
מרכזים מקצועיים:
רו"ח אורי בארי - יו"ר משותף ועד מרחב ת"א

רו"ח עופר מנירב- נשיא לשעבר ונשיא כבוד, יו"ר משותף ועד מרחב ת"א ונציג המרחב בוועד המרכזי

הכנס השנתי הארצי 
תום שנת המס 2021 והיערכות לשנת 2022
 יום ה' - 16 לדצמבר, 2021 | 08:00-18:00 כפר המכביה, רח' פרץ ברנשטיין 7, רמת גן

מרחב תל אביב

לשכת רואי חשבון בישראל
Institute of Certified Public 
Accountants In Israel
نقابة مدققي الحسابات يف إرسائيل

רו"ח (עו"ד) גרי אגרון
רו"ח ענת דואני

רו"ח יוסי ירון
נציג רשות המסים

רו"ח רונית בר
רו"ח רעיה קידר - חברת ועד מרכזי

רו"ח (עו"ד) זיו שרון
עו"ד תמר שטיינר - ראשת ועדות ערר מענקי קורונה, משרד המשפטים

נציג רשות המסים

•  עדכון לגבי הדרישות להחזר מענקים
•  עדכונים לגבי הטיפול במענקים והדרישות להחזר מענקים הוצאות קבועות

•  סקירה וניתוח סטיה מנוסח נוסחת המענק להוצאות קבועות 
•  נהלי הגשת ערר לוועדות ערר

•  סקירת המגמות העולות מהחלטות וועדות הערר מרצים:

נושאים:

מרצים:

 

08:00-08:45 | התכנסות בוקר

10:00-11:00 | מושב 2 | 
מיסוי תאגידים, חוקי עידוד 

09:00-10:00 | מושב 1 | 
סוגיות הנובעות ממשבר הקורונה

08:45-09:00 - דברי נשיא לשכת רואי חשבון - רו"ח חן שרייבר
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מר ערן יעקב - מנהל רשות המסים 
רו"ח (עו"ד) ג‘ק בלנגה - סגן נשיא, יו“ר משותף ראשות ועדת המסים

רו"ח (עו"ד) משה מזרחי
רו"ח אבי נוימן - חבר ועד מרכזי, יו“ר משותף ראשות ועדת המסים

נציג רשות המסים

•  מערכת היחסים בין רשות המסים והמייצגים
•  חוק ההסדרים

•  עדכוני חקיקה ופסיקה
•  עדכונים בתחום המס

•  היערכות לתום שנת מס בנושא מיסוי חברות ותאגידים
•  היבטים בנושא חברות בית וחברות משפחתיות

•  דיווח לפי בסיס מזומן או בסיס מצטבר
•  חוק עידוד השקעות הון וחוק האנג‘לים - עדכוני חקיקה והעירכות תום שנת המס 

•  הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה - ותכנוני מס 
•  יתרות בין חברתיות - מתי יחשבו כמשיכות בעלים לפי הדין החדש

•  חישוב משיכות בעלים לצורכי מס והיערכות לתום שנת מס בנושאי משיכות בעלים וחברות ארנק
•  חוזר 7/2017 וטופס 1350 

•  חברות ארנק ומקרים בהם חברות לא יחשבו כחברות ארנק

רו"ח (עו"ד) גדי אלימי
רו"ח פיליפ שטיין

נציג רשות המסים

רו"ח עופר מנירב - נשיא לשעבר ונשיא כבוד, יו"ר משותף ועד מרחב ת"א ונציג המרחב 
בוועד המרכזי

בהשתתפות

נושאים:

נושאים:

מרצים:

מנחה ומרצה:

11:00-11:15 | הפסקה

13:30-14:30 | ארוחת צהריים

12:00-13:30 | מושב 3 | 
מסגרת היחסים בין המייצגים ובין רשות המסים - חוק הסדרים 2022 וחידושים בעולם המס

 11:15-12:00
פאנל בהנחיית גב‘ אדוה דדון - עיתונאית חדשות ערוץ 12

14:30-15:15 | מושב 4 | 
מיסוי בינלאומי ודוחות חו"ל

רו"ח חן שרייבר - נשיא לשכת רואי חשבון בישראל
מר ערן יעקב - מנהל רשות המסים    
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•  הכרת דוחות מס אמריקאים והנספחים השונים ודרך קריאתם 
•  עדכונים בנושאי מיסוי בינלאומי

•  דגשים למייצג לגבי ישראלים המבצעים השקעות נדל"ן בארה"ב 
•  קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

•  מיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על LLC אמריקאי 
•  דגשים בתושבות יחיד ותושבות חברה לצורכי מס

רו"ח (משפטן) גידי בר זכאי
רו"ח אייל מנדלאוי
נציג רשות המסים

•  חובות הדיווח פירוט פעולות הדורשות דיווח וסטטוס
•  החלפת מטבעות

•  קיזוז הפסדים
•  שיטות לחישוב מס FIFO זיהוי ספציפי

•  מלאכותיות
•  תשלום המס בהון שמקורו בהמרת מטבעות קריפטורגפים לפיאט

•  מיסוי מטבעות דיגיטליים וחובת הדיווח
•  מיסוי בעלי שליטה - אופציה א- פנסיה תקציבית

•  מיסוי בעלי שליטה - אופציה ב- פרישה מדומה
•  הוראת ביצוע 4/19 - שווי פיצויים והשלמת פיצויים וקצבה מוכרת

•  הוראת ביצוע 4/19 - רצף קצבה אוטומטי - דגשים ובעיות
•  עדכונים בחקיקת מיסוי גמל

רו"ח (משפטן) גל גרינברג
רו"ח (עו"ד)  שי כהן

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

•  היערכות לתום שנת מס בנושא מע"מ
•  היערכות לתום שנת מס בנושא מיסוי מקרקעין

•  עדכוני פסיקה
•  מיסוי השכרת דירות לטווח קצר והשלכות המס הנובעות מכך

• עדכוני חקיקה בחוק עידוד השקעות הון במיסוי השכרת דירות לטווח ארוך
•  חברות אחזקה

•  עמדות חייבות דיווח
•  הקו הדק בין הליך אזרחי להליך פלילי

נושאים:

מרצים:

נושאים:

נושאים:

מרצים:

16:15-16:30 | הפסקה

15:15-16:15 | מושב 5 | 
מטבעות וירטואליים והפרשות סוציאליות

16:30-17:15 | מושב 6 | 
מע"מ ומיסוי מקרקעין
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* התוכנית כפופה לשינויים *

הכנס השנתי הארצי 
תום שנת המס 2021 והיערכות לשנת 2022

•  מענקי הקורונה לעצמאים ולבעלי שליטה
•  הפרשי שומה ללא מענקים

•  הפיכה מעובד שכיר לעובד עצמאי ושינוי עיסוק בדיעבד
•  חובת תשלום דמי ביטוח לפני לידה והורות ושמירת היריון

•  הגדלת מקדמות לקראת סוף שנת המס
•  חסימת שומה בפגיעה בעבודה - עדכוני פסיקה

•  תשלומים בסוף שנת 2021
•  דגשים בצו סיווג מבוטחים

•  העלאת גיל פרישה לנשים מינואר 2022
•  עדכון חברות ארנק וחברות משפחתיות

•  יישום תיקוני חקיקה בשנת 2021 לרבות טופס 100 חודשי מקוון פרטני וטופס 100 ייעודי
•  תוכניות הביטוח הלאומי לקראת 2022

רו"ח אורנה צח-גלרט -  יועצת ומרצה בתחומי הביטוח הלאומי, יו"ר ועדת הקשר 
של הלשכה עם הביטוח הלאומי

גב' רותי מור - מנהלת אגף הכנסות לאומיות וייצוג לקוחות, הביטוח הלאומי

מרחב תל אביב

לשכת רואי חשבון בישראל
Institute of Certified Public 
Accountants In Israel
نقابة مدققي الحسابات يف إرسائيل

נושאים:

נושאים:
מרצה:

מנחה ומרצה:

17:15-18:00 | מושב 7 | 
סוף שנת מס וביטוח לאומי
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