
יום עיון בנושא

מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10,

תל אביב

יום שני  
17.8.2020

 14:30-09:00

 

יום עיון 

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

יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי 
 ,LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות

מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח 
מס NR1040 + דוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. 

העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.

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

קובי צרפתי, עו"ד ורו"ח  - (ישראל וארה"ב)סוגיות במיסוי בינלאומי ואופן הדיווח על ההכנסות מחו"ל - כולל מילוי טפסי הדיווח.

קובי צרפתי, עו"ד ורו"ח  - (ישראל וארה"ב)

מיועד ל: רואי חשבון, מנהלי כספים, חשבים בחברות, יועצי מס, מנהלי חשבונות ועורכי דין

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

5% הנחה ללקוחות חשבים!+  מע"מ₪510 

• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת הסדנה • תנאי התשלום: שוטף +30 ! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד (עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת הסדנה, 
לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!) • הסדנא כוללת דפי תרגול ודפי עזר. המחיר כולל כיבוד, ארוחת צהריים, ארוחת "גלאט" בתוספת תשלום ובהודעה מראש.

 מנהל 
ומרכז

 עו"ד ורו"ח 
קובי צרפתי

מיסוי בינלאומי

היבטי מיסוי בישראל והטיפול בחברות LLC וחברות שקופות, לרבות חוזר מס הכנסה,  
החלטות מיסוי ודוגמאות פרקטיות בנדון.

סוגיות במיסוי אמריקאי - חברות LLC ויישויות משפטיות אחרות, לרבות שקופות;
NR1040 פעילות נדל"ן של ישראלים בארה"ב וקריאת דוח

עופר ברגב, רו"ח  - (ישראל וארה"ב)



מכללת
חשבי�

חשבי� ה.פ.�. מידע ע�קי בע“מ  
יד חרוצי� 12 ת“א 6770005 

דיני עבודהחישובי� פיננ�י�טל:03-5680888 | פק�:03-5680899 כלי� משפטיי� הדרכותפנ�יה וגמלמי�וי

התכנסות והרשמה08:30 - 09:00

דברי פתיחה09:00 - 09:15

סוגיות במיסוי אמריקאי11:30 - 13:15

סוגיות במיסוי בינלאומי ואופן הדיווח על ההכנסות מחו"ל, 09:15 - 11:00
כולל מילוי טפסי הדיווח 

סוגיות במיסוי בינלאומי כגון תושבות יחיד/חברה, כולל פסיקה, כללי מקור, זיכוי מס זר יחיד, 
עולים חדשים ותושבים חוזרים, אמנות מס, חילופי מידע בין מדינות, חידושים בקשר לחברות 

"מקלטי המס" ועוד.

אופן הדיווח על ההכנסות מחו"ל ומילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, כולל טופס 1348, הצהרת 
תושבות לשנת המס ("ניתוק תושבות"), טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב 

חוץ, טופס 1324 – נספח ד' לדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן ועוד.
מרצה: קובי צרפתי, עו"ד ורו"ח (ישראל, ארה"ב)

היבטי מיסוי בישראל והטיפול בחברות LLC וחברות שקופות13:30 - 14:30

לרבות חוזר מס הכנסה, החלטות מיסוי ודוגמאות פרקטיות בנדון.
מרצה: קובי צרפתי, עו"ד ורו"ח (ישראל, ארה"ב)

חברות LLC ויישויות משפטיות אחרות, לרבות שקופות;
NR1040 פעילות נדל"ן של ישראלים בארה"ב וקריאת דוח

מרצה: עופר ברגב, רו"ח (ארה"ב, ישראל)

דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

הפסקה11:00 - 11:30

הפסקה13:15 - 13:30

מלון קרלטון, אליעזר פרי 10, תל-אביב
14:30 - 09:00

יום ב‘ - 17.8.2020 

יום עיון מיסוי בינלאומי סילבוס


