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תל אביב

יום שני  
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 16:00-09:00

 

יום עיון 
- קו הסיוםשנת המס 2019

• 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.

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

+  מע"מ₪650 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

03-5680880

מרציםנושאים

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:

עקב פניות ושאלות פרקטיות ויישומיות, ניתן מענה לסוגיות הנוגעות 
לסעיפים 3(ט1), טיפול ביתרות חובה, חיוב במס על משיכות בעלים

ושימוש בנכסי החברה , מיסוי חברות ארנק, חוק האנג'לים, 
סיומה של הוראת השעה ועוד.

עו"ד (יועץ מס) ירון אליחברות ארנק - האם תם עידן חברות היחיד?

עו"ד (רו"ח) יובל כהן

   סעיף 3(ט1) - משיכות בעלים ויתרות חובה    
   חברות ארנק    ועוד

ההכנה
 היסודית 

 ביותר 
 לסיום שנת 

 המס!

רו"ח יוסי ירוןדגשים לתום שנה בנושאי הטבות מס: החוק לעידוד השקעות הון, חוק האנג'לים

רו"ח אייל מנדלאוי, מומחה ויועץ מיסוי פרישהקיבוע זכויות - פרישה מדומה ומיסוי כספי תגמולים קיצבתיים

עו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפיראמיסוי השקעות פיננסיות ונדל"ן - דגשים לתום שנת המס

((ט1מיסוי משיכות בעלים סעיף 3



 

 

 סילבוס
  רגע לפני סיום

 חברות ארנק, ) משיכות בעלים ויתרות חובה1(ט3סעיף 

 , מלון קרלטון תל אביב16:00-09:00 בין השעות  , 23.12.2019יום שני, 
 

ניתן מענה לסוגיות הנוגעות לסעיפים   – עקב פניות ושאלות פרקטיות ויישומיות 
טיפול ביתרות חובה, חיוב במס על משיכות בעלים ושימוש בנכסי  , )1(ט3

 . סיומה של הוראת השעה, ועוד - , חוק האנג'ליםהחברה , מיסוי חברות ארנק  

 התכנסות והרשמה  09:00 -  08:30

 דורית פינץ מנהלת מכללת חשבים  – דברי פתיחה    09:15 –  09:00

 ) 1ט3מיסוי משיכות בעלים סעיף (     10:45 –  09:15
משיכות בעלים, טיפול    -היערכות לתום שנת המס  ) כ 1(ט3סריקת סעיף    
 היבטים יישומיים בהפעלת הסעיף  ביתרות חובה,     
 עו"ד, רו"ח יובל כהן  מרצה:   

 הפסקה   11:15 - 10.45

    היחיד? האם תם עידן חברות    -חברות ארנק    12.15 - 11.15

 . , מי יכולה להיחשב "חברת ארנק" ומי לא10/2017סקירת חוזר    
 עו"ד (יועץ מס) ירון אלי מרצה:    

 פרישה מדומה ומיסוי כספי תגמולים קצבתיים -קיבוע זכויות      13:15-  12:15

 מיסוי פרישה  מומחה ויועץ,  ח אייל מנדלאוי "רו מרצה: 
 

 הפסקה   13:30 - 13:15
 המס- דגשים לתום שנת  –מיסוי השקעות פיננסיות ונדל"ן        14:15 - 13:30

 אלכסנדר שפירא  עו"ד (רו"ח) מרצה:    

עידוד השקעות הון, חוק   –  דגשים לתום שנה בנושאי הטבות מס 15:00-  14:15
  האנג'לים 

  –הטבות מס  למפעל טכנולוגי מועדף ולמפעל מועדף, חוק האנג'לים  
 . 2019הוראת השעה המסתיימת בתום שנת 

 רו"ח יוסי ירון, לשעבר מנהל תחום עידוד השקעות הון  מרצה: 
       בהנהלת רשות המיסים, בעל משרד המתמחה בתמריצי מס

 

 ארוחת צהריים   16:00-  15:00


