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יום עיון 
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני

• 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

שיקול הדעת של העובד בבחירת התוכנית הפנסיונית והמרכיבים שלה

מר אבי רוזנבאום - מומחה למיסוי פנסיוניתיקון 190 - כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול

עו"ד עדי בן אברהם

תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים 
שונים בהפקדות לקופות הגמל – ועדיין רב הנסתר על הגלוי.

יום העיון מוקדש להכרה ולמידת מכלול הטבות המס באפיקי 
החיסכון הפנסיוני השונים, משיכות כספים והפקדות כספים 

פנויים לקופות הגמל לקצבה.

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:

רו"ח זיו ריקלין -  מנכ"ל PAY-ITסליקה ובקרה פנסיונית - הערכות לעידן החדש



 

 

 
 יום עיון סילבוס

 ומיסוי פנסיוני 190תיקון 
 , מלון קרלטון תל אביב  15:30 -  09:00בין השעות   28/11/2019 חמישי יום
 דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים  – דברי פתיחה      09:15 - 09:00

 לשאול   םלדעת ולא העזת םכל מה שרצית  -  190תיקון     10:45   –  09:15

קצבה מוכרת , קצבה מזכה, פנסיה חובה לעצמאי, פוליסות פרט כאפיק     
 מה עושים ומתי   – השקעה אטרקטיבי לגיל השלישי, תכנון פרישה    
 ם לבעלי שליטה, פוליסות מנהלים  מתחילים, הסדרים פנסיוניים יחודיי   
 סכון הפנסיוני ועוד. ילעומת קרן פנסיה, טיפים לייעול הח               

 מומחה למיסוי פנסיוני -  אבי רוזנבאום מרצה:     

 
 הפסקה     11:15  –  10:45

 שיקול הדעת של העובד בבחירת התוכנית הפנסיונית והמרכיבים שלה   12:15 - 11:15

 לעניין שיעורי הפרשות העובדים במסגרת העסקתם וחובות    16תיקון    
חסים המשפטית בין מוטבים  המעסיק לגבי הפרשות פנסיוניות מערכת הי              
 יורשים מעקלים ושארים במערכת החסכון הפנסיוני.    

 מרצה:  עו"ד עדי בן אברהם    

 הערכות לעידן החדש  – סליקה ובקרה פנסיונית     13.15 –  12:15
 , של ממשק מעסיקים 3סקירת העדכונים הרגולטוריים כולל גרסה                                    

 , היערכות לכניסת מעסיקים קטנים לדיווח מתיאוריה לפרקטיקה              
   דגשים לצמצום וטיפול בהיזונים חוזרים,               

 :  בין הגורמים השונים  חלוקת אחריות וסמכויות טיפול                                   
 כלים חדשניים   מעסיק / גוף מוסדי,חשבות שכר / סוכן /                                    

 לביצוע התשלומים הפנסיוניים.                                     
 PAY-ITמרצה: רו"ח זיו ריקלין מנכ"ל    

 הפסקה               13:30 –  13:15

 מענה לשאלות המשתתפים  –כוורת מומחים   14:30 –  13:30

 אבי רוזנבאום, עדי בן אברהם, רו"ח זיו ריקלין    

 ם עשירה יארוחת צהרי              15:30 –  14:30

 


