
03-5680889 פקס 03-5680880 טלפון hashavim.co.il
ידע, תובנות, טכנולוגיה

קו מנחה

₪1,100 + מע"מהבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות
שלחו הזמנתכם למייל: conferences@hashavim.co.il או פקססו ל: 03-5680889

שם המזמין: ___________________________________________

שם החברה: ___________________________________________

טלפון: _________________________________________________

דוא“ל: _________________________________________________

משתתף: ______________________________________________

תפקיד: _______________________________________________

ח.פ/עוסק מורשה: ___________________________________

אופן התשלום )נא לסמן X במקום המתאים(

  חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית

ת“ז: ________________________________________________

  המחאה על סך ___________________________________ ₪ תשלח בדואר

  ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב ________________________________________ ₪

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

*יתכנו שינויים בתכנים חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ, רחוב יד חרוצים 12, ת"א, 6770005

הדרכת

מקצועית

ומעשית

הליכי שומה | שומות מע"מ | שומות ניכויים | השגות | ערעורים | ניהול מו"מ מול מפקחי המס

השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים

בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים
שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל

ודיוני שומות מע"מ וניכויים

 מפגש זום שני 13/9/2022 | 09:00 - 13:00
09:15 - 09:00

דברי פתיחה דורית פינץ מנהלת מכללת חשבים
_____________________________________________________

10:15 - 09:15
נקודות רלוונטיות ודגשים במסגרת ניהול ערעור מיסים - ד"ר חיים גבאי 

 פתיחת ההליך

 סדר הגשת כתבי הטענות

 המותב

 טקטיקות בניהול ערעור מיסים בביהמ"ש
המרצה: ד"ר חיים גבאי, עו"ד - בעלים ומייסד של משרד עורכי-הדין ד"ר 

חיים גבאי ושות', המספק ייעוץ וליווי מקצועי בכל תחומי המיסוי. בעבר כיהן 
כסמנכ"ל בכיר שומה וביקורת של רשות המיסים, וכן כיהן בשורת תפקידים 

בכירים ובין היתר פקיד שומה חולון, פקיד שומה לחקירות פליליות ועוד.
משמש בתפקידים שונים בלשכות עורכי הדין, יועצי המס ורואי החשבון
_________________________________________________________________________________

11:15 - 10:15
שומות ניכויים - עו"ד, רו"ח יהושע חבר 

 הדומה והשונה בהליכי שומת ניכויים 

 הממשק של דיוני שומות הניכויים עם דיון שומות בתיק מס הכנסה

 התיישנות שומות וסופיות הדיון

המרצה: עו"ד, רו"ח יהושע חבר לשעבר פקיד שומה במשרדי מס הכנסה:
חיפה, פתח תקווה, נצרת, טבריה ושימש גם כמנהל מיסוי מקרקעין.

ממשרד: ח.יהושע משרד עו"ד המעניק שירותים בתחומי המס השונים:
מס הכנסה, מיסוי בינלאומי, מיסוי מקרקעין וחוקי העידוד

 ______________________________________________________________

11:15 - 11:30 הפסקה
__________________________________

12:45 - 11:30
שומות מע"מ - עו"ד קובי כהן 

 הדומה והשונה בהליכים בין שומת מע"מ ושומת מס הכנסה

 הממשק עם דיון שומות בתיק מס הכנסה

 ההבדל בין דיון משרד שומה אזור השרון לפקידי שומה ותחנות מע"מ

 מפגש זום ראשון 6/9/2022 | 09:00 - 13:00
09:15 - 09:00

דברי פתיחה דורית פינץ מנהלת מכללת חשבים
_____________________________________________________

10:15 - 09:15
 מי חייב בהגשת דו"ח שנתי

 המסלולים השונים לתיקון שומה

 משמעותה של שומה בהעדר דו"ח

 ההבדל בין דו"ח רגיל לבקשה להחזר מס
_________________________________________

11:15 - 10:15
 דיון בשלב א', דיון בשלב ב' והשגות

 שומה חלקית, סופית, בהסכם ולפי מיטב שפיטה

 הוצאת שומה מכוח סעיף 194 לפמ"ה

 פתיחת שומה לפי סעיף 147 לפמ"ה
המרצה: עו"ד משה גבע - עורך דין מיסים ובעל המיזם "מיסים ונכסים"

הנותן ייעוץ וליווי מקצועי ומשפטי, ליחידים ולאנשי מקצוע המייצגים 
לקוחות הזקוקים לטיפול מיסוי. עבד ברשות המיסים במגוון תפקידים 

מקצועיים וניהוליים ומשמש חבר פורום מסים בלשכת עורכי הדין 
 __________________________________________________________________________

11:15 - 11:30 הפסקה
__________________________________

12:45 - 11:30
 זימון לדיון 

 טקטיקות התנהלות

 עריכת ומסירת תרשומות

 הקלטת דיונים ומסירת מסמכים

 מועד ודרך המצאת שומה

 מסירת ספרי הנישום לביקורת בהליך שומתי
המרצה: עו"ד קובי כהן - ממשרד קובי כהן משרד עורכי דין.

עו"ד קובי כהן כיהן במגוון תפקידים בכירים ברשות המסים בתחום השומה
מתמחה בתחום המיסוי ומעניק שירות וייעוץ משפטי בענייני מס הכנסה,
מיסוי בין-לאומי )רילוקיישן(, מיסוי פירוקים וכינוסים, גביית מיסים,

הטקטיקה של ניהול דיוני שומות - עו"ד קובי כהן

הליכי שומה במס הכנסה

שומה עצמית במס הכנסה - עו"ד משה גבע

השתלמות  בת 2 מפגשים בין השעות 09:00 - 13:00
מפגש ראשון 6.9.2022 | מפגש שני 13.9.2022


