
יום עיון בנושא

מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10,

תל אביב

יום שני 
30.12.2019

 15:30-08:30

 

יום עיון מע"מ

• 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 

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

     ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

www.hashavim.co.il מכללת
03-5680880חשבי�

יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון 
סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק 

ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.

כולל 
ארוחת 
צהריים 
עשירה!

יש לכם שאלות במע"מ? 
לנו יש תשובות!

+  מע"מ₪650 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

מרציםנושאים

עמדות חייבות בדיווח והחלטות מיסוי במע"מ

* פרוט הסילבוס המלא מופיע בדף השני

רו"ח שלמה הררי - מומחה במסיםסוגיות פרקטיות במע"מ

עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין - משרד ד.פוטשיבוצקי  עורכי דין

* מיועד ל: רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי כספים, חשבים בחברות, עורכי דין בתחום המיסים.



 

 

 
 סילבוס

 יום עיון מע"מ
 , מלון קרלטון תל אביב 15:30 –  8:30בין השעות    30/12/2019עיון  יום

 

 התכנסות והרשמה   09:00 -  08:30

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

 וגיות פרקטיות במע"מ ס  10:45 -  09:15

  מס ניכוי, מס  חשבונית  הוצאות מועד , זיכוי הודעת, אבודים חובות " ; אקראי עסקת" מהי ; עוסק  מיהו
 ;  וליסינג  השכרה, רכב  כלי  של   שוטפות מהוצאות , לעובדים  מהטבות  תשומות 

  מקרים בסוגי פיצויים בקבלת   מ"מע, חבות בשיעור  מ"מע  ,שנה  לחצי  מעבר –  תשומות מס  קיזוז 
 שלמה הררי מרצה: רו"ח   .  .'וכו  נזיקין: כגון  שונים

 
 הפסקה    11:15 -  10:45

 עמדות חייבות בדיווח והחלטות מיסוי במע"מ  12:45 -  11:15

  של   מעמדן, כה עד   המסים רשות  י"ע  פורסמו  אשר   מ"במע  בדיווח   החייבות  העמדות  כל סקירת
  -  מ "במע  מיסוי  החלטות . ועוד  דיווח   אי  משמעות, בדיווח   לחיוב  התנאים ,בדיווח החייבות  העמדות 

 מספר  של  מעמיקה ובחינה כללית  סקירה
 :שונים בנושאים   מיסוי החלטות

  עסקאות: כגון ( שונות   מסחריות עסקאות  • מקרקעין  עסקאות •  אפס  בשיעור  ומס  יצוא  עסקאות •
  סובסידיות ,  לקוחות   עם  התחשבנות , אשראי בכרטיסי  הנחות  /קניה  תווי /שי  תווי  ,רכבים  עם  בקשר

 . ועוד  לשירות   מכר  בין הפרדה, ותמיכות 
 . אילת   ח"אס  לחוק   הנוגעות וסוגיות  אילתי  עוסק   של מ"במע   חבות  • עסקית   ופעילות רים " מלכ •

 מיכל זילברשטיין עו"ד (כלכלה)  מרצה: 

 הפסקה   13:00 -  12:45

 עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין   -המשך   – חלטות מיסוי במע"מ ה   30:14 -  00:13

 ארוחת צהריים  15:30 -  14:30

 

 

 דברו איתנו, 
 : אנחנו זמינים עבורכם לכל שאלה

03-5680880 
 צוות המכללה 


