
 

    

 

 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים, 

 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:

    ומטבעות וירטואליים  Bitcoinמסחר באינטרנט,  

 
 . קישור לזום, 15:19-30:16, בין השעות 1202 ינוארב 25'  בביום   ZOOM-ביתקיים  המפגש

 
 מקום. בשל מגבלת  מצריך הרשמה מוקדמת, אך המפגש ללא עלות ולחברים בלבד

 
  להתמודדרך האינטרנט בישראל ובעולם כולו והצורשת באמצעות המתבצעת בשנים האחרונות בפעילות הכלכלית  הגידול העצום לאור

בהקשר של מטבעות דיגיטליים. וביתר    ומי המיסוי וההשקעותות העכשוויות בתחבמפגש נדון בסוגיבמהירות,    עם הכלכלה המשתנה
על נדבר  ב,  היתר  בכלל  זה  וממה  רגולטורים לוקצ'יין?  נושאים  וגם  טוב,  זה  למה  ביטקויין,  מהוא  דיגיטלי?  מטבע  זה  ה 

 דיגיטלים.בעות טקוין ומטומייסויים בקשר עם בי
 

וכעת ברור יותר מתמיד, כי הביטקויין כאן, כדי   1/2018  -את רמת השיא מ  קים, ואף שברשוב מרקיע שחשווי הביטקוין  בימים אלה,  
מנגד, רשויות המס  ביטקוין הוא מטבע, סחורה או פריט לאספנים.    האם  אומר? וכיצד זה הולך להשפיע על כולנו?  להשאר. אז מה זה  

 . ליאור פיקעו"ד ורו"ח בהרחבה . על כך ועוד ידבר ..סכי מדובר בהשקעה בנכס, היוצרת "רווח הון" חייב במ וענותטבישראל 
 
   

16:30-16:40 
דברי פתיחה  

 : והנחיה

 "לים, מנהלי כספים וחשבים מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ  ,נקל רונןה פראלינרו"ח  
 

16:40-16:50 
 ברכות 

 רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון

  ומטבעות ווירטואליים , בלוקצ'ייןנושא: ביטקוין 16:50-18:00
ליאור פיק ושות' עורכי דין, מתמחה בדיני מיסים,   –מייסד  , שותףפיק ליאוררו"ח( עו"ד ) :דובר

 מיסוי בינלאומי, פינטק, ביטקוין ומטבעות ווירטואליים. 
 : Cryptocurrencies  דיגיטליים  מטבעות •

 Bitcoin - ביטקוין •
 וחוזים חכמים.  Ethreum – אתריום •
  Blockchain – בלוקציין  •
 ICO’s - ותראשוני מטבע נפקותה •
  

 רשות המסים  תתייחסות והעמד 18:00-18:40
 רשות המסים מנהל מחלקת חוקי עידוד, מחלקה מקצועית -מיכאל אסוליןמר דובר: 

  
 Bit2Cסמנכ"ל כספים ורגולציה , רון צרפתי ועו"דרו"ח  מגיב:  18:40-18:50
 ות ותשובות.שאלדיון  18:50-19:15

 

 בנושא.  חשבים, מבקרים פנימיים ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו  לי כספים,, מנהCFOלמנכ"לים, המפגש מיועד  

 בברכת חברים,

                  

 
 
 
 

 
 

 MBA, רונן, רו"ח-נקלאלינה פר
 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

  ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים 

 
 

, ביום המפגש בעברית ומספר חבר לשכה כנס לקישור להירשם עם שמכם המלאיש להי שמה מוקדמת:הר
 שישלח אליכם.נס ללינק להיכ

Aufs5o-https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlcOioqT4vHtM3Q4edrmiYMcAnN 
 

 ישהלצורך השתתפות בפג  הוסיפו ליומנכם קישור לזימון לאחר הרישוםאנא 

   icpas.org-bracha@fc אסי ולציין שם מלא:או באמצעות ברכה י
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