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קו מנחה

  יום עיון פרונטלי       יום עיון בזום 

נא סמן העדפתך:

יום שני | 31.10.2022 בין השעות 13:30 - 09:00 

פריסת תשלומים בפרישה,
היוון קצבאות וזכויות עובדים בפנסיה
חידושים ועדכונים במיסוי עובדים

וזכויות עובדים בעולם הפנסיה

* 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

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

יום העיון מוקדש כולו לשינויים המהותיים על פי ההוראות החדשות של רשות המסים במיסוי פרישת עובדים
בכל הנוגע לאפשרויות פריסת הכנסות המשתלמות בפרישה ובפטירה, סוגי הכנסות בפריסה לאחור ופריסה לפנים
סקירת ההסדר החדש שגובש בין רשות המסים לבין ארגון גמלאי צה"ל, בנוגע לסוגיית שיטת היוון קצבאות פורשי צה"ל

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים

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

10:15 - 09:15 | מיסוי פורשי צה"ל
סקירת ההסדר החדש שגובש בין רשות המיסים לבין ארגון  גמלאי 
צה”ל, וההנחיה החדשה, שנכנסה לתוקף הנקראת “שיטת המקדם” 

שיטה זו תקפה לכלל גמלאי צה”ל אשר ביצעו היוון קצבה לכל החיים 
מרצה: רו"ח אייל מנדלאוי

רואה חשבון מומחה למיסוי ופרישה

10:30 - 10:15 | הפסקה

11:30 - 10:30 | אפשרויות פריסת הכנסה חייבות במס - 
בעקבות חוזר חדש של רשות המסים

סקירת חוזר חדש שפרסמה רשות המסים )חוזר 2/2022(
הכולל הוראות והנחיות  לביצוע בכל הנוגע לאפשרויות פריסת 

הכנסות חייבות במס המשתלמות בפרישה ובפטירה כגון:
פיצויים, הפרשי שכר, הפרשי קצבה, פדיון ימי חופה,

מענק פרישה, מענק עקב פטירה, היוון קצבה,
חזרה מרצף קצבה, חזרה מרצף פיצויים ועוד...

מרצה: עו"ד שי עופרי יועץ פנסיוני

12:00 - 11:30 | הפסקה

13:30 - 12:00 | צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק
מי זכאי להפקדה לפנסיה, תחילת הזכאות, חובת ההפקדה 

בתקופות היעדרות, השכר המבוטח, שיעורי ההפקדות,
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים

מרצה: עו"ד מיטל דולב-בלט
מנהלת מחלקת "כל עובד", חשבים

₪ + מע"מ 510
5% הנחה ללקוחות חשבים


