
עדכונים בשילוש הפיננסי

יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, 
עוסקים בכספים ושכר. מיטב המומחים יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך

החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק ב-3 תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה

• 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. 5% הנחה ללקוחות חשבים!+  מע"מ₪650 

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

     מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

     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:

09:10 - 09:00

הפסקה11:00 - 11:30

הפסקה13:00 - 13:15

ארוחת צהריים14:45 - 15:45

ניהול ההון הפנסיוני ושינויים רגולטוריים09:10 - 11:00

• צו הרחבה לפנסיית חובה ותיקון  16  בראי הפסיקה - מלונות הכשרת הישוב בע“מ נ‘ שני בן עמי
• האינטרס של בעלי הזיקה  - משווקים, סוכני ביטוח ומנהלי ההסדר אל מול נטול הזיקה - היועץ הפנסיוני , תשלום שכר טרחה למי ומתי?

• שינויים רגולטוריים וחידושים בעולם החיסכון הפנסיוני - שירות המסלקה החדש למעסיקים לעניין הסדר פנסיוני קיים, עדכון עובד 
   על  קליטת הפקדות בהודעה לנייד ועוד    • פסקי דין משמעותיים בעולם החיסכון הפנסיוני – דורית לוי, לילאן לנדסברג 

• חל"ת והוראות שעה בעידן הקורונה לעניין כיסויים ביטוחיים ודמי ניהול    • קרנות ברירת המחדל - מיזוגים ורכישות . מה צופן העתיד?
מרצה: שרון אלמגור - יועצת פנסיונית נטולת זיקה

הליך סיום העסקה נכון בעקבות משבר הקורונה וסוגיית המתחסנים בעבודה11:30 - 13:00

חובת השימוע ככלל ובקורונה בפרט, זכאות לפיצויי פיטורים, המועד לתשלום פיצויי פיטורים, הנסיבות בהן התפטרות תזכה בפיצויי פיטורים,
רכיבי השכר הנלקחים בחישוב פיצויי פיטורים ואופן חישוב פיצוי הפיטורים לפי סוג העובד וסוגיית התחסנות עובדים במקום העבודה.

מרצה: עו"ד ג‘ולייט אליהו - מחלקת "כל עובד"

מיסוי עובדים בדגש על החוזרים מחל"ת , שווי הטבות , תיאומי מס ונקודות זיכוי 13:15 - 14:45

תאומי מס וזקיפת שווי למס בדגש על עובדים החוזרים מחל"ת •  החזר הוצאות לעובדים, נקודות זיכוי להורים: גרושים, חד הוריים, משלמי 
מזונות , ילדים בועדות השמה  •  עדכונים בהטבות מס וזיכויים לתושבי ישובים הזכאים • מיסוי הלוואות לעובדים גם בהיבט מע"מ.  

מרצה: עדי אברהם - יועצת מס 

 דברי פתיחה – דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10, תל אביב

יום שני  
 15:45-09:00

 

16.8

עבודהעבודה, מיסוי ופנסיה

פנסיהמיסוי

3 נושאים חשובים 
ביום עיון אחד!


