
• הבטחת המקום מותנית בתשלום מראש • תנאי התשלום: שוטף 30+! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר 
+  מע"מ₪349   בהודעה בכתב בלבד (עד חמישה ימי עסקים ממועד הכנס, לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!) 

5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

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:

מרציםנושאים

סקירת חוק ההסדרים – חידושים ועדכונים בחוקי המס בשנת  2022

סקירת פסיקה חדשה במע"מ , מס הכנסה ומיסוי מקרקעין 

היבטים שונים בקיזוז הפסדים  לתום שנת המס

רו"ח ועו"ד רמי אריה ורו"ח רן ארצי 

רו"ח שלמה הררי

רו"ח (משפטן) ישי כהןשינויי מבנה והערכות לעסקאות מכירה או פירוק לפני תום שנת המס

עו“ד קובי כהן

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפליעדכונים וסוגיות פרקטיות במיסוי מטבעות דיגיטליים

רו"ח אורנה צח - גלרטחקיקה חדשה בביטוח הלאומי ועדכונים לעצמאים, למעסיקים ולמובטלים לקראת סוף שנת המס

רו"ח יוסי ירוןשינויי חקיקה מוצעים בחוק לעידוד השקעות הון וחוק האנג'לים

רו"ח אייל מנדלאוידגשים בהתאם להוראת ביצוע 4/19 : שווי פיצויים ,רצף קצבה אוטומטי, השלמת פיצויים בזמן עבודה 

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאוםקצבה מוכרת ותשלומים פטורים

מכללת
כלחשבי�

מ� כל הכלים, כל הפתרונות

13:00-09:00

 כנס המיסים השנתי לסוף שנת המס 2021
מכילים את הקורונה

  כנס 
 דיגיטלי

יום שני          29.11.2021 



נושאים מקצועיים

*התוכנית דינמית ונתונה לשינויים 

09:00 - 09:15   |   דברי פתיחה

דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

פתיחה

   11:30 - 11:20
הפסקה 

   10:40 - 10:20
שינויי מבנה והערכות לעסקאות מכירה או פירוק לפני תום שנת המס

מרצה: רו"ח (משפטן) ישי כהן | מומחה בתחום המיסוי הישראלי.
שותף – ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן ושות' פתרונות מיסוי בע"מ 

מכללת
כלחשבי�

מ� כל הכלים, כל הפתרונות

13:00-09:00יום שני          29.11.2021 

 כנס המיסים השנתי לסוף שנת המס 2021
מכילים את הקורונה

  כנס 
 דיגיטלי

    10:20 - 10:00
סקירת פסיקה חדשה במע"מ, מס הכנסה ומיסוי מקרקעין  

מרצה: רו"ח שלמה הררי | מומחה בכל תחומי המסים

קופות גמל ופנסיה

    12:00 - 11:30
חקיקה חדשה בביטוח הלאומי ועדכונים לעצמאים,

למעסיקים ולמובטלים לקראת סוף שנת המס.

מרצה: רו"ח אורנה צח | יועצת ומרצה לענייני הביטוח
הלאומי, יו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי

בלשכת רואי חשבון
 

    13:00 - 12:40
קצבה מוכרת ותשלומים פטורים

מרצה: מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום | יו"ר "ברוקר"
סוכנות לבטוח, מומחה בתחום התכנון הפנסיוני

   10:00 - 09:45
הפסקה 

מרצה: עו"ד קובי כהן | קובי כהן משרד עורכי דין.
כיהן במגוון  תפקידים בכירים ברשות המסים

בתחום השומה והגבייה

11:00 - 10:40
היבטים שונים בקיזוז הפסדים  לתום שנת המס

   11:20 - 11:00
עדכונים וסוגיות פרקטיות במיסוי מטבעות דיגיטליים

מרצה: עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי בעלים ומייסד
עמפלי משרד עריכת דין מיסים

 

    12:20 - 12:00
שינויי חקיקה מוצעים בחוק לעידוד השקעות הון

וחוק האנג'לים

מרצה: יוסי ירון רו"ח (MBA)| מייסד משרד המתמחה
במיסוי ותמריצי מדינה מתמחה בתחומי עידוד

השקעות הון ומס הכנסה. לשעבר "מנהל תחום
עידוד השקעות הון ברשות המיסים"

מרצה: רו"ח אייל מנדלאוי | מומחה למיסוי פרישה
ובעלים של משרד לייעוץ פרישה ודוחות לשכירים 

12:40 - 12:20
דגשים בהתאם להוראת ביצוע 4/19:  שווי פיצויים,
רצף קצבה אוטומטי, השלמת פיצויים בזמן עבודה 

רו"ח, עו"ד רמי אריה – בעל משרד לדיני מיסים, 
חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, 

מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של 
אתר האינטרנט "מיסים ועסקים"

רו"ח רן ארצי - שותף מייסד ומנהל ארצי חיבה 
אלמקייס כהן ושות' פתרונות מיסוי בע"מ.

   09:45 - 09:15
 

מרצים: עו"ד ורו"ח רמי אריה  |  רו"ח רן ארצי

סקירת חוק ההסדרים – חידושים ועדכונים
בחוקי המס בשנת 2022


