
ועדת ההשתלמויות 
במרחב תל -אביב 

ערב עיון בנושא: 
 עמדות חייבות בדיווח נכון ליום 1/1/2020 - מס הכנסה, 

מע"מ ומסמ"ק | 23.2.20
מטרת ערב העיון: 

מטרת ערב העיון היא לסקור "עמדות חייבות בדיווח " כפי שיוסברו מטה הנפוצות עמדות מס הכנסה, מע"מ 
ומכס ולקבל "מורה נבוכים" לתנאי הסף לתחולת הסעיף , נבהיר כי, גם אם לא עומדים בתנאי הסף, עמדות 

אלו בהחלט משקפות את עמדת רשות המיסים בהליכי השומה.
במסגרת תיקון 215 לפקודה נקבע סעיף 131)ב1א( על פיו החל משנת המס 2016 חלה החובה לדווח בגין 

"חוות דעת" או "עמדה חייבת בדיווח" במסגרת הדוח השנתי.
בשנים האחרונות פורסמו עשרות עמדות חייבות בדיווח, ורק לאחרונה פורסמו עוד למעלה מ- 20 עמדות 

חדשות.
ערב עיון זה הינו בחשיבות עליונה לכל ציבור רואי החשבון המסייע ללקוחותיו למלא ולהגיש דוחות שנתיים. 

במסגרת ערב העיון ננסה לעשות סדר בנושא, להבהיר את התנאים שמקימים חובת דיווח, נסקור את 
העמדות השונות שפורסמו וניתן דגשים בנושא.

16:30-16:00 התכנסות ורישום | בהפסקה יוגש כיבוד | טופס הרשמה מצורף
 לנוחותכם: בהגיעך ליום העיון היום, תוכל להנות מחניה דרך האפליקציה בלבד פינק פארק )pink park( ב- ₪15 לכל הערב 

מהשעה 16:00. יש להוריד את האפליקציה, להירשם ולהזמין חניה מראש בחניון פסגות בכתובת אחד העם 14 תל-אביב.
בנוסף ניתן לחנות בחניון סנטרל פארק ברח' מוהליבר 18 - עלות הכניסה לחניון מהשעה 15:00 ואילך הינה ₪15

)כניסה חד פעמית(

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 3 ימים לפני מועד האירוע( ובתנאי שעלות ערב העיון אינה עולה על 105 ש"ח. 

ההרשמה כפופה במתן פרטי התקשרות של המשתתף ובהסכמתו לקבל הודעות מהלשכה.

 ערב העיון יתקיים ביום ראשון, כ"ח שבט תש"פ, 23.2.20, בין השעות 19:15- 16:30
בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח‘ מונטפיורי 1, תל-אביב

גב' ענת דואני, רו"ח מנחה ומרצה:

הגב' ליאת נויבירט, רו"ח ועו"ד - סגנית נשיאה לשכת רו"ח, ועדת הקשר עם מע"מ, יו"ר משותף ראשות מרצים:
ועדת המסים )לענייני מע"מ(, יו"ר משותף המרכז לבוררות וגישור.

מר יגאל רופא, רו"ח

נציג רשות המסיםמגיב:

עמדות חייבות בדיווח – העקרונות נושאים:  •
סקירת עמדות חייבות בדיווח – מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין  •

פאנל שאלות ותשובות ככל שיותיר הזמן.

לשכת
רואי חשבון
בישראל
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