
• הבטחת המקום מותנית בתשלום מראש • תנאי התשלום: שוטף +30! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר 
  בהודעה בכתב בלבד (עד חמישה ימי עסקים ממועד הכנס, לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!) 

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

+  מע"מ₪650 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

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:

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

כל
מ�

מרציםנושאים

היערכות בשנת 2019 להגדלת מיסים הצפויה בשנת 2020 

ד"ר אייל דורון

עו"ד ורו"ח רמי אריה  |  רו"ח רן ארצי

עדכונים בתחום הפנסיוני לשנת 2019 ומה צפוי לשנת 2020

בין קרן הפנסיה ובין ביטוח לאומי

קיבוע זכויות - פרישה מדומה ומיסוי כספי תגמולים קיצבתיים

C.L.U איציק בן ארויה יועץ פנסיוני

מר נדב טסלר, הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה

גב‘ לילך לוי סדוביץ‘, מנורה מבטחים פנסיה וגמלעושים לכם סדר בסבך הפנסיוני

רו"ח אייל מנדלאוי

רו"ח (משפטן) ישי כהןמיזוגים ופיצולים בחברות - היערכות נכונה לסיום שנת המס ותחילתה של שנת המס הבאה

רו"ח אורנה צח - גלרטעדכונים וחידושים בנושא הביטוח הלאומי לקראת סיום שנת 2019 וסקירת השינויים

חברות ארנק וסעיף 3(ט1) – האם נאמרה המילה האחרונה

דגשים בעקבות פסיקה תקדימית והחלטות מיסוי והשפעותיהן על ההיערכות הנכונה 
לסוף שנת המס במס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ

רו"ח שלמה הררי

רו"ח (משפטנית) ענבל שני 

מקצועות העתיד - כיצד להתכונן לקראתם?

 היערכות 
לסוף שנת המס

כנס המסים השנתי 
      של חשבים

2019
ג‘ורג‘ וייז 24,

תל אביב

יום חמישי 
7.11.2019

 15:00-08:30

 

CAMILO

היערכות לסוף שנת המס 2019
בסימן היערכות לצמצום הגירעון 

והגדלת המסים
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   09:00 - 08:30
התכנסות והרשמה

   09:15 - 09:00
דברי פתיחה

ענת מאור, סמנכ"לית מכירות

   10:00 - 09:15
מקצועות העתיד – כיצד להתכונן לקראתם?

מרצה: ד"ר אייל דורון

   10:30 - 10:00
היערכות בשנת 2019 להגדלת מיסים הצפויה בשנת 2020 - טיפים והמלצות 

מרצים: עו"ד ורו"ח רמי אריה  |  רו"ח רן ארצי

    11:00 - 10:30
הפסקה

מושב 1 | מושב מיסוי פנסיוני

 11:50 - 11:00
עדכונים בתחום הפנסיוני לשנת 2019 

ומה צפוי לשנת 2020

מרצה: איציק בן ארויה
C.L.U יועץ פנסיוני

מרצה: מר נדב טסלר 
סמנכ"ל מקצועי, הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה

 12:40 - 11:50
בין קרן הפנסיה ובין ביטוח לאומי,

כל מה שחשוב לדעת

   14:00 - 13:00
קיבוע זכויות - פרישה מדומה 

ומיסוי כספי תגמולים קיצבתיים

מרצה: רו"ח אייל מנדלאוי
מומחה ויועץ מיסוי ופרישה

   13:00 - 12:40
עושים לכם סדר 

בסבך הפנסיוני

מרצה: גב‘ לילך לוי סדוביץ‘
מנהלת מטה פיתוח עסקי, מנורה מבטחים פנסיה וגמל

מליאת פתיחה

התפצלות ל-2 מושבי מיסוי  - סמנו את בחירתכם (ניתן להתנייד בין המושבים)

*התוכנית כפופה לשינויים

מושב 2 | מושב מיסוי ליחידים ותאגידים

 11:45 - 11:00
מיזוגים ופיצולים בחברות, היערכות נכונה

לסוף שנת מס ותחילת שנת מס חדשה

מרצה: רו"ח (משפטן) ישי כהן
שותף בארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

 13:15 - 12:30
פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי והשפעותיהן על היערכות 
נכונה לסוף שנת המס במס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ 

מרצה: רו"ח שלמה הררי
מומחה במסים

 12:30 - 11:45
עדכונים וחידושים בנושא הביטוח הלאומי 
לקראת סיום שנת 2019  וסקירת השינויים

מרצה: רו"ח אורנה צח - גלרט
חברת נשיאות לשכת רו"ח, יועצת בתחום הביטוח הלאומי

  14:00 - 13:15
חברות ארנק וסעיף 3(ט1) – האם נאמרה המילה האחרונה

 יתרונות לנישום, רעיונות לכלים ליישום הסעיף

מרצה: רו"ח (משפטנית) ענבל שני 
משרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

לכל משתתפי הכנס
15:00 - 14:00

ארוחת צהריים עשירה

בראנץ‘ בוקר

 היערכות 
לסוף שנת המס

כנס המסים השנתי 
      של חשבים

2019

 תוכנית מקצועית


