
 

 

 

 אולמי שלוה, ירושלים | 16:30-20:00 -  4.3.2020 -' דיום |  ניהול ספרים

  : מטרת ערב העיון 

חקיקה, פסקי דין    ,לימוד הוראות ניהול ספרים באופן פרקטי. חידושים אחרונים בקשר עם הוראות ניהול ספרים 

 וריענון. 

 :מנחה    

 , רו"ח סגן יו"ר במרחב ירושלים שלמה רחמים מר  

      :לוח זמנים 

 חלק ראשון: מערכת ניהול ספרים    16:30
 

 רו"ח ועו"ד ,רמי אריה מר  מרצה:  
 

ספרי מטרת "הוראות ניהול ספרים", מבנה ההוראות, מי חייב, נהלי רישום תיעוד פנים תיעוד חוץ,  •
 לספר שאינו כרוך.  חשבון, ומועדי רישום. נהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה. מה בין ספר כרוך

 משלוח "מסמכים ממוחשבים".  •
חשבונית ו בסיסיים: קבלה, ספר פדיון יומי, סרט קופה רושמת, תעודת משלוח, חשבונית,ספרים  •

 מס.  

 קפה תהפסק    45:17
 

 פסילת ספריםחלק שני:     18:00
 

  נציגת רשות המסים  – מנהלת תחום בכירה הוראות וקבילות פינקסים - תמר ברכהגב'    מרצה: 
 , רו"חהלוי דחוח שמואל מר                  
 בקשה להקלה בניהול ספרים •
 ביקורת ניהול ספרים, "קודים" של מס הכנסה  •
 הסנקציות בגין "פנקסים בלתי קבילים"  •
 אימתי? –עילות לפסילת ספרים  •
 פך?יהאם פסילת ספרים במס הכנסה בהכרח גוררת פסילת ספרים במע"מ? ולה •
 הבחנה בין "סטייה" ל"ליקוי", "סטיה מהותית" או "ליקוי מהותי"  •
 סעדים משפטיים  •
 ת ומה אינו רשאי?"שיקול דעת" פקיד השומה בפסילת ספרים. מה הוא רשאי לעשו •
 מה לטעון ומה אסור להגיד. –"שימוע" בגין "אי רישום תקבול"  •

 שאלות ככול שינתן הזמן



 

 

 מרחב ירושלים | רישום טופס 

  ניהול ספרים
 | באולמי שלוה, ירושלים 16:30-20:00 - 4.3.2020 -' דיום  

 
 תתאפשר הרשמה במקוםלא  |  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 -
 מיידית. יחוייבו  אשראיהמחאות דחויות, כרטיסי  תתקבלנההתשלום במזומן בלבד, לא -
 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    
 
 
 


