חברות וחברים יקרים,
המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:

מחירי העברה ומיסוי בינלאומי :פס"ד ברודקום ,חוזרים חדשים ואמנות מס
המפגש יתקיים ביום א' 2 ,בפברואר  ,2020בין השעות  ,16:00-19:30ברחוב רב אלוף דוד אלעזר  ,10חיפה ,אלמוג
אירועים וכנסים (מתחם מלונות לאונרדו חיפה).
המפגש ללא עלות ולחברים בלבד ,אך מצריך הרשמה מוקדמת בשל מגבלת מקום.
האירוע יעסוק בחידושים האחרונים בתחום מחירי העברה ומיסוי בינלאומי ,לרבות:
א .פעילות מחקר ופיתוח בין חברתית :פס"ד האחרון של בית המשפט המחוזי בפרשת ברודקום והשלכותיו על
עסקאות "אקזיט" או עסקאות טכנולוגיה (תמלוגים cost plus ,profit split ,וכדומה);
ב .מחלוקות סביב החוזרים האחרונים של מס הכנסה בתחום תמחור פעילות בין חברתית של שיווק והפצה ,ודיון
בחוזרים החדשים הצפויים בשנת ;2020
ג .ההשלכות השונות של מסמכי המדיניות שפרסם ה OECD-בנוגע למיסוי פעילות דיגיטלית;
ד .חידושים ואתגרים באמנות מס.
נציג מס הכנסה יפרט כיצד מחלקת מחירי העברה ברשות המסים רואה את היישום הנכון של מודלים שונים של
מחירי העברה בפעילות בין חברתית.
16:00

התכנסות וכיבוד קל

מרכז מקצועי ומנחה :רו"ח שלום מימרן ,יו"ר המועדון הפיננסי בחיפה והצפון
דברי פתיחה:
16:30-16:40
רו"ח אלינה פרנקל רונן ,מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים ,מנהלי כספים וחשבים
רו"ח גלית יחזקאלי ,יו"ר מרחב חיפה והצפון ונציגת המרחב בוועד המרכזי
16:40-17:00
מרצה :מר עמיר אוהד ,כלכלן ,מנכ"ל Respiri Israel
כיצד להתכונן לביקורת מחירי העברה – מבט מהשוחות
מרצה :עו"ד (כלכלן) איל בר-צבי ,שותף ומנהל מחלקת מחירי העברה ,הרצוג פוקס נאמן
17:00-17:45
תמחור פעילות בין חברתית – מהפיכה או התפתחות? פס"ד ברודקום לעומת פס"ד ג'יטקו,
חוזרים חדשים צפויים של מס הכנסה לשנת  ,2020ויישום ההמלצות החדשות של ה.OECD-
הפסקה
17:45-18:00
מרצה :ד"ר איהאב פרח ,שותף ,הרצוג פוקס נאמן
18:00-18:20
חידושים באמנות מס ומיסוי בינלאומי של חברות.
מרצה :רו"ח דרור ביטרמן ,מנהל תחום מפקח ארצי  -מחירי העברה מס הכנסה
18:20-19:00
יישום מודל  profit splitאו  cost plusבפעילות בין-חברתית.
פאנל :חידושים ואתגרים בתחומי מחירי העברה ומיסוי בינלאומי
19:00-19:30
מנחה :רו"ח שלום מימרן
דוברים :רו"ח אלינה פרנקל רונן ,רו"ח גלית יחזקאלי ,מר עמיר אוהד ,עו"ד (כלכלן) איל בר-
צבי ,ד"ר איהאב פרח ,רו"ח דרור ביטרמן
המפגש מיועד למנכ"לים ,מנהלי כספים ,חשבים ,מבקרים פנימיים ולכל חבר המעוניין להרחיב ידיעותיו בנושא.
רישום ישיר באתר לשכת רואי חשבון:
כניסה לאתר לשכת רואי חשבון לדף הבית מועדונים והטבות המועדון הפיננסי לגלול מטה ,לכל אירועי המועדון יש
להיכנס עם מספר ת.ז .בטרם נרשמים לאירוע או באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לברכה יאסי.bracha@fc-icpas.org :

בברכת חברים,

אלינה פרנקל-רונן ,רו"חMBA ,

ממלאת מקום ומשנה לנשיאה
ויו"ר פורום מנכ"לים ,מנהלי כספים וחשבים

