
מנחה:

מרצים:

רו"ח שרית בובליל
רו"ח אבי נוימן - חבר ועד מרכזי, יו“ר משותף ראשות ועדת המסים

בנושא: ביקורת המדינה ובירוקרטיה במסים

רו"ח רעיה קידר - חברת ועד מרכזי
בנושא: משיכת בעלים 3(ט1)

רו"ח (עו"ד) ג‘ק בלנגה -  סגן נשיא, יו“ר משותף ראשות ועדת המסים
נציג רשות המסים

בנושא: רכישה עצמית של מניות

רו"ח רן כהן
בנושא: שינויי מבנה

רו"ח טל דננברג - יו“ר משותף ועדה לחדשנות, פינטק, בלוק צ‘יין ומטבעות דיגיטלייםמרצים:
רו"ח בני יונה - לשעבר מנהל מחלקת מיסוי שוק ההון ברשות המיסים

רו"ח (עו"ד) אסף לשם 
נציג רשות המסים

 

היערכות תום שנת המס באר שבע 2021 
 יום ה‘ - 23 בדצמבר, 2021 | 08:00-17:00

מרכז מקצועי:

רו"ח (עו"ד) ג‘ק בלנגה -  סגן נשיא, יו“ר משותף ראשות ועדת המסים

רו"ח (עו"ד) ג‘ק בלנגה -  סגן נשיא, יו“ר משותף ראשות ועדת המסים
רו"ח אריק קטרוזה - יו“ר סניף באר שבע והדרום

סרטון דברי ברכה מאת רו“ח חן שרייבר - נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

08:00-09:00 | התכנסות בוקר

12:30-13:30 | הפסקה וארוחת צהריים

9:00-10:30  שינוי מבנה, משיכות בעלים 3(ט1), עידכוני חקיקה

מנחה:

מרצים:

מגיב: 

רו"ח אריק קטורזה - יו“ר סניף באר שבע והדרום

רו"ח (עו"ד) ג‘ק בלנגה -  סגן נשיא, יו“ר משותף ראשות ועדת המסים

רו"ח גיא עטרמנחה:

רו"ח שבתאי בירןמנחה:

פקידי שומה ומנהלי מע“מ - פרטים יפורסמו בהמשך  

13:30-14:30  שיח עם פקידי השומה באר שבע ואשקלון

14:30-15:45  מטבעות קריפטוגרפיים: סוגיות מיסוי וטיפים לדיווח. הרפורמה במיסויי בינלאומי

רו"ח (עו"ד) שלומי טבח - לשעבר מנהל תחום קבלנים ונדל“ן פשמ“גמרצים:
עו"ד מיכל סופר - לשעבר מנהלת מיסוי מקרקעין נתניה ברשות המיסים

רו"ח טלי עזריאל - חברת ועד מרכזי, יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ
נציג רשות המסים 

15:45-17:00   סוגיות וחידושים במע“מ ומיסוי מקרקעין. התחדשות עירונית - מה חדש?

מנחה:
מרצים:

רו"ח ענבר אברהם
unique מר שלומי פוסטלניק - מנכ“ל

מר ירון חבקוק

POWER B.I + BIGDATA :הרצאה בנושא תוכנות
כלים בתוכנת מייקרוסופט אשר מסייעים לסמנכ“לי כספים בתאגידים גדולים ורואי

חשבון אשר מנתחות מידע רב 

10:45-12:30  כלים חדשניים לניהול מסדי נתונים גדולים המסייעים לסמנכ"ל כספים ורו"ח
                           

10:30-10:45  דברי פתיחה וברכות

מלון לאונרדו נגב, הנרייטה סולד 4, באר שבע

סניף באר שבע והדרום

לשכת רואי חשבון בישראל
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