
 

 

 מס הכנסה ומע"מ  ,שבחמס הדגשים מיוחדים מיסוי מקרקעין :  
  והקשר ביניהם

 | באולמי שלוה, ירושלים 16:30-20:15 -  12.2.2020 –' דיום 
  : מטרת ערב העיון 

מטרת ערב העיון היא לסקור בקצרה הדגשים מיוחדים בעסקאות מקרקעין. הערב מיועד למי שמבקש לסקור  
היבטים מיוחדים והדגשים על מנת ל"פתוח את הראש" במספר רב של היבטים הן בהיבטי מס הכנסה, הן 

בקורס ממושך "ה בע בטי מע"מ. הערב לא יעסוק בלמידה רחבה אותה נעביר יהבהיבטי מיסוי מקרקעין והן ב
 .2020נפרד אשר יפורסם בשנת 

 :מנחה    
 יו"ר ועד הקשר  עם הנהלת מיסוי מקרקעין במרחב ירושלים               -, רו"ח דקל סרחיו מר

  לוח זמנים      : 

 הדגשים בעסקאות מיוחדות  –מיסוי מקרקעין    16:30
 עו"ד  ,מאיר מזרחי מר: המרצ  
 בנאמנות, שותפות מקרקעין מתנות וירושות , כינוס נכסים , עסקות תושב חוץ עסקאות הדגשים ה  
 
 רו"ח (משפטן) לשעבר מנהל רשות המיסים  ,ג'קי מצאמר מרצה:   
   
בטי מס בעת מימוש נדל"ן עסקאות מכר ותשלומים, הטבות במס חוק עידוד  ימיסוי עסקאות קומבינציה, ה  

 השקעות הון 
 

 הפסקת קפה   18:00
 

 הדגשים  -מע"מ    15:18
 
  :ים מרצ 
 (משפטן)  רו"ח  ,גל גרינברגמר  

 יני מע"מ) י (לענ  ראשות ועדת המסים (משותף) סגנית נשיאה ויו"ר – רו"ח ועו"ד, פייג-ליאת נויבירטגב'       
 

בעסקאות: מלכ"ר או מוסד כספי  הביטי מע"מ -עסקת אקראי במקרקעין, מכירת מקרקעין לעוסק 
 3תמ"א -קומבינציה, פינוי בינוי 

 הדגשים מס שבח    1519:
   :מרצה 

 נציג רשות המסים  – סמנכ"ל בכיר מיסוי מקרקעין -שי אהרונוביץמר 
 

הטיפול בבקשה  ,כותית במס שבחאעסקה מל-ביטול עסקה במקרקעין או עסקה נוספת של מכר חוזר 
חוק המזומן ממבטו של חוק מיסוי  ,  לחישוב מס השבח בדרך של פריסה, ניכויים במקור בעסקאות מס שבח

 מקרקעין 



 

 

מרחב ירושלים | רישום טופס   

 ,שבחמס הדגשים מיוחדים מיסוי מקרקעין : 
  מס הכנסה ומע"מ והקשר ביניהם

 שלוה, ירושלים| באולמי  16:30-20:15 - 12.2.2020 –' דיום  
 לא תתאפשר הרשמה במקום|  משתתף לכל הרשמה טופס לשלוח נא, אחד  ממשתתף יותר ויש במידה

 
 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.-
 נים, פנקסי תלושי הרשמה ניתן לרכוש במשרדי הלשכהי למעוני-
 

 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    
 


