
 

    

 

 

 

 

 

 חברות וחברים יקרים, 
להזמינכם  שמח  הפיננסי  המועדון  בספטמבר,  שהתקיים  המפגש  לאחר  החברים  בקשות  לאור 

 בהשתתפות מס הכנסה:  OECD -ההמשך בכללים החדשים המוצעים של   למפגש
 

 במחירי העברה: OECD -כללי המיסוי החדשים המוצעים על ידי הנושא: 
 ם על חברות ישראליותשפעת, והPillar 1, Pillar 2 -דיון ב

 
 

 .באודיטוריוםת"א,   1רי ברחוב מונטפיו ,3011-9:00:בין השעות  , 2021 אוקטובר  18 , ב' יתקיים ביום המפגש
 בשל מגבלת מקום.  מצריך הרשמה מוקדמת, אך המפגש ללא עלות ולחברים בלבד

 
מינימום גלובאלי ובזכות מיסוי    בהשפעת הכללים החדשים המוצעים, אשר עוסקים בין היתר במס  יעסוק  המפגש

ברה ומיסוי פעילות בישראל. ת חברות זרות, ובהשפעתם האפשרית על כללי מחירי העחדשה של מדינות על פעילו 
 : בין היתר ידונו הנושאים הבאים

  OECD  -השתתפותה של ישראל בקביעת הכללים החדשים של ה .א
 ת? האם מס מינימום ישפיע על מיסוי פעילות מו"פ ישראלי  .ב
בחו"ל?   .ג שלה  הבת  חברות  מיסוי  באמצעות  ישראליות  חברות  של  פעילות  למסות  תוכלנה  זרות  מדינות  האם 

 והשפעתה על החברות הישראליות.  OECD -התציג דיווח מהשתתפותה בדיוני  ס הכנסה מ תנציג
 
   קלהתכנסות וכיבוד  9:00 

 
 מנחה: דברי פתיחה ו 9:30

 רום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ה ויו"ר פומ"מ ומשנה לנשיא  ,אלינה פרנקל רונןרו"ח 
 

 חלקת מחירי העברה, הרצוג פוקס נאמן שותף ומנהל מ , צבי-איל ברמרצה: עו"ד )כלכלן(  9:40-10:40
 ; עמדת ארה"ב בנושא וביקורת על ההצעות  כללי המיסוי החדשיםהצגת נושא: 

 
 מ"ה  תחום בכירה מחירי העברהמנהלת    -גב' עירית ליאומרצה:  10:40-11:10

 של הכללים המוצעים  וההיבט הישראלי OECD  -השתתפות בדיוני הנושא: 
 

 אלינה פרנקל רונן מנחה: רו"ח  שאלות ותשובות 11:10-11:30
 גב' עירית ליאוו צבי-איל בר עו"ד )כלכלן(  :דוברים

 
 

 וניין להרחיב ידיעותיו בנושא.לכל חבר המעחשבים, מבקרים פנימיים ו כספים,סמנכ"לי המפגש מיועד למנכ"לים, 
 
 ישום ישיר באתר לשכת רואי חשבון: ר

יש  כל אירועי המועדוןל ,לגלול מטה  המועדון הפיננסי   מועדונים והטבות  דף הביתשכת רואי חשבון לכניסה לאתר ל
 . icpas.org-bracha@fc :אסילברכה י פניה בדואר אלקטרוני רוע או באמצעותיכנס עם מספר ת.ז. בטרם נרשמים לאילה

 
 בברכת חברים, 

   

                  

 
 
 
 

  
 

 

 
 

 MBAרונן, רו"ח, -אלינה פרנקל
 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים 
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