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ידע, תובנות, טכנולוגיה

  כספיםקו מנחה

יום עיון
סוגיות בביטוח הלאומי:

חברות משפחתיות | חברות ארנק | בעלי שליטה
ועוד עדכוני חקיקה ופסיקה

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

09:15 - 12.00 | הרצאתה של רו"ח אורנה צח-גלרט בנושאים הר"מ

במהלך יום העיון תינתן הפסקה קצרה

 משיכת יתר לפי סעיף 3)ט1( לפקודה והכנסת חברת ארנק לפי סעיף 62א לפקודה אופן התנהלות הביטוח הלאומי והמבוטח 
בחיוב של ההכנסות בדמי ביטוח והצגת עמדת המוסד לביטוח לאומי בנושאים אלה

 הכנסות חברה משפחתית - הנחיות לחיוב בדמי ביטוח של הכנסות חברה משפחתית בעקבות פסק דין רפאל נחושתן

 שינוי מעמד בעל שליטה משכיר לעצמאי בשל חובות לביטוח הלאומי

 דמי אבטלה לבעלי שליטה ולבני משפחה

 עדכוני חקיקה ופסיקה

15 דקות אחרונות יוקדשו למענה לשאלות

יום עיון מקיף המוקדש לסוגיות מרכזיות בביטוח לאומי איתן מתמודד ציבור המייצגים, רואי חשבון, יועצי מס, 
מנהלי חשבונות  ויתר העוסקים בתחום. סקירת העדכונים החשובים לבעלי שליטה בחברות: חברות משפחתיות, 

חברות ארנק, דמי אבטלה לבעלי שליטה וקרוביהם ועדכונים על תיקוני חקיקה ופסיקה

בהדרכת                         מקצועית22.3.2022  09:00 - 12:00יום שלישי
קהל היעד: בעלי שליטה בחברות, רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות, חשבים ומנהלי כספים

מרכזת ומרצה רו"ח אורנה צח-גלרט, יועצת ומרצה בתחומי הביטוח הלאומי

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.

₪ + מע"מ 5% הנחה510
ללקוחות חשבים


