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קו מנחה

כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי 
העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה 

בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה,
השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון,  טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....

הרצאה ראשונה
10:15 - 09:00 | הצהרת הון - עו"ד, רו"ח יובל כהן

 מי חייב בהצהרת הון  מטרת הצהרת הון  הסמכות החוקית 
הצהרת הון  הנסיבות לשליחת הצהרת הון ושאלת  לדרישת  

ההתיישנות של דיווחים בהצהרת הון  הדגשים שיש לשים לב 
בהצהרת הון ראשונה  בדיקת הצהרת הון על ידי פקיד שומה

ועל ידי רואה החשבון ויועץ המס המסייע בהכנת  הצהרת ההון

הרצאה שנייה
11:15 - 10:15 | מילוי טופס הצהרת הון | רו"ח קובי קרטה

מילוי טופס הצהרת הון - מעבר על טופס הצהרת הון דגשים 
ודברי הסבר לכל אחד מהסעיפים לרובריקות השונות  

הכלולים בהצהרת ההון

11:45 - 11:15 | הפסקה

הרצאה שלישית
13:00 - 11:45 | השוואת הון | רו"ח דור יצחקי

 מטרת השוואת הון  משמעות גידול הון בלתי מוסבר והסברי נישום 
 משמעות קיטון בהון  התאמות תקופת דיווח לתקופה הנבדקת 
והתאמת בסיס הדיווח  תיאומי הוצאות פרטיות, הוצאות זקופות

וקיזוזי הפסדים  חובה או כדאיות לצירוף הסברים לגידול ההון

הרצאה ראשונה
10:30 - 09:00 | הוצאות מחייה | עו"ד קובי כהן

 האם טבלאות הוצאות מחייה ניתנות לסתירה ואיך נקבעות
הוצאות המחיה  חישוב הוצאות מחייה  הכרת הלוחות בטבלאות

הוצאות מחייה  שילוב הוצאות ידועות בהוצאות מחיה
 הוכחת גובה הוצאות מחיה

10:45 - 10:30 | שאלות מהקהל

11:15 - 10:45 | הפסקה

הרצאה שנייה
12:45 - 11:15 | פסיקה בנושא הצהרות הון - עו"ד )יועץ מס( ירון אלי 

סוגיות הצהרות הון שהגיעו לבתי המשפט

13:15 - 12:45 | שאלות מהקהל

מפגש שני 21.9מפגש ראשון 14.9

השתלמות בנושא

הצהרות הון
מפגש ראשון 14/9 | מפגש שני 21/9 2 מפגשים

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

הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות

• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההשתלמות • תנאי התשלום: שוטף 30+ ! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד
)עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת ההשתלמות, לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!( • ההשתלמות כוללת חומר עזר.

₪1,950 + מע"מ
5% הנחה ללקוחות חשבים

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

שלחו הזמנתכם למייל: conferences@hashavim.co.il או פקססו ל: 03-5680889

מלון קרלטון, רחוב אליעזר פרי 10, תל-אביב


