
 

    

 

 

 

 

 

 חברות וחברים יקרים, 
 : בנושאגש למפ המועדון הפיננסי שמח להזמין אתכם

 

 חידושים ועדכונים בתחום המיסוי  
 

 . זוםל ר קישו,  30:18-30:16, בין השעות  2021  באפריל 20'  גביום   MZOO-ב יים תקי  המפגש 
 אך מצריך הרשמה מוקדמת. ולחברים בלבד,  לא עלותהמפגש ל

   בתכנית: 

 ים י כספים וחשב מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהל  ,ונןאלינה פרנקל ר  רו"ח :הנחייה 16:30-16:40
 

 לשכת רואי החשבון בישראל , נשיאת איריס שטרקדברי פתיחה: רו"ח 

 השעה  אתגרילאור  הכלכלי  מהמשבר תחום המיסוי והיציאהוי ב השינ 16:40-17:00
 מחלקת מיסוי משרד ברון ושות' , גרצן חייבטוב רו"ח  עו"ד:  רהדוב
 במזומן ושימוש   גילוי מרצון נהלים חדשים בתחוםות עם  הערכות לקראת התמודד  •
 רץ אהממיסוי בין לאומי תושבות מס לאור הגבלת היציאות  •

 

 בנייה ים בקטי פרויומימון   התחדשות עירונית 17:00-17:20
 

 ים י כספים וחשבמ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהל , ונןאלינה פרנקל ר רו"ח הדוברת: 
 גרצן חייבטוב רו"ח  עו"דמגיב:  

 

   רקעיןפר בין פקודות מס הכנסה לבין מיסוי מקת ה 17:20-17:50
 מחלקת מיסוי משרד ברון ושות',  מןזוס פיני  עו"ד  :הדובר
 קיזוז הפסדים עסקיים והפסדי הון •

 פיצול שומת השבח בין בני הזוג  •
 מיטבי   ופןעריכת חישובי מס מחדש בא •
 האחרונות שניתנו בשנים האחרונות  ההקלות בשנים  ניצול נכון של •

 

 רכישות חברות בפרויקט התחדשות  17:50-18:10 
 רד ברון ושות'מחלקת מיסוי מש,  פיני זוסמן  עו"ד  :וברהד

 עמדת הרשות ברכישת חברות תמ"א / פינוי בינוי  •

 ות להצלחה בתהליך נקודות ציון חשוב •
 משמעויות מפס"ד "איווגה"   •

 

 קצועי שאלות ותשובות פאנל מ 18:10-18:30
 ה פרנקל רונן אלינרו"ח  מנחה:

 זוסמן  יפינ  עו"ד , טובגרצן חייב  רו"ח  עו"ד   ,ד ברוןגלע עו"ד    וברים:דה

 

 א.  המעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושר  ולכל חבחשבים, מבקרים פנימיים  , מנהלי כספים,CFO, לים"מנכל יועדהמפגש מ
 

 ם, בברכת חברי
    

                  

 
 

 

 

  

 
 MBA, רו"ח,  רונן-אלינה פרנקל

 את מקום ומשנה לנשיאהמלמ

 ספים וחשביםם, מנהלי כליכ"ויו"ר פורום מנ

 

 

 לינק ום מספר חבר, ביום המפגש להיכנס לרשיש ל ,ת שם בעבריולהירמת: יש להיכנס לקישור ה מוקדהרשמ

vJPNfmhqzMtGtbixU4i8xukMlYpx1Negister/tZYrdO/meeting/rhttps://us02web.zoom.us 

  
   s.orgicpa-bracha@fcי למייל או באמצעות ברכה יאס

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdOmhqzMtGtbixU4i8xukMlYpx1NvJPNf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdOmhqzMtGtbixU4i8xukMlYpx1NvJPNf
mailto:bracha@fc-icpas.org

