
יום עיון בנושא

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

רו"ח טובה הילמן

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

5% הנחה ללקוחות חשבים!+  מע"מ₪650 

• 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.

מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10,

תל אביב

יום שלישי
26.5.2020

 15:00-09:00

 

יום עיון המגזר השלישי 

המגזר השלישי תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי מסים, 
מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם 

מסים שונים ובהיקף מהותי; מס הכנסה על פעילות עסקית, 
מס שכר, מע"מ, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים. 

יום עיון זה מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות 
על המגזר השלישי.

מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור

קהל יעד - רואי חשבון, מנהלי כספים,  יועצי מס, מנהלי חשבונות, חשבי שכר, מנהלי כספים, מנהלי עמותות ומלכ"רים.

ארגונים ללא כוונת רווח בעיני רשויות המס - הסביבה המיסויית בה פועלים מוסדות ללא כוונת רווח, ההבדל בין התייחסות 
מע"מ (מלכ"ר) להתייחסות מס הכנסה (מוסד ציבורי), מיסוי פעילות עסקית, זכאות מוסדות ציבור לפטור ממס. ועוד.

עו"ד בועז נוה דיווחים מקוונים ואישור ניהול תקין - דיווחים לרשם  העמותות ולגבי חברות לתועלת הציבור, הקשר עם רשות התאגידים 
וחובת הדיווח המקוון על פי ההוראות החדשות ועוד.

עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי מע"מ במלכ"רים ועמותות - היבטי מע"מ במכרזים (לפי פסק דין אחרון), עסקאות פטורות ממע"מ ועסקאות חייבות ועוד.



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

מע"מ במלכ"רים ועמותות11:15 - 12:15

ארגונים ללא כוונת רווח בעיני רשויות המס 09:15 - 10:45

הסביבה המיסויית בה פועלים מוסדות ללא כוונת רווח, ההבדל בין התייחסות מע"מ (מלכ"ר) 
להתייחסות מס הכנסה (מוסד ציבורי), מיסוי פעילות עסקית, זכאות מוסדות ציבור לפטור ממס.  

השקעת עודפי כספים בארגונים ללא כוונת רווח בעיני רשות המיסים.
מרצה: רו"ח טובה הילמן

דיווחים מקוונים ואישור ניהול תקין12:30 - 14:00

דיווחים לרשם העמותות ולגבי חברות לתועלת הציבור, הקשר עם רשות התאגידים וחובת 
הדיווח המקוון על פי ההוראות החדשות, מהות אישור לניהול תקין תנאים להארכת האישור 

לשנתיים, הדוח המילולי החדש, מורשה דיווח.
מרצה: עו"ד בועז נוה

היבטי מע"מ במכרזים ( לפי פסק דין אחרון), עסקאות פטורות ממע"מ ועסקאות חייבות, 
מס שכר במלכ"רים – חובת תשלום, רכיבים פטורים ורכיבים חייבים, עסקאות בין מלכ"רים 

בהיבט מע"מ.
מרצה: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

הפסקה10:45 - 11:15

הפסקה12:15 - 12:30

ארוחת צהריים14:00 - 15:00

מלון קרלטון, אליעזר פרי 10, תל-אביב
15:00 - 09:00

יום ג‘ - 26.5.2020 

יום עיון המגזר השלישי סילבוס


