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במרחב תל -אביב

ערב עיון בנושא:

זוג או פרד  -היבטי מיסוי ועוד בפירוק תא משפחתי | 2.2.20
מטרת ערב העיון:
חיי הזוגיות לעיתים אינם נמשכים "עד  ,"120וסטטיסטיקות שונות מלמדות כי שיעור הגירושין בישראל דומה לזה הנמדד
במדינות המערב ומגיע לכשליש .כך או כך ,התא המשפחתי עשוי לחוות פירוד במהלך חייו ,בין אם מסיבות של זוגיות או מסיבות
של פרנסה.
במסגרת ערב עיון זה ננסה להקיף את ההיבטים השונים העולים בהקשר המיסוי מפיצול התא המשפחתי ,מן הזויות השונות.
כך למשל נעסוק בשאלת התושבות ופיצול התא המשפחתי ,ניהול פרקטי של תיק הנישום מול רשות המסים בשעת פירוד או
גירושין ,נדון בהיבטי מס רווח הון העולים ביחס לרכוש המשותף ועוד.
היבטים חשובים נוספים קשורים לזירה הפנסיונית ,שם עולה הצורך לפצל פיזית את החסכונות הפנסיוניים בין שני בני הזוג –
פעולה שלטובתה נחקק חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ,תשע"ד :2014-כיצד מפעילים את החוק במקרים אלו?
מה תפקידה של רשות המסים? אילו אישורים נדרשים לטובת קופות הגמל ,ביטוחי החיים ושאר הערוצים בהם חסכו בני הזוג
לאורך השנים המשותפות?
ולסיום ,ננסה לתת גם את זוית הראיה מכיוון חוק מיסוי מקרקעין – לא רק ביחס לדירות מגורים אלא גם ביחס לשאר נכסי
המקרקעין המוחזקים ע"י הזוג.

מנחה ומרצה:

מר סיימון יניב ,עו"ד (רו"ח)

מרצים:

גב' ענת טנא ,רו"ח ועו"ד
מר ירון ואקנין ,רו"ח
מר אברהם עזריאלנט ,עו"ד  -הזוויות השונות מתחום דיני המשפחה

נושאים:

•
•
•
•
•

שני בני זוג שתי תושבויות שונות  -ניתוק תושבות בתא המשפחתי
הליכי שומה וגביה ופרוצדורות במשרדי המס בעת פירוד בין בני זוג
היבטי מיסוי בהתחשבנות בגין "נכסי קריירה" בגירושין
היבטים במיסוי מקרקעין בחלוקת נכסי נדל"ן בין בני זוג
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ,תשע"ד - 2014-התיאוריה והפרקטיקה

ערב העיון יתקיים ביום ראשון ,ז' שבט תש"פ ,2.2.20 ,בין השעות 16:30 -19:15
בבית הלשכה ,אודיטוריום תמר ,רח‘ מונטפיורי  ,1תל-אביב

לחצו כאן להרשמה לערב עיון דרך אתר הלשכה בכתובתwww.icpas.org.il :
לידיעת החברים במרחב תל אביב  -מבצע 1+1
חבר לשכה יוכל לצרף לערב עיון שבו הוא משתתף אדם נוסף שהינו מתמחה בראיית חשבון ללא תשלום נוסף -
מותנה בהרשמה מראש (לפחות  3ימים לפני מועד האירוע) ובתנאי שעלות ערב העיון אינה עולה על  105ש"ח.
ההרשמה כפופה במתן פרטי התקשרות של המשתתף ובהסכמתו לקבל הודעות מהלשכה.
 16:30-16:00התכנסות ורישום | בהפסקה יוגש כיבוד | טופס הרשמה מצורף
לנוחותכם :בהגיעך ליום העיון היום ,תוכל להנות מחניה דרך האפליקציה בלבד פינק פארק ( )pink parkב ₪15 -לכל הערב
מהשעה  .16:00יש להוריד את האפליקציה ,להירשם ולהזמין חניה מראש בחניון פסגות בכתובת אחד העם  14תל-אביב.
בנוסף ניתן לחנות בחניון סנטרל פארק ברח' מוהליבר  - 18עלות הכניסה לחניון מהשעה  15:00ואילך הינה ₪15
(כניסה חד פעמית)

לשכת
רואי חשבון
בישראל

לכבוד:
לשכת רואי חשבון בישראל
עבור אחראית רישום  -גב‘ מתנה חתוכה
רח‘ מונטפיורי  ,1תל-אביב 6525201
טל ,03-5116699 :פקס03-5116695 :
מחיר ערב העיון (*):
		
חבר לשכה
אינו חבר לשכה 		
פנסיונר (**) 		
המחיר כולל כיבוד

Institute of Certified
Public Accountants
In Israel

טופס הרשמה

₪105
₪180
₪53

נהלי הרשמה מסודרים,
ניתן למצוא באתר הלשכה:
www.icpas.org.il

(*) במידה ויוחלט על שינוי דמי ההשתתפות,
		
הרי שמיום השינוי יחוייב המחיר החדש
גם אם פורסם קודם לכן בחוזר המחיר הקודם.
(**) פנסיונר הינו חבר לשכה המסווג בלשכה כפנסיונר.

טופס ההרשמה ייקלט במערכת רק אם צורף לו אמצעי תשלום.

 - זוג או פרד  -היבטי מיסוי ועוד בפירוק תא משפחתי | 2.2.20
נא לציין  Xבמשבצת ,בגין ערב/י העיון שברצונך להשתתף ,יש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל משתתף
פרטים אישיים
שם משפחה _____________________________ שם פרטי_____________________________

מין ז/נ

מס‘ חבר________________ תואר___________________________ תעודת זהות ___________________
תפקיד ______________________________ :מקום עבודה____________________________________:
כתובת ,רח‘ ____________________ :מס‘ ____ :ת.ד _________.עיר ______________:מיקוד_________:
טל‘ (ע) ____________________:טל‘ (ב) ___________________:טל‘ (נייד)______________________:
פקס ____________________ :דוא"ל___________________________________________________ :

לתשומת לב החברים:
• ההרשמה תסגר בהתאם למספר המקומות באולם (מס' המקומות מוגבל).
• התשלום לערב העיון יתבצע באמצעות  -תלוש הרשמה  /המחאה  /כרטיס אשראי ,כמפורט בעמוד הבא.
• לא תתאפשר הרשמה טלפונית ו/או הרשמה באמצעות פקס (למעט בכרטיס אשראי) ,ו/או הרשמה במקום.
• הודעות על ביטול השתתפות ,תתקבלנה בכתב עד  48שעות לפני קיום המפגש
• חברים המעונינים להרשם ,מתבקשים למלא את דף ההרשמה המצ"ב לפרטיו ,ולשלחו בהקדם באמצעות הדואר
בצירוף תלוש ההרשמה או המחאה למשרדי הלשכה ,או באמצעות כרטיס אשראי לפקס מס' .03-5116695
(לתשומת לבך  -התשלום במזומן בלבד ,לא יתקבלו המחאות דחויות ,כרטיסי אשראי יחוייבו מיידית).
למעונינים ,פנקסי תלושי הרשמה ניתן לרכוש במשרד הלשכה או באמצעות הספח המצורף בעמוד הבא.

הוראת תשלום עבור הרשמה לערבי עיון לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל"
במידה ויש יותר ממשתתף אחד ,נא לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל משתתף
יש למלא את אמצעי התשלום המופיעים בסעיפים  ,3-1בהתאם להזמנתך:
 .1מצ"ב תלוש/י הרשמה מראש ,שמספרו/הם _____________________
עבור הזמנת מקום לערב העיון.
 .2מצ"ב המחאה ע"ס ________________ מס'_____________ בנק ____________ עבור הזמנת מקום/ות לערב העיון.
(לתשומת ליבך לא יתקבלו המחאות דחויות).
 .3הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי (לשלוח לפקס מס› )03-5116695
ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי.
סוג הכרטיס_______________ שם בעל/ת הכרטיס__________________________________
מס‘ ת"ז ______________________ :מס‘ הכרטיס_______________________________________ :
תוקף הכרטיס_____|_____ :

סה"כ לחיוב_________ :

(  3ספרות אחרונות בגב הכרטיס)_____ :

חתימה____________ :

לתשומת ליבך התשלום בכרטיס אשראי יחוייב מידית

שם המשתתף _____________________________________________ :ת"ז __________________
את הקבלה יש להוציא על שם ______________ ולשלוח לכתובת ______________________________

למעוניינים לרכוש פנקסי תלושים לערב העיון
חברי לשכה




 5תלושים ₪ 525
 10תלושים במחיר 1,050

 25 תלושים במחיר 2,625
(בתוספת שני תלושים ללא תשלום)

לא חברי לשכה




 5תלושים ₪ 900
 10תלושים במחיר 1,800

 25 תלושים במחיר 4,500
(בתוספת שני תלושים ללא תשלום)

מצ"ב המחאה ע"ס _________________________ מס' ______________________ בנק ____________
עבור רכישת פנקסים.

				
תאריך ___________________________

חתימה ____________________

