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יום עיון בנושא

מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10,

תל אביב

יום חמישי  
27.2.2020

 15:00-09:00

 

יום עיון 
מיסוי תא משפחתי

• 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

יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום 
מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים

וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון 
ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין 

בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.

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

עו"ד, רו"ח סיימון יניבמס הכנסה - מיסוי התא המשפחתי בהיבט מס הכנסה 

רו"ח אורנה צח-גלרטביטוח לאומי - מעמדם של בני זוג וידועים בציבור

רו"ח שלמה הררימיסוי מקרקעין - פטורים והנחות ומיסוי בני זוג



 

 

 מיסוי התא המשפחתי בנושא יום עיון סילבוס
 היבטי מס הכנסה, מיסוי מקרקעין וביטוח לאומי 

 במלון קרלטון, ת"א  00:90-00:51  , 27/02/20י, חמיש יום 
 

 התכנסות והרשמה         09:00   - 08:30

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

 פטורים והנחות ומיסוי בני זוג–מיסוי מקרקעין          :4510   - 09:15

חזקת התא המשפחתי בהיבטי מס שבח ומס רכישה, רכישת דירות  
מגורים לכל אחד מבני הזוג לפני הנישואים, הסכמי ממון לצורך  

  .השדח  וחקיקה פסיקה שבח פיצולהפרדה רכושית 
 רו"ח שלמה הררי מומחה במיסיםמרצה:  

 הפסקה         11:15   - 10:45

 הכנסהמיסוי התא המשפחתי בהיבט מס          15:12   - 15:11

הכנסות פסיביות בתא המשפחתי, העברת נקודות זיכוי בין בני זוג,  
חלקות   –הסבת הכנסות לקרובי משפחה, חישוב נפרד וחישוב  מאוחד 

הכנסות בעסק משותף, קיזוז הפסדים בין בני זוג, הסכמי ממון  
  .והצגתם בהצהרות הון לבני זוג נשואים וגרושים, מיסוי נכסי ירושות

 עו"ד, רו"ח סיימון יניבמרצה: 

 הפסקה         12:30   - 12:15

 וידועים בציבור מעמדם של בני זוג –ביטוח לאומי         00:14  -     30:12

   ידועה ושל נשואה בית עקרת של לאומי לביטוח במוסד המעמד
  .כחברה מאוגד שאינו משותף בעסק העובדים זוג  בני מעמד .בציבור
 אחד בבעלות שהיא בחברה כשכירים ביחד שעובדים זוג בני מעמד
 משותף בעסק שעובדים זוג בני זכאות .שניהם בבעלות או מהם

 .אבטלה ולדמי בעבודה פגיעה בעת לגמלאות, אימהות לגמלאות
 גלרט -מרצה: רו"ח אורנה צח 

  ארוחת צהריים         15:00    -    14:00

 
 דברו איתנו, 

 : נחנו זמינים עבורכם לכל שאלהא
03-5680880 
 צוות המכללה 


