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09:15 - 09:00

הפסקה10:45 - 11:00

כיסויים ביטוחיים בהסדרים פנסיוניים בתקופת הקורונה.11:00 - 11:30

תיקון 190 - כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול....09:15 - 10:45

פנסיה חובה לעצמאים11:30 - 12:00

קצבה מוכרת לרבות שימוש כמכשיר השקעה
• קצבה מזכה 

• תכנון פרישה – מה עושים ומתי מתחילים
•  טיפים לייעול החיסכון הפנסיוני

• מי חייב בהפקדה ומי פטור
• מהי הכנסה חייבת בהפקדה

• מנגנון הקנסות האם פוטר מהפקדה ?
• הטבות מס לעצמאי בהפקדה

• משיכת דמי אבטלה לעצמאי - איך מחשבים וכיצד מושכים 
• טיפים לעצמאי 

Zoom-יום עיון ב
12:00 - 09:00

יום ב‘ - 9.11.2020 

דברו איתנו, 
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה:

צוות המכללה
 03-5680880

 דברי פתיחה – דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

מרכז ומרצה: אבי רוזנבאום | מומחה למיסוי פנסיוני

יום עיון תיקון 190 ופנסיה לעצמאים 



הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות

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:

+  מע"מ₪330 

21.10.202012:00-09:00יום שני
יום שני 

9.11.2020
 12:00-09:00

 

תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים 
בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה 

לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. 

מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה  מעוררים שאלות לגבי אופן
 ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. 

ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, 
דוגמאות ותשובות לשאלות.

נושאים

תיקון 190 - כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול
קצבה מוכרת     קצבה מזכה     

כיסויים ביטוחיים פנסיוניים בתקופת הקורונה     
תכנון פרישה - מה עושים ומתי מתחילים     

ועוד נושאים רבים וחשובים
 

פנסיה לעצמאים
מי חייב בהפקדה ומי פטור     

מהי הכנסה חייבת בהפקדה
מנגנון הקנסות האם פוטר מהפקדה?      

ועוד נושאים רבים וחשובים    

מרכז ומרצה: אבי רוזנבאום | מומחה למיסוי פנסיוני

 ZOOM -יום עיון ב
 מקצועית ומעשית

יום עיון תיקון 190 ופנסיה לעצמאים 
מתאים 

לאנשי כספים

 שעוסקים 
בתחום


