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השתלמות מע"מ
  הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית4 מפגשים!

החלטות מיסוי במע"מ  11:30 - 10:00

שאלות ותשובות11:30 - 11:45

   החלטות מיסוי במע"מ - סקירה כללית ובחינה מעמיקה של מספר החלטות מיסוי בנושאים שונים:
   • עסקאות יצוא ומס בשיעור אפס • עסקאות מקרקעין • עסקאות מסחריות שונות 

     (כגון: עסקאות בקשר עם רכבים, תווי שי/תווי קניה/ הנחות בכרטיסי אשראי, 
      התחשבנות עם לקוחות, סובסידיות ותמיכות, הפרדה בין מכר לשירות ועוד)

   • מלכ"רים ופעילות עסקית  • חבות במע"מ של עוסק אילתי וסוגיות הנוגעות לחוק אס"ח אילת

10.3מפגש 4 יום ד‘

שאלות ותשובות11:30 - 11:45

עמדות חייבות בדיווח 11:30 - 10:00

8.3מפגש 3 יום ב‘

 סקירת כל העמדות החייבות בדיווח במע"מ אשר פורסמו ע"י רשות המסים עד כה:
   • מעמדן של העמדות החייבות בדיווח • התנאים לחיוב  בדיווח • משמעות אי דיווח ועוד 

סוגיות פרקטיות במע"מ   11:30 - 10:00

שאלות ותשובות11:30 - 11:45

שאלות ותשובות11:30 - 11:45

11:30 - 10:00

• מועד החיוב במע"מ, חשבונית עצמית, חשבונית מס מרכזת ומסמך המהווה חשבונית מס רק לאחר
   תשלום התמורה בפועל ע"י מקבלה • מע"מ בחדלות פירעון, חובות אבודים, הודעות זיכוי והודעות חיוב

• היבטי מע"מ בפעילות במטבעות וירטואליים • מס תשומות: חשבוניות פיקטיביות – 
   היבטים אזרחיים   ופליליים, עקרון ההקבלה וייחוס מס תשומות לעסקאות חייבות/פטורות/ 

   היעדר  עסקה, ניכוי מס תשומות בגין רכבים והטבות לעובדים, הארכת מועד לניכוי מס תשומות, 
   היבטי מע"מ בקבלת סוגי פיצויים שונים, תרומות, תמיכות וסיוע אחר

1.3מפגש 1 יום ב‘

מרצה: רו"ח שלמה הררי, מומחה במסים

סוגיות פרקטיות במע"מ (המשך)  

3.3מפגש 2 יום ד‘

10:00 - 11:45יום ב‘ 1.3      מועד פתיחת ההשתלמות:
מרצה ומרכזת: עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין, ד. פוטשבוצקי משרד עורכי דין



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

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

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

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

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

הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות

+  מע"מ₪690 

סוגיות פרקטיות במע"מ, עמדות חייבות בדיווח והחלטות מיסוי במע"מ 

מרצה ומרכזת: 
עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין, 

ד. פוטשבוצקי משרד עורכי דין

ארבעת המפגשים מוקדשים לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד 
ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה,

 בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים 
והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים. 

השתלמות מע"מ
  הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית4 מפגשים!

מועד פתיחת ההשתלמות: 
11:45-10:00יום שני   1/3/2021 




