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ערב עיון בנושא:

סיום יחסי עובד-מעסיק  -היבטים בדיני עבודה ,חשבונאות ומיסוי | 12.1.20
מטרת ערב העיון:
אחד המישורים העמוסים בפעילות בחיי עסק הינו מישור יחסי העבודה ,ולאלה השלכות משמעותיות על התחייבויות העסק,
על הדוחות הכספיים ועל מישורים נוספים מהותיים אחרים .בערב עיון זה נעסוק בקו התפר של סיום יחסי עבודה ,ונעמוד על
ההיבטים השונים העולים במישורים השונים – החשבונאי ,המשפטי והמיסוי.
כמו-כן נעמוד על מעמדו של רואה החשבון הנותן שירותי חשבון ושכר ללקוח ,ומלווה אותו גם במישור זה .כידוע ,רואה החשבון
אינו משמש כ"סוכן ביטוח" של הלקוח ,ומנגד הוא נדרש לשקף את ההתחייבות המתאימה של העסק מבחינה חשבונאית לשלב
בו יסתיימו יחסי העבודה עם העובדים המועסקים .כיצד כל אלה באים לידי יישום בשוטף?
גם במישור המיסוי מתעוררות סוגיות שונות סביב קו התפר ,ובהן – בין היתר – שאלת מהות הפיצוי המשתלם ,תשלום בעד
מניעת התעסקות ופיצויי עוגמת נפש ,לצד היבטים במישור הטכני כגון פריסת הכנסות ,עיתוי אירוע המס ,רצף פיצויים ורצף
קצבה ועוד.
לצד זה ,בפן המשפטי עולות שאלות לא פחות מורכבות ,כגון שאלת אופן סיומם של יחסי העבודה ,הליך השימוע הנדרש
– לעובדים ולמועמדים לעבודה ,המקרים בהם לא ניתן לפטר עובדים ,חובת תשלום הפיצויים וכיסוי הפערים הסוציאליים
המתחייבים בדין ועוד .בערב עיון זה ננסה להקיף את מכלול ההיבטים העולים בנושא חשוב זה ולהעלות לדיון את העיקריים
שבהם.

מנחה ומרצה:

מר אריאל פטל ,רו"ח

מרצים:

מר אורי כץ ,עו"ד
מר ארנון רצ'קובסקי ,רו"ח

מגיב:

מר אבי שטרן ,מנהל תחום מפקח ארצי ניכויים ,רשות המסים

נושאים:

•דרכי סיום יחסי עובד-מעסיק והיבטים בדיני עבודה.
•הליך שימוע בטרם יבוצע הליך הפיטורים.
•מתי לא ניתן לפטר עובדים :אפליית גיל ,הריון ,מילואים ,טיפולי פוריות ,מעמד חושפי שחיתויות ועוד.
•היבטי חשבונאות ודיווח בדוחות הכספיים.
•פיצוי בעד אי תחרות ,פיצוי בעד עוגמת נפש ,פריסת הכנסות ,עיתוי אירוע המס ,רצף פיצויים ורצף
קיצבה ועוד.
•תפקידו של רואה החשבון הנותן שירותי שכר ללקוח והאחריות החלה עליו בעת סיום יחסי עובד
מעסיק

ערב העיון יתקיים ביום ראשון ,ט"ו טבת תש"פ ,12.1.20 ,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
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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.

 - סיום יחסי עובד-מעסיק  -היבטים בדיני עבודה ,חשבונאות ומיסוי | 12.1.20
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 ____________________

