יום עיון  -משולש הזהב
יום שלישי ,27/11/18 ,בין השעות ,09:00-15:45 :מלון קרלטון ,ת"א
חשבי שכר ,מנהלי חשבונות ,אנשי משאבי אנוש ,מעסיקי עובדים
היום אתם נדרשים לשלוט בשלושת העולמות היוצרים את משולש הזהב :מסים ,דיני עבודה ופנסיה
אתם אחראים לשמור על זכויות העובדים בדיני עבודה • עליכם לנהל ,להפריש ולדווח לקופות הפנסיה והגמל • מחובתכם לנכות מס
הכנסה וביטוח לאומי כחוק
"כל מס"  -עולם המסים ◆ "כל עתיד"  -עולם הפנסיה והגמל ◆ "כל עובד"  -עולם דיני עבודה וזכויות עובדים
מומחים משלושת עולמות המידע שלעיל יעמדו לרשותכם ביום עיון מיוחד ,יעסקו בנושאים שאתם נתקלים בהם בעבודתכם היומיומית ,ויסייעו
לכם להתמודד עם ההון האנושי ,לפעול במקצועיות ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות

08:30-09:00
09:00-09:10

התכנסות והרשמה

פלאור
ה
ב
י
תחנ קוש
ו מועד נוהרב,
סף

דברי פתיחה
עולם הפנסיה "כל עתיד"
שינויים רגולטוריים בעולם הפנסיה

09:10-11:00

11:00-11:30

• תקנות הדיווח האחיד • צו הרחבה לפנסיית חובה • שינוי בפוליסות א.כ.ע • בחירת סוכן הביטוח ,כיצד זה
משפיע עלינו? • הפרדת רשויות בין תפעול לשיווק • מה היא קופת גמל להשקעה? •  FOLLOW MEבקרנות
הפנסיה ,מתי חותמים? • קרן פנסיה ברירת מחדל • תקרות תגמולים ופיצויים והשלכתם
• תקנון תקני/אחיד בקרנות הפנסיה הצוברות ושינוי בהקצאת אג"ח מיועדות.
מרצה :שרון אלמגור ,יועצת פנסיונית
הפסקה

עולם העבודה "כל עובד"

מגמות וחידושים בדיני עבודה

11:30-13:00

13:00-13:15

סקירה של העדכונים והשינויים האחרונים בחקיקה ובפסיקת בית הדין הארצי לעבודה :שינויים בחישוב פדיון
חופשה שנתית ,חישוב פיצויי פיטורים בהיקף משרה משתנה ,זכאות לרווחים שנצברו בקופה ,קיצור שבוע
העבודה במשק ועוד
מרצה :עו"ד מיטל דולב-בלט ,מנהלת מחלקת "כל עובד"
הפסקה

עולם המסים "כל מס"

13:15-14:45

14:45-15:45

מיסוי עובדים ,נקודות זיכוי ,שווי הטבות
תאום מס החזר הוצאות לעובדים,
מיסוי אופציות לעובדים ,נקודות זיכוי להורים /גרושים /חד הורי  /מזונות  -מיסוי הלוואות לעובדים
גם בהיבט המע"מ /שווי הטבות כגון רכב
מרצה :ירון אלי עו"ד (יועץ מס)  -ירון אלי ושות' ,משרד עורכי דין
ארוחת צהריים עשירה

מספר המקומות מוגבל מהרו להרשם!
עלות למשתתף + ₪ 650 :מע"מ
התוכנית כפופה לשינויים ,בהתאם למצב המשתנה במשק .יום העיון כולל חומר מקצועי ,כיבוד וארוחת צהריים .ארוחת "גלאט" בהודעה מראש ובתוספת
תשלום .ההשתתפות ביום העיון מותנית בתשלום לפני תחילתה .תנאי תשלום שוטף  .30 +הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר (בהודעה בכתב בלבד)
עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת יום העיון .לאחר מכן הנרשם יחוייב בדמי ביטול של  ₪ 250בתוספת מע"מ.

פקסס הזמנתך עכשיו 03-5680889
לפרטים נוספים התקשרו 03-5680880
שם החברה

שם המזמין

טלפון

פקס

משתתף

תפקיד

ח.פ / .עוסק מורשה

 5%הנחה מיוחדת
ללקוחות חשבים

אופן התשלום (נא לסמן  xבמקום המתאים)
חיוב באמצעות כרטיס אשראי:
מס׳ הכרטיס:
ת״ז:
המחאה על סך

ישראכרט

ויזה

אמריקן אקספרס

שם בעל הכרטיס:
סוג הכרטיס:

תוקף:

ש״ח תשלח בדואר

ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה ,סכום לחיוב
מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות
ברצוני לקבל עדכונים ,מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

ש׳׳ח

