
יום עיון 
טיפול בכספי שארים

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:

יום העיון יוקדש כולו לסוגיות העולות לגבי כללי מיסוי הכספים, 
המענקים, הקצבאות ויתר ההכנסות שזכאים לקבל היורשים, 

המוטבים או השארים וכל הזכויות שעוברות אליהם מקופות 
הגמל לקצבה או קרנות הפנסיה, כמו גם לשארים של עובדים

 שזכאים לפיצויים ולמענקי פרישה לאחר פטירת העובד.

5% הנחה ללקוחות חשבים!+  מע"מ₪510 

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

מלון קרלטון
אליעזר פרי 10, 

תל-אביב

יום שני 

13:00-09:00
16.3.2020 

מרציםנושאים

מיסוי משיכות כספים בידי מוטבים יורשים 
או שארים מקופות גמל לקצבה ומקופות פיצויים

מיסוי מענקי פרישה בעת פטירה    בחירת מסלול הפטור הנכון   
מיסוי כספי פיצויים מפרישות קודמות בעת פטירה    

מיסוי כספי תגמולים בפטירה    מיסוי קצבאות שארים   
צ'ק ליסט לטיפול בתיק של נפטר 

רו"ח אייל מנדלאווי
מומחה ויועץ 

מיסוי ופרישה 

זכויות יורשים / מוטבים / שארים בקרנות הפנסיה 
לעומת ביטוחי מנהלים 

הכיסוי למקרה מוות בקרן הפנסיה וביטוח המנהלים
חלוקת הכספים בקרן הפנסיה במקרה מוות

מי הם השארים בקרן הפנסיה   
מקרים מיוחדים בחלוקת כספים 

מר נדב טסלר
סמנכ"ל מקצועי, 

הלמן אלדובי,
קופות גמל ופנסיה

• 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.



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 והרשמה08:30 - 09:00

דברי פתיחה09:00 - 09:15

זכויות יורשים / מוטבים / שארים בקרנות הפנסיה לעומת ביטוחי מנהלים11:30 - 13:00

מיסוי משיכות כספים בידי מוטבים יורשים או שארים 09:15 - 10:30
מקופות גמל לקצבה ומקופות פיצויים

מיסוי מענקי פרישה בעת פטירה | בחירת מסלול הפטור הנכון  | מיסוי כספי פיצויים בעת 
פטירה מפרישות קודמות | מיסוי כספי תגמולים בפטירה | מיסוי קצבאות שארים צ'ק ליסט 

לטיפול בתיק של נפטר 
מרצה: רו"ח אייל מנדלאווי - מומחה ויועץ מיסוי ופרישה

הכיסוי למקרה מוות בקרן הפנסיה וביטוח המנהלים | חלוקת הכספים בקרן הפנסיה 
במקרה מוות | מי הם השארים בקרן הפנסיה | מקרים מיוחדים בחלוקת כספים
מרצה: מר נדב טסלר - סמנכ"ל מקצועי, הלמן אלדובי, קופות גמל ופנסיה

דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

הפסקה10:30 - 11:00

מלון קרלטון, אליעזר פרי 10, תל-אביב
13:00 - 09:00

יום ב‘ - 16.3.2020 

יום עיון 
טיפול בכספי שארים

סילבוס

דברו איתנו, 
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה:

צוות המכללה
 03-5680880


