
השתלמות שע"מ בפשטות

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:

השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים בשת"פ עם אלי אסדו יוע"מ, מומחה 
למערכות מס ממוחשבות (שע"מ) מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים 
ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני 

העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, 
יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.

5% הנחה ללקוחות חשבים!+  מע"מ₪1300 

   השתלמות
  מקיפה
של  יומיים

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

מרציםנושאים

שאילתות תל"ם למייצגים - מס הכנסה

מרצה ומרכז | דרור דרעי, מנהל המחלקה הכלכלית - חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

   מצב חשבון סקירה כללית וטיפים מקצועיים     טיפול בהחזרים    
   טיפול במקדמות - עדכון, סטטיסטיקות ומעקב

   קיזוזים פנימיים – מעקב ואיתור קיזוזים פנימיים ברשות המיסים
   הצהרות הון     אישורי ניכוי מס במקור     מכתבים לנישום  ועוד

דרור דרעי 
מנהל המחלקה הכלכלית,

חברת חשבים

שאילתות מע"מ – מערכת חדשה
מצב חשבון     דוחות תקופתיים     החזרים       

חריגויות למייצג     סטטיסטיקות למייצג

יועץ מס אלי אסדו 
אלי אסדו שירותי מסים בע"מ

בית התעשיינים
המרד 29, תל-אביב

בחדר הגלריה, קומה ב‘

ימי שלישי 

13:00-09:00
3.3 + 25.2

מומחה למערכות מס 
ממוחשבות (שע"מ)

• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת הסדנה • ההדרכה מוגבלת ל- 16 משתתפים בלבד • 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.

*הערה חשובה: כל משתתף יגיע עם הכרטיס החכם הפרטי שלו 
  ויתרגל את הנלמד באמצעות מחשב המחובר לשע"מ שיועמד לרשותו.

(N) ניכויים - מערכת מגן ומערכת ישנה
מצב חשבון     שוברים ותשלומים חריגים     
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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

התכנסות והרשמה09:00 - 09:15

שאילתות תל"ם למייצגים - מס הכנסה חלק ב'11:30 - 13:00

שאילתות תל"ם למייצגים - מס הכנסה חלק א'09:15 - 11:15

מצב חשבון סקירה כללית וטיפים מקצועיים  |  טיפול בהחזרים  
טיפול במקדמות - עדכון, סטטיסטיקות ומעקב  |  קיזוזים פנימיים - מעקב ואיתור קיזוזים 

פנימיים ברשות המיסים  |  קנסות - טיפול בקנסות, היסטורית קנסות, חתכים וטיפים.
שומות - מעקב אחר גרסאות שומה  |  הפקת שוברים.

מרצה: דרור דרעי - מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חשבים 

הצהרות הון  |  אישורי ניכוי מס במקור  |  מכתבים לנישום  |  מס שבח  
תשלומים שונים  |  תרומות ועוד...

מרצה: דרור דרעי - מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חשבים

הפסקה11:15 - 11:30

מרצה: יועץ מס אלי אסדו - אלי אסדו שירותי מסים בע"מ

שאילתות מע"מ - מערכת חדשה11:15 - 12:30

מצב חשבון  |  דוחות תקופתיים  |  החזרים  |  חריגויות למייצג  |  סטטיסטיקות למייצג

הפסקה11:00 - 11:15

התכנסות והרשמה09:00 - 09:15

שאלות ותשובות12:30 - 13:00

מרצה: יועץ מס אלי אסדו - אלי אסדו שירותי מסים בע"מ

ניכויים - מערכת מגן ומערכת ישנה09:15 - 11:00

מצב חשבון  |  שוברים ותשלומים חריגים  |  דוחות שנתיים – טופס 856 / 126
סטטיסטיקות למייצג  |  הפקת דוחות וחתכים שונים

בית התעשיינים, המרד 29, תל-אביב, חדר הגלריה, קומה ב‘ 13:00 - 09:00
יום ג‘ - 25.2  מפגש 1

בית התעשיינים, המרד 29, תל-אביב, חדר הגלריה, קומה ב‘ 13:00 - 09:00
יום ג‘ - 3.3  מפגש 2

השתלמות שע"מ בפשטות סילבוס


