
יום ה‘ | 11 במרץ, 2021 | 9:00-13:30
 ZOOM הכנס ישודר דיגיטלית באמצעות

להרשמה לחצו כאן

הכנס הינו חינם לחברי הלשכה אך ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש
מחיר למשתתף שאינו חבר לשכה: 105 ₪

לינק ל ZOOM יישלח לנרשמים קרוב למועד הכנס

לשכת רואי חשבון בישראל שמחה להזמין אתכם לכנס מקוון באמצעות ה ZOOM בנושא:

מרחב חיפה והצפון

לשכת רואי חשבון בישראל
Institute of Certified Public 
Accountants In Israel
نقابة مدققي الحسابات يف إرسائيل
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משיכות בעלים ויתרות חובה - 3(ט1)



רו"ח איריס שטרק - נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

רו"ח יובל כהן, עו"ד  - יו"ר ועדת השתלמויות במרחב ת"א 

רו"ח יובל כהן, עו"ד  - יו"ר ועדת השתלמויות במרחב ת"א 

נציג רשות המסים
משתתפים נוספים יפורסמו בהמשך

רו"ח איריס שטרק - נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

מרצה:

רו"ח ג'ק בלנגה, עו"ד - חבר הוועד המרכזי 

רו"ח יובל כהן, עו"ד  - יו"ר ועדת השתלמויות במרחב ת"א 
רו"ח ג'ק בלנגה, עו"ד - חבר הוועד המרכזי 

רו"ח ג'ק בלנגה, עו"ד - חבר הוועד המרכזי 

מרצה:

רו"ח אורנה צח - יו"ר ועדת הקשר עם המוסד ביטוח לאומי מרצה:

בהשתתפות:

ריכוז מקצועי:

בחלוף 4 שנים מכניסתו לתוקף של תיקון 235 לפקודת מס הכנסה, אשר הוסיף את סעיף 
3(ט1) לפקודה ויצר חיוב במס על יתרות חובה ומשיכות של בעלי מניות מהותיים בחברות, 

אנו מתכבדים להביא לכלל ציבור רואי החשבון כנס לימודי, ייחודי ומקיף, אשר נועד לאפשר 
התמודדות עם ההיבטים השונים של הסעיף ברמה התיאורטית והיישומית כאחד.

במסגרת הכנס, נסרוק את הוראות הסעיף לאורכו ולרוחבו, נציף בעיות ישומיות ושאלות של 
התמודדות יום-יומית עם הוראות הסעיף בפניהם ניצב ציבור רואי החשבון, וככל שניתן - 

נאפשר מענה מיידי לשאלות פרקטיות העולות מן השטח גם מנציגי רשות המסים.

הכנס יכלול חלק לימודי בסיסי וחלק מתקדם, לצד התייחסות גם להיבט הביטוח הלאומי 
והשלכותיו.

דברי פתיחה ורקע לחוק9:00-9:30

יסודות סעיף 3(ט1) לפקודה - חלק א’9:30-10:45

יסודות סעיף 3(ט1) לפקודה - חלק ב‘10:45-12:00

סעיף 3(ט1) לפקודה – היבטי ביטוח לאומי12:00-12:30

סוגיות מתקדמות במשיכות בעלים ויתרות חובה - פאנל מומחים12:30-13:30



בין נושאי הכנס:

הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה – מורה נבוכים. 

יתרות בין חברתיות – מתי יחשבו כמשיכות בעלים לפי הדין החדש.

אופן חישוב ההכנסה החייבת שמקורה במשיכות בעלים לצורכי מס.

חוזר 7/2017 וטופס 1350.

תחולה ביחס לחברות זרות.

היבטים יישומיים בהפעלת הסעיפים ובהיערכות למילוי הדוח השנתי.

הממשק בין הדוח החשבונאי לבין הדיווח לרשות המסים.

תכנוני מס אחרונים ופסיקה אחרונה לסגירת יתרות חובה – 
העברת נדלן, העברת מטלטלין תמונות, עברת מניות.

פסק דין  -  ע"מ 19-01-41276 גוטמן נ' מס הכנסה - פקיד שומה תל אביב 3

פסק דין   -  ע׳׳מ  57064-03-16  ב. בירן נ׳ פקיד שומה ירושלים


