
 

 

 
 | באולמי שלוה, ירושלים 16:30-20:00 - 9.12.2019 –' ב| יום  מע"מ –ערב שכולו עידכונים והדגשי סוף שנה 

 

  : מטרת ערב העיון 

 בנושא מע"מ  2019ויסקור את החידושים והעדכונים לשנת  2019ערב העיון יהיה בדגש על הערכות לסוף שנת 
 

 :מנחה    

 מרחב ירושלים   , רו"ח, יו"ר ועדת הקשר עם מע"מגב' רוחמה גריבה סלמן

 
  לוח זמנים      : 

 פרקטיקה גבייה ואכיפה במשרדי מע"מ  16:30
 

 רו"ח   אביב בן שמחון מר: ים מרצ
 רשות המסים נציג  – מנהל תחום בכיר רפרנטורה ומבצעים - יהודה חביבמר                 
 רשות המסים נציג  – מנהל תחום בכיר רשת ומאגרי מידע, דווח וסווג - דני נתנאלמר                 

ויציאה מאיחודי עוסקים, רישום תושבי חוץ במע"מ, פתיחת תיקים, דיווח מקוון, החזרים, קנסות, כניסה  
 שותפויות רשומות ולא רשומות 

 מקרים מיוחדים: הפרדת עסקים, פסול דין, ויתור על קנס ריבית או הוצאה.

 הפסקת קפה  18:00
 

 עדכונים והנחיות חדשות מע"מ   15:18
 

 רו"ח  גל גרינברג מר :יםמרצ
 (לעניני מע"מ)  ראשות ועדת המסים (משותף) סגנית נשיאה ויו"ר – רו"ח ועו"ד ליאת נויבירטגב' 

 רשות המסיםנציג  – מנהל אגף א' מחלקה מקצועית - דוד שילוןמר       
 

 היערכות וסוגיות נבחרות ותכנון מס מושכל לתום שנת המס   •

  חוזרים מקצועיים בדגש על היערכות לקראת תום שנת המס •

 פלילי הקו הדק בין הליך אזרחי להליך  •

 עדכוני פסיקה  •

 



 

 

 מרחב ירושלים | רישום טופס 

 מע"מ –ערב שכולו עידכונים והדגשי סוף שנה 
  | באולמי שלוה, ירושלים 16:30-20:00 - 9.12.2019 –' ביום 

 
 לא תתאפשר הרשמה במקום|  משתתף לכל הרשמה טופס לשלוח נא, אחד  ממשתתף יותר ויש במידה

 
 עבור ועדת השתלמויות במרחב ת"א בישראל חשבון  רואי  לשכת: לכבוד

 matana@icpas.org.il  :המייל לכתובת סרוק או 03-5116695 לפקס לשלוח ניתן ההרשמה טופס את
 

 העלות הינה עבור יום עיון בודד. – עלות (*)
 ח"ש 80   לשכה חבר
 ח"ש 120   לשכה חבר אינו

 
 כיבוד  כולל המחיר

 לכן קודם פורסם אם גם, החדש המחיר  יחויב השינוי שמיום הרי, ההשתתפות דמי שינוי על  ויוחלט במידה )*(
 .הקודם המחיר בחוזר

 
 ,החברים לב לתשומת

 .מוגבל) המקומות' (מס באולם המקומות למספר בהתאם תיסגר ההרשמה -
 .המחאה/  אשראי כרטיס באמצעות יתבצע העיון לערב התשלום -
 .אשראי) בכרטיס (למעט פקס באמצעות הרשמה או/ ו טלפונית הרשמה תתאפשר לא  -
 . במייל  או בפקס ולשולחו ההרשמה טופס את למלא  מתבקשים, להירשם המעוניינים חברים -
 .המפגש קיום  לפני שעות 48 עד  בכתב תתקבלנה, השתתפות ביטול  על הודעות -
 התשלום במזומן בלבד, לא יתקבלו המחאות דחויות, כרטיסי אשרי יחוייבו מיידית.-
 למעונינים, פנקסי תלושי הרשמה ניתן לרכוש במשרדי הלשכה-
 

 אישיים פרטים
 נ /ז מין_________________  פרטי שם__________________  משפחה שם
 ____________________ ____________________ זהות תעודת____________  תואר____________  חבר' מס

 ___________________ : __________________________עבודה מקום: ________________________ תפקיד 
 ______ :______מיקוד : _____________ עיר.: ______ ד .ת': _______ מס': ____________________ רח: כתובת

 _____ : _____________________ )נייד ('  טל: _________________ )ב(' טל: _____________________ )ע(' טל
 ______ _______________________________: _____________ל"דוא ': _________________________ פקס

 
 

 מיידי  חיוב|  האשראי כרטיסי בכל לשלם ניתן |  אשראי כרטיס באמצעות תשלום הוראת �
 ___________________ _____________________: ____הכרטיס ת/בעל שם: _________________ הכרטיס סוג
 ______  )הכרטיס  בגב אחרונות ספרות CVV )3___________  _________  ______________________ :הכרטיס' מס
 ________ _ ____ : ___הכרטיס תוקף________ __________ .: ___________ז.ת' מס

 _______________________  לתשלום כ"סה    

 


