סניף ב”ש והדרום

תוכנית מקצועית

תום שנת המס 2019

והיערכות לשנת 2020
מלון לאונרדו ,באר שבע | יום ה‘ 5.12.19

ריכוז מקצועי:
מר אריק קטורזה ,רו"ח  -יו"ר סניף ב“ש והדרום
גב‘ שרית בובליל ,רו“ח  -יו“ר ועדת השתלמויות סניף ב“ש והדרום

8:00-9:00

התכנסות וארוחת בוקר קלה

 9:00-10:00מושב  :1חוק הסדרים – 2017-2018
משיכות בעלים ,יתרות חובה וחברות ארנק
מנחה :גב' שרית בובליל ,רו"ח – יו“ר ועדת השתלמויות סניף ב“ש והדרום
מרצים:
גב‘ ענת דואני ,רו“ח
מר יובל כהן ,רו“ח
מגיב :נציג רשות המסים  -מר עפרי שלו ,פקיד שומה כפר סבא
 הוראות סעיף )3ט (1לפקודה – מורה נבוכים יתרות בין חברתיות – מתי יחשבו כמשיכות בעלים לפי הדין החדש חישוב משיכות בעלים לצורכי מס חוזר  7/2017וטופס 1350 הוראות הדין בעניין מיסוי חברות ארנק תחולה ביחס לחברות זרות מקרים שלא יחשבו חברות כ"חברות ארנק" חוזר מס הכנסה 10/2017 -היערכות לתום שנת מס בנושאי משיכות בעלים וחברות ארנק
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10:00-11:15

מושב  :2תכנוני מס ואיסור הלבנת הון

מנחה :מר אריק קטורזה ,רו“ח  -יו“ר ועד סניף ב“ש והדרום
מרצים:
גב' איריס שטרק ,רו"ח ,נשיאת לשכת רואי חשבון
מר אריה פונדק ,רו"ח – יו"ר ראשות ועדת המסים
מר ג'קי מצא ,רו"ח ,משפטן  -לשעבר מנהל רשות המסים
מר רן ארצי ,רו"ח
 -תכנוני מס בראי תום שנת המס וסוגיות בהלבנת הון

11:15-12:10

מושב  :3מיסוי תאגידים ,חוקי עידוד ושינויי מבנה

מנחה :מר שבתאי בירן ,רו“ח  -חבר ועד סניף ב“ש והדרום
מרצים:
מר רן כהן ,רו“ח  -לשעבר מנהל מחלקת שינויי מבנה ברשות המסים
מר יוסי ירון ,רו“ח  -לשעבר מנהל תחום עידוד השקעות הון ברשות המסים
מר גיא רשטיק ,רו"ח ועו“ד
 היערכות לתום שנת מס בנושא מיסוי חברות ותאגידים היבטים בנושא חברות בית וחברות משפחתיות דיווח לפי בסיס מוזמן או בסיס מצטבר תכנוני מס בתחום שינוי מבנה ,מיזוגים ופיצולים ,בראי תום שנת המס חוק עידוד השקעות הון ומסלולי ההטבות למפעל מועדף ומפעל טכנולוגי מועדף -עידוד בניית דירות ,חוק האנג'לים ותמריצי מס

12:10-12:30

הפסקת קפה
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 12:30-12:55ברכות
גב' איריס שטרק ,רו"ח  -נשיאת לשכת רואי חשבון
מר ערן יעקב ,כלכלן ,משפטן  -מנהל רשות המסים בישראל
מר אריק קטורזה ,רו"ח – יו"ר סניף ב"ש והדרום
מר אורי בארי ,רו"ח – יו"ר מרחב ת"א

12:55-13:15

אתגרי מערכת המס

אורח כבוד :מר ערן יעקב ,כלכלן ,משפטן  -מנהל רשות המסים בישראל

13:15-14:15

הפסקה וארוחת צהריים

 14:15-15:00מושב  :4היערכות לתקני בקרת איכות חדשים במשרדים
קטנים ובינוניים
מנחה ומרצה :מר יזהר קנה ,רו“ח  -נשיא שקדם
מרצים:
מר ארנון רצקובסקי ,רו“ח  -יו“ר המועצה המקצועית
גב' גלית ניב ,רו"ח  -יו“ר הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת
מר רועי כץ ,רו“ח
 תכנית העבודה של הועדה לתקני ביקורת ,פרויקט הקודיפיקציה היערכות לתקני בקרת איכות חדשים במשרדים קטנים ובינוניים דגשים ליישום תקן ביקורת  250בנושא איציות לחוקים ורגולציה -דגשים וחידושים בביקורת בחברות קטנות ובינוניות

 15:00-15:45מושב  :5מס ערך מוסף
מנחה :מר חסן אבו קוידר ,רו“ח  -חבר ועד סניף ב“ש והדרום
מרצים:
גב‘ ליאת נויבירט ,רו“ח ,עו“ד  -סגנית נשיאה ,יו“ר )משותף(
ראשות ועדת המסים )לענייני מע“מ(
מר גל גרינברג ,רו"ח ומשפטן
נציג רשות המסים :מר רום רצון ,מנהל תחום מקצועית  -מע“מ
 היערכות לתום שנת מס בנושא מע"מ חברות אחזקה עמדות חייבות דיווח הקו הדק בין הליך אזרחי להליך פלילי -דיווח מפורט

 15:45-16:45מושב  :6סוף שנת מס וביטוח לאומי
מנחה :מר אורי בארי ,רו“ח  -יו“ר מרחב ת“א
מרצים:
גב' אורנה צח-גלרט ,רו"ח  -חברת נשיאות הלשכה
ויו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי
מר אילן קמיל ,רו"ח  -יו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי במרחב ת“א
גב‘ אנלי סויסה  -מנהלת תחום בכירה ביטוח וגביה ,המוסד לביטוח לאומי ,ב“ש
 תזכורת לפעולות שיש לבצע בסוף שנת המס עדכון בנושא חברות ארנק וחיוב לפי סעיף )3ט(1 דגשים במיצוי זכויות לגמלאות של בעלי שליטה ובני משפחה רישום ותשלום של עצמאי למיצוי זכויות לגמלאות שינוי מעמד עצמאי בדיעבד פנסיה מוקדמת וקצבת אובדן כושר עבודה סוגיות בנושא תושבות ותשלום דמי הביטוח לאור פסקי דין חדשים הכנסות מפעילות באמצעות גופים שקופים בחו"ל תזכורת לדיווח לפי צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים סוגיות חשובות בנושא מעסיקים ודרישות הדיווח בהכנת משכורות דיווח על עובדי ניקיון במוסדות דת דיווח על ספורטאים למיצוי זכויות לגמלאות -עדכון בנושא התחשבנות בין מעסיק לעובד בתגמולי מילואים
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 16:45-17:00הפסקת קפה

17:00-17:50

מושב  :7מיסוי יחיד והפרשות פנסיוניות

מנחה :מר אושר קידר ,רו“ח
מרצים:
מר אייל מנדלאוי ,רו"ח
נציג רשות המסים :גב' רונית כהן ,מנהלת תחום בכירה קופות גמל
 האפשרות למשיכת תגמולים קצבתיים משיכה שלא כדין -כללי משיכה מיוחדים והיוון

5

