
יום עיון בנושא

מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10,

תל אביב

יום חמישי  
25.6.2020

 15:00-09:00

 

יום עיון ניכוי מס במקור

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

+  מע"מ₪650 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

סוגי התשלומים | אוכלוסיית החייבים | ניכוי מתשלומים 
לתושבי חוץ | סנקציות וקנסות בגין אי דיווח | הוצאות עודפות

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:

מרציםנושאים

ניכוי במקור  |  החובה, הסנקציות והאפשרות לתיקון 

רו"ח שלמה הרריניכוי במקור  |  סוגי תשלומים חייבים, חובת חברות, אופן ומועד הדיווח

עו"ד משה גבע

עו"ד רו"ח ניר חונוביץ'הוצאות עודפות  |  מסגרת התרת ניכוי הוצאות, מהי הוצאה עודפת, סוגי הוצאות ועוד

רו"ח (משפטן) אייל סנדותשלומים לתושבי חוץ  |  סוגי עסקאות, חובות הניכוי והדיווח

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

• 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.

יום עיון מיוחד שמוקדש  כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות 
הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום 

דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות 
טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.



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 פתיחה - דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים09:00 - 09:15

ניכוי במקור - החובה, הסנקציות והאפשרות לתיקון 10:30 - 11:30

10:30 - 09:15

טפסי 161

ניכוי מס במקור

סוגי התשלומים החייבים בניכוי - חובת חברות לניכוי במקור - אופן ומועד הדיווח.
מרצה: רו"ח שלמה הררי

מרצה: עו"ד משה גבע

הוצאות עודפות12:00 - 13:00

מסגרת התרת ניכוי הוצאות, מהי הוצאה עודפת, סוגי הוצאות, מקדמות, קיזוזים.
מרצה: עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ'

תשלומים לתושבי חוץ 13:00 - 14:00

סוגי עסקאות, חובות הניכוי והדיווח, התמודדות עם המערכת הבנקאית בהעברת תשלומים לחו"ל.
מרצה: רו"ח (משפטן) אייל סנדו

סנקציות בגין הפרת חובת ניכוי במקור, בדיקת אישורים -  אחריות המנכה. 
התערבות בשיקול דעתו של פקיד השומה.

הפסקה11:30 - 12:00

ארוחת צהריים14:00 - 15:00

מלון קרלטון, אליעזר פרי 10, תל-אביב
15:00 - 09:00

יום ה - 25.6.2020 

יום עיון ניכוי מס במקור סילבוס

דברו איתנו, 
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה:

צוות המכללה
 03-5680880


