
 

    

 

 

 

 

 

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

 

 והיבטי מס הפנסיה תקציבית לבעלי שליט -נעים מאוד 
 
 

 . קישור לזום , 03:18-30:16, בין השעות 2021  באפריל 19'  בביום   MZOO-ב יים תקי  המפגש 
 אך מצריך הרשמה מוקדמת. המפגש ללא עלות ולחברים בלבד, 

 

 

רגיל באופן משמעקו  2012עד   ביחס לשכיר  בכל הנוגע להכרה בהפרשות הפנסיוניות  בעלי השליטה     .ותיפחו 
יאפשר לבעלי  190נכנס לתוקפו תיקון משמעותי שנקרא תיקון    באותה שנה,  ליטה לקבל הפרשה  שה. התיקון 

לם  משמעותי אואכן שיפור    ,בנוסף להפרשה לתגמולים  מהחברה שבבעלותם על פי התקרה המוכרת לפיצויים
 ,ן יש כאן קיפוח ביחס לשכירים מה עוד שחלק משמעותי מבעלי השליטה מושכים שכר גבוה יותרעדיי

 
תו הוא כאמור הופלה לרעה. על  דוכאשר מדברים על מי שקרוב לגיל הפרישה מסתבר שמשך מרבית שנות עב

"פנסיה התקציבית לבעלי  -הסו את  ה הכנייוחד למי שכבר קרוב לגיל הפרישמנת לחפות על העוול רב השנים במ
צבר השליטה  שבעל  הפנסיוניים  לחסכונות  קשורה  שאינה  חודשית  קצבה  לקבלת  האפשרות  זאת     .השליטה". 

   . כקצבה וזה גורר הטבות רבות במס רדלמעשה זה סוג של המשך קבלת שכר אולם הוא מוג

 
לשלם לכל בעל  השליטה שלה ניתן    על מנת לתקן עיוות של שנים בהכרה בהוצאות להפרשת החברה לבעלי

בהרצאה נדבר על זכויות של    -שליטה שפורש על פי מפתח קצבה חודשית לכל ימי חייו מבלי שהפקידו עבורה  
 . בעלי שליטה ומשפחותיהם כולל המשמעות של תכנון פרישה ייחודי זה

 

 בתכנית: 
 

   :חייהוהנ דברי פתיחה 16:30-16:35
 ים י כספים וחשבמנהלפורום מנכ"לים,   מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר ,ונןאלינה פרנקל ר  רו"ח

 

 ישראל לשכת רואי החשבון בנשיאת רק, איריס שט רו"חדברי ברכה:    16:35-16:45

  190פנסיה תקציבית /תיקון   -קרש ההצלה של בעלי השליטה  16:45-17:25
 מרכז הפרישה בלשכת סוכני הביטוח מנהל ם ו פיננסיקשת   מנכ"ל , CFP רון קשת : מר הדובר

17:25-17:45 Case Study 

 ן פיננסי מתכנ  C.F.P  יחיאל קדםמר  הדובר:
 

 פרישה מדומה   -עלי שליטהאופציה שניה לב  17:45-18:05 
 אייל מנדלאוי  רו"ח  הדובר:

 קצועי שאלות ותשובות פאנל מ 18:05- 18:30
 אלינה פרנקל רונן רו"ח  מנחה:

 אייל מנדלאוי  רו"ח , יחיאל קדם מר  ,רון קשת מר   וברים:דה

 א.  את ידיעותיו בנושין להרחיב קרים פנימיים ולכל חבר המעוניחשבים, מב , מנהלי כספים,CFO, ליםלמנכ" המפגש מיועד
 

 בברכת חברים, 
    

                  

 
 

 
 

  

 
 

 MBA, רו"ח,  רונן-אלינה פרנקל
 את מקום ומשנה לנשיאהממל

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

 

 

לינק ם המפגש להיכנס לר חבר, ביויש לרשום מספ ,שם בעברית ולהירמת: יש להיכנס לקישור ה מוקדהרשמ

NLEwaympnVq2JOlyWtIp3Snhttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqcuisqjMrH 
 

   s.orgicpa-bracha@fcיל י למיאו באמצעות ברכה יאס
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