
יום עיון
היבטים משפטיים, מיסויים וחשבונאים

של מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים

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 לבקל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב ________________________________________ ₪

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

*יתכנו שינויים בתכנים הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאותחשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ, רחוב יד חרוצים 12, ת"א, 6770005

• 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.

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

  כספיםקו מנחה

לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה 
הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו 

בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות  ופרקטיקה בהגשת דוחות:
  כיצד לממש את ההשקעה?  איך לדווח לרשות המיסים?  כיצד ימוסו ההשקעות הרווחים או ההפסדים?

  איך מתמודדים אל מול המערכת הבנקאית  וכיצד תסכים המערכת הבנקאית המקומית להפוך את המטבעות הדיגיטליים לכסף?
  כיצד לסווג "אסימון" כאסימון "שירות")Utility Token( או כנייר ערך )Security Token(, מהו NFT ומהן השלכות המס בגינו ועוד...

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

09:15 - 10:15 | "היבטים משפטים - מיסויים של מטבעות דיגיטליים"
במסגרת ההרצאה ידונו בין היתר הנושאים הבאים: שחלוף מטבעות, מקום הפקת ההכנסה, פעילות בקריפטו כפעילות עסקית, הטבות מס לפעילות 
בקריפטו, מיסוי פעילות נגזרת דוגמת הסטייקינג, פיצולי מטבע, NFT, הנפקת מטבע ראשונית, יחסי הגומלין בין סיווג אסימונים )Tokens( לצרכי מס

לבין סיווגם לצרכי חוק ניירות ערך, עמדה חייבת בדיווח מס' 91/2021, חוזרי מס הכנסה ועוד.
מרצה: מאורי עמפלי, עו"ד )רו"ח( שותף ומייסד עמפלי עורכי דין מיסים

10:15 - 10:30 | הפסקה

10.30 : 11.15 | "ביקורת פעילות במטבעות קריפטוגרפים,
איתור וטיפול בכשלים בפעילות לקוח לצורך ההסדרה מול רשויות המס והעברה לבנקים בישראל."

במסגרת ההרצאה ידונו בין היתר הנושאים הבאים: מה הוא נתיב ביקורת במטבעות קריפטוגרפים, מה חשיבתו ואיך הוא משמש גם ככלי ביקורת וגם ככלי 
מול הבנקים בהנפקת אישורים בנוגע להכנסת כספים.

מרצה:  תומר רביד, מנכ"ל חברת BLoxTax המספקת פתרונות לדיווחי מס בישראל בנושא מטבעות קריפטוגרפיים.

11:15 - 12:00 | "הפרקטיקה בהגשת דו"חות קריפטו של יחידים על רווחי הון ופעילות עסקית בתחום" 
במסגרת ההרצאה נתייחס לסוגיות פרקטיות של זיהוי לקוחות קיימים עם השקעות בקריפטו שצריכים לדווח ולא יודעים על כך, פרקטיקה בחישוב רווח הון 
ממסחר בקריפטו ו-NFT ועריכת דיווח של יחידים למס הכנסה, איך מטפלים בעוסק שמקבל תשלום בקריפטו, דיווח לרשות המיסים וקליטת רווחים בבנק. 

מרצה: רו"ח נטלי שולקין - משרד רו"ח שולקין 

12:00 - 12:15 | הפסקה

12:15 - 13:00 | הלבנת הון והקשר לעולם הקריפטו
הלבנת הון על רגל אחת, הלבנת הון בתחום הקריפטו, יחסי בנקים לקריפטו - הדרה או ניהול סיכונים

מרצה עו"ד אורי גולדמן 

בהדרכת                         מקצועית24.2.2022  09:00 - 13:00יום חמישי

₪ + מע"מ 5% הנחה510
ללקוחות חשבים


