
יום עיון המגזר השלישי  

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

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:

www.hashavim.co.il
מכללת
03-5680880חשבי� טלפון ישיר:

יום עיון המוקדש לעדכונים ולהתמודדות עם השינויים שנעשו בחוק העמותות ואשר ישפיעו
על קבלת אישור ניהול תקין לשנה הקרובה; תקינה חשבונאית חדשה; שווי עבודת מתנדבים;  

ביקורות בעמותה - תפקידי הוועד המנהל, חובות הדיווח המקוון; מיסוי פעילות באמצעות חברות בנות.
מיועד לרואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות, חשבי שכר, מנהלי כספים, מנהלי עמותות ומלכ"רים.

מכללת אורין שפלטר
יגאל אלון 123

תל אביב

יום חמישי  
17.6.2021

 13:00-09:00

 

  הדרכת ZOOMאו
מקצועית

ארגונים ללא כוונת רווח בעיני רשויות המס 10:30 - 09:15

דברי פתיחה - דורית פינץ מנהלת מכללת חשבים

מרצה: רו"ח טובה הילמן

09:15 - 09:00

הפסקה 11:00 - 10:30

הסביבה המיסויית בה פועלים מוסדות ללא כוונת רווח, ההבדל בין התייחסות מע"מ (מלכ"ר) להתייחסות מס הכנסה
(מוסד ציבורי), התייחסות להשתתפות במכרזים מול גופים עסקיים, פעילות באמצעות חברות בנות. 

תקינה חשבונאית חדשה והשפעתה על הדיווחים השונים לרשויות ולגופים תומכים  12:00 - 11:00

מרצה: רו"ח טובה הילמן הגדרת מחזור, עסקאות "סוכנות", שווי כסף שווי עבודת מתנדבים

מוסדות העמותות, ועדת ביקורת, תפקידי הוועד המנהל, דיווחים מקוונים ואישור ניהול תקין  13:00 - 12:00

מרצה: עו"ד בועז נוה

התקנות החדשות והוראות רשם העמותות והשפעתן על קבלת אישור ניהול תקין, דיווחים לרשם העמותות, הקשר עם רשות התאגידים 
וחובת הדיווח המקוון על פי ההוראות החדשות, מהות אישור לניהול תקין, תנאים להארכת האישור לשנתיים וכן התייחסות לגבי תחולת 

ההוראות לגבי חברות לתועלת הציבור.

הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות

+  מע"מ₪310 סמנו אופציה מועדפת  זום +  מע"מ₪510  5% הנחהפרונטלי
  ללקוחות חשבים!

 לבחירתכם:
 פרונטלי 

או זום מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור


