
יום עיון בנושא

מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10,

תל אביב

יום שני
20.4.2020

 15:00-09:00

 

יום עיון 
סעיף 3 ט1 + חברות ארנק

שלח הזמנתך במייל: conferences@hashavim.co.il או פקסס ל: 03-5680889 

+  מע"מ₪650 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות 
עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט1)  וסעיף 62א לפקודה תוך 

סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; 
התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק 

בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות 
משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.

שם המזמין:

שם החברה:

טלפון:

דוא“ל:

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)

     חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית 

ת“ז:                                          

     המחאה על סך                                       ש״ח תשלח בדואר

     ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב                     ש׳׳ח

     מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

     ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

מרציםנושאים

משיכות בעלים סעיף 3 (ט1) ויתרות חובה של בעלי שליטה:
עו"ד ורו"ח יובל כהן יתרות בין חברתיות - מתי יחשבו כמשיכות בעלים לפי הדין החדש ועוד תכנים חשובים רבים.  

אחריות מייצגים ונישומים לסעיף 3(ט1)  וחברות ארנק - מורה נבוכים.
רו"ח ענת דואני   ועוד תכנים חשובים רבים.

היבטי הביטוח הלאומי בנושאים: יתרות חובה של בעלי שליטה שחייבות במס לפי סעיף 3(ט1) 
לפקודה, חברות ארנק וחברות משפחתיות לאור פסק דין נחושתן.

רו"ח אורנה צח-גלרט

www.hashavim.co.il
מכללת
03-5680880חשבי� טלפון ישיר:

• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת הסדנה • תנאי התשלום: שוטף +30 ! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד (עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת הסדנה, 
לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!) • הסדנא כוללת דפי תרגול ודפי עזר. המחיר כולל כיבוד, ארוחת צהריים, ארוחת "גלאט" בתוספת תשלום ובהודעה מראש.

 מיועד לרו"ח 
 יועצי מס | מנהח"ש 

 חשבים | מנהלי כספים 
  ועו"ד העוסקים 

במסים



מכללת
חשבי�

חשבי� ה.פ.�. מידע ע�קי בע“מ  
יד חרוצי� 12 ת“א 6770005 

דיני עבודהחישובי� פיננ�י�טל:03-5680888 | פק�:03-5680899 כלי� משפטיי� הדרכותפנ�יה וגמלמי�וי

ארוחת צהריים14:30 - 15:00

משיכות בעלים סעיף (3ט1) ויתרות חובה של בעלי שליטה 

התכנסות והרשמה08:30 - 09:00

דברי פתיחה09:00 - 09:15

אחריות מייצגים ונישומים לסעיף 3(ט1)  וחברות ארנק11:15 - 12:00

10:45 - 09:15

יתרות בין חברתיות – מתי יחשבו כמשיכות בעלים לפי הדין החדש | אופן חישוב ההכנסה 
החייבת שמקורה במשיכות בעלים לצורכי מס  | חוזר 7/2017 וטופס 1350 

מרצה: עו"ד ורו"ח יובל כהן 

יתרות חובה של בעלי שליטה שחייבות במס לפי סעיף 3(ט1) לפקודה | 
חברות ארנק | חברות משפחתיות לאור פסק דין נחושתן.

מרצה: רו"ח אורנה צח-גלרט

השבה ומשיכה מחדש  |  אחריות של נישום ושל מייצג על הימנעות מיישום סעיף 3(ט1) וסעיף 62א 
מרצה: רו"ח ענת דואני

דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

הפסקה10:45 - 11:15

הפסקה13:30 - 13:45

מיסוי חברות ארנק - מורה נבוכים12:00 - 13:30

היבטי הביטוח הלאומי בנושאים: 13:45 - 14:30

הוראות הדין בעניין מיסוי חברות ארנק  |  תחולה ביחס לחברות זרות  |  מקרים שלא יחשבו 
חברות כ"חברות ארנק" |  סקירת חוזר 10/2017  |  הממשק בין הדו"ח החשבונאי לבין הדיווח 

לרשות המסים  |  הגדרת בעלי מניות בחברה שבה עובדים בני משפחה  | חברה שהפכה להיות 
חב' ארנק ב 2017 ויש לה הפסדים משנים קודמות – האם יש פתרון?

מרצה: רו"ח ענת דואני

מלון קרלטון, אליעזר פרי 10, תל-אביב
15:00 - 09:00

יום ב‘ - 20.4.2020 

יום עיון סעיף 3 ט1 + חברות ארנק סילבוס


	tofes
	אובדן כושר עבודה (002)
	הנהלים בחיוב דמי הביטוח של מבוטחים שמשולמת להם קצבת    אובדן כושר עבודה. הרקע החקיקתי, ואופן חיוב דמי הביטוח, לרבות    מקצבה בפוליסה שמקורה בגין אובדן כושר, אלו שהן מכוח הסכם    עבודה או חיקוק ואלו הפרטיות.       מרצה: רו"ח אורנה צח


