סניף נתניה-חדרה

תוכנית מקצועית

תום שנת המס 2019

והיערכות לשנת 2020
מלון ווסט לגון ,נתניה | יום א‘ 8.12.19

ריכוז מקצועי:
מר עמירם קליין ,רו"ח  -יו"ר סניף נתניה-חדרה
מר דוד יחזקאל ,רו"ח  -יו"ר )משותף( ועדת השתלמויות סניף נתניה-חדרה

8:15-8:45

התכנסות וכיבוד

8:45-9:30

דברי פתיחה

גב‘ איריס שטרק ,רו"ח  -נשיאת לשכת רואי חשבון
סקירת פעילות הלשכה
מר עמירם קליין ,רו"ח  -יו“ר סניף נתניה-חדרה

9:30-10:45

חוק הסדרים – 2017-2018
משיכות בעלים ,יתרות חובה וחברות ארנק

מרצים:
גב‘ ענת דואני ,רו“ח
מר יובל כהן ,רו“ח

 הוראות סעיף )3ט (1לפקודה – מורה נבוכים יתרות בין חברתיות – מתי יחשבו כמשיכות בעלים לפי הדין החדש חישוב משיכורת 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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 10:45-11:00הפסקת קפה
 11:00-11:30פנסיה לעצמאים ,חובת דיווח פנסיוני למעסיק,
פרישה ופיצויים
מר אוהד וייגמןMBA ,
 11:30-13:00דברי ברכה  -גב‘ מרים פיירברג-איכר ,ראשת העיר נתניה
מושב  -יחסי גומלין עם רשות המסים ותוכנית עבודה
מנחה :מר עמירם קליין ,רו"ח  -יו“ר סניף נתניה-חדרה
משתתפים:
גב' איריס שטרק ,רו"ח ,נשיאת לשכת רואי חשבון
מר אריה פונדק ,רו“ח  -יו“ר ראשות ועדת המסים
גב' ליאת נויבירט ,רו"ח ועו“ד  -סגנית נשיאה ,יו“ר )משותף( ראשות ועדת המסים
)לענייני מע“מ(
מר חגי טיירי  -עוזר מקצועי לסמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים
 הרצאה מקצועית בנושא תוכניות עבודה של המחלקה המקצועיתגב‘ סימה לוי  -מנהלת תחנת מע“מ נתניה
מר משה יחזקאל  -סגן מנהלת תחנת מע“מ נתניה
פקידי שומה נתניה-חדרה ,כפר סבא
 13:00-14:00הפסקה וארוחת צהריים
 14:00-15:00ביקורת בחברות קטנות :דגש על אחריות המקצועית,
תכנית ביקורת ומתודולגיה
מרצים :גב‘ איריס אלדר ,רו“ח  -ראש הסגל מקצועי בלשכת רואי חשבון
מר רועי כץ ,רו“ח
 15:00-16:00יישום הוראות סעיף  - 77השלכות ודרכי פעולה
דגשים במיסוי יחיד וחברה לסוף השנה
מרצה :מר ישי חיבה ,רו“ח )משפטן(

16:00-16:15

הפסקת קפה

 16:00-17:00גישור ובוררות לפיתרון סכסוכים עסקיים
מר רמי אריה ,רו"ח ועו“ד
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