
 

        

 03-5116637/99טל' |  6129201תל אביב |  29281ת.ד. | , בית לשכת רואי חשבון ע"ש קסירר 1רח' מונטפיורי 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 קורס לימודי תעודה מקוון בנושא:

 "קורס מקוון מע"מ"

 מועדי הקורס:

10.1.23 – 8.11.22 
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 חברות וחברים יקרים, 

 
מוצע בזאת לחברי הלשכה קורס לימודי תעודה מקוון  כנית הלימודים של האקדמיה,  ו במסגרת ת 

   "קורס מקוון מע"מ". בנושא:  
 

קישור   . באופן מקוון ,  בתוכנית   המצוין   ז "הלו   פי   על   ויתקיים   16:00בשעה    ,.22118.  ג'   ביום   יפתח   הקורס 
 סמוך למועד הפתיחה.  חלוובינר יישל 

 חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.הקורס יועבר לרואי חשבון  
 הקורס מצורף בחוברת זו.תוכנית  מידע אודות 

 
 : הקורס   מתכונת

 .אקדמאיות  שעות  26 - כ " שבועיים, בסה  מפגשים  9בקורס יתקיימו 
 , בהתאם למועדים בסילבוס.באופן מקוון  ייערך  השבועי   המפגש

 
 :תעודה 
 מפגשים  7- ב   להשתתפות   , כפוףאקדמיית רו"ח של ישראל  ATHENA  מטעם   גמר   תעודת   תוענק  הקורס  למסיימי
 מתוך מפגשי הקורס. 80%הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של   .בכל קורס  מפגשים  9 מתוך   לפחות

 
 :הרשמה 

 www.icpas.org.il  הלשכה  אתר  באמצעות   המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים להירשם 
 

 :השתתפות   דמי 
 ₪  1,600 –, לא חבר לשכה    ₪  800  -  לשכה  חבר 
 שנות החברות הראשונות בלשכה. 3-לרו"ח צעירים עבור הקורסים ב  - ₪   400
 .לפנסיונר - ₪   400

 
 :דמי ביטול 

 .7.11.22עד לתאריך     liron@icpas.org.ilלמייל:    הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב
 

חברת ועד מרכזי ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ   –רו"ח )עו"ד(  ,  טלי עזריאל  גב' :  ת האקדמי   למרכזת ברצוני להודות  

 הרבה להצלחת הקורס. ותרומתהעל הריכוז האקדמי, בניית הדגשים והתכנים  -
 
 
 
 

 , רב   בכבוד 
 
 
 נשיא לשעבר   - יזהר קנה, רו"ח  

 ATHENA  ר " יו 
 אקדמיית רו"ח של ישראל 

 

 

mailto:liron@icpas.org.il
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 תוכנית הקורס:

 "קורס מקוון מע"מ" 
 

  חברת ועד מרכזי ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ   -   ,  עזריאל טלי    )עו"ד( ח  רו" ריכוז אקדמי:  

 

 המועד הנושא  שם המרצה*  

1 
 
 

 
נשיא   - , רו"ח חן שרייברמר 

 הלשכה 
 

  , רו"ח, נשיאיזהר קנה מר 
  ATHENA יו"ר  - לשעבר

 אקדמיית רו"ח של ישראל 
 

, רו"ח  טלי עזריאל גב' 
חברת ועד מרכזי  -)עו"ד( 

 ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ
 

 
 ברכות ודברי פתיחה 

 
8.11.22 

 ' גיום 
16:00-16:15 

 
 
 

 
רו"ח  , גל גרינברגמר 

   )משפטן(
 

   רו"ח , אוהד עמרם מר

מאפיינים ועקרונות חוק מס ערך   –מבוא 
   מוסף

 
   - מס ערך מוסף כמס עקיף -

 העקרון הטריטוריאלי כבסיס לחיוב במס  •
 עקרון הטלת המס על הערך המוסף  •
 עקרון הטלת המס על הצרכן הסופי •
 עקרון הגבייה העצמית של המס  •
 

   - הטלת המס -
 מקור החיוב במס  •
 יסודות העסקה החייבת במס •
 הטלת המס על מכירת נכסים   •

 הטלת המס על מתן שירותים •
   - בין מכר לשירות •

 עוזרי - 36948-09-10ע"מ 
 בע"מ  הקשאה – 685/71ע"א 
 קולנוע "הוד" נהריה בע"מ  –  112/85ע"ש 
 אירגונית  2930-12-16ע"מ 

 הטלת המס על יבוא  •
 יבוא טובין לישראל 

מתי יראו שירות    –יבוא שירותים לישראל 
 7215/16החלטת מיסוי  –כמיובא לישראל 

 הטלת המס על עסקת אקראי •
 הטלת המס על שימוש לצורך עצמי •
 
 

16:15-19:00 
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 החייבים במס  -

 במס במכר נכס ובמתן שירותיםהחייב  •
 החייב במס ביבוא טובין וביבוא שירותים  •
 החייב במס בעסקת אקראי •
 חיוב מקבל השירות במס   •
במס • החייב  של  חליפו  על  המס    -הטלת 

סעיף   להחלת  קריטריונים  נוהל    20הוראת 
 לחוק מע"מ 
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 , רו"ח  ניסים פחימה מר
 

 , רו"ח הילה גולדיטש  גב'

 "מוסד כספי" - "מלכ"ר" ו
 
 מיהו מלכ"ר?  -

פס"ד בשערייך  -מבחנים לסיווג מלכ"ר  •
 ירושלים

 חברה הנשלטת על ידי מלכ"ר •
מכירת שירותים ומתן שירותים על ידי   •

 מלכ"ר
 קניית נכסים וקבלת שירותים על ידי מלכ"ר  •
 יבוא שירותים על ידי מלכ"ר •
מכירה   –שינוי סיווג מ"עוסק" ל"מלכ"ר"  •

 ב לחוק מע"מ 137רעיונית על פי סעיף 
 שינוי סיווג מ"מלכ"ר" ל"עוסק"  •
  –האם ניתן לשנות סיווג רטרואקטיבית  •

 פס"ד יעל 
 האם ניתן לנכות מס תשומות •
פעילות של מלכ"ר ופעילות   –סיווג היברידי  •

 של  עוסק תחת אותה ישות משפטית 
 

 מיהו מוסד כספי?  -
   - הגדרת מוסד כספי •

 מע"מ לחוק   1סעיף 
צו מס ערך מוסף )קביעת מוסד כספי(,  

 1977-תשל"ז
   4396/15החלטת מיסוי 

 השקעות   י.ג.מ  54320-04-18ע"מ 
   3314/16החלטת מיסוי 

 כלמוטרייד 1183/91ע"מ 
 אכתילאת  5206/15ע"א   - הגדרת ריווח •
חבות במס של חברת מוסד כספי בגין   •

 הכנסות מנדל"ן מחוץ לישראל  
 הראל  26008-09-13ע"מ 

דיבידנד המתקבל בידי מלכ"ר מאת חברה   •
 1497-08-14בת המסווגת כ"עוסק" ע"מ 

 בנק דיסקונט 
 הנשלטת על ידי מוסד כספי  חברה •
מכירת שירותים ומתן שירותים על ידי מוסד   •

 כספי
תים על ידי מוסד  קניית נכסים וקבלת שירו  •

 כספי
 יבוא שירותים על ידי מוסד כספי  •

 
15.11.22 

 ' גיום 
16:00-17:30 
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  –שינוי סיווג מ"עוסק" ל"מוסד כספי"  •
ב לחוק  137מכירה רעיונית על פי סעיף 

 מע"מ 
פעילות של מוסד כספי   –סיווג היברידי  •

ופעילות של  עוסק תחת אותה ישות  
 משפטית 

 

    - רישום במע"מ    אביב בן שמחון  מר
מתי  האם ו - במע"מ ה של תיק "עוסק" פתיח •

  לסרב לפתוח תיק מנהל מע"מ רשאי  
 "עוסק" 

ניהול ספרים   - איחודי עוסקים רישום  •
 במאוחד 

ההבדלים בין שותפות   - רישום שותפות •
רשומה ללא רשומה ועסקה משותפות,  

 128סעיף 
 האבחנה בין "איחוד עוסקים" לבין שותפות  •
 תושב חוץ באמצעות נציגרישום  •
 רישום קטין כעוסק  •
מצבים    - סגירה של תיק "עוסק במע"מ •

תהא  של עסק שנסגר פעילות  שבהם  
 עסק חדש פעילות של 

פטירת עוסקים;   התנהלות במקרים מיוחדים של: 
   כינוס נכסים/הקפאת הליכים; מינוי מנהל מיוחד;

17:30-19:00 
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 רו"ח  אסף בהר,  מר
 

 רו"ח )עו"ד(, משה כדרמר 
  

 
 

 -  ניכוי מס תשומות
 לחוק מע"מ   38סעיף  •

 התנאים לניכוי מס תשומות  -
שלילת הזכות לניכוי מס תשומות כאשר   •

ההוצאה נעשתה שלא במהלך הרגיל של  
 העוסק 

 ( 1)תנאי  1169/04פס"ד גודוביץ ישראל 
שלילת הזכות לניכוי מס תשומות בהיעדר   •

 חשבונית 
 ( 2)תנאי פס"ד פז שאיבת בטון     
חשבונית שהוצאה שלא כדין לעניין ניכוי   •

 תשומות
המבחן    –פס"ד מאלרז שיווק מתכות בע"מ 

 האובייקטיבי והמבחן הסובייקטיבי 
 ( 3התשומות לא נאסרו בניכוי )תנאי  •
א  40מס תשומות של עסק בהקמה סעיף  •

 לחוק מע"מ 
תשומות ששימשו   – לחוק מע"מ  41סעיף  •

 בעסקה חייבת 
 1651/08מ פס"ד צביון בע"

מס תשומות בגין    125/83פס"ד דנות 
 רכישת מניות 
ניכוי תשומות בעסק    – 459/81פס"ד קורקס 

 שמשכיר דירות למגורים 
ניכוי מס תשומות    -711/89פס"ד בית אסיה 

 בגין הכנסות פטורות 

22.11.22 
 ג' יום 

16:00-19:00 
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ניכוי מס   – 507/02פס"ד אבי צמיגים 
תשומות ששימש בקבלת פיצוי שאינו חייב  

 במע"מ 
ניכוי מס   – 113/96משואה  פס"ד מצפה 

תשומות עבור דירות להשכרה על פי חוק  
 עידוד להשקעות הון 

 
 ניכוי תשומות   –תקנות מע"מ   -

איסור לנכות מס תשומות על   -14תקנה  •
 רכב מנועי )הפניה לתוספת הרביעית( 

 .2267/95פס"ד שידורי קשת בע"מ  
 1149-10-13פס"ד מיקוד שמירה ואבטחה 

תשומות ברכישת דירת מס  - 15תקנה  •
 מגורים

 1438/93פס"ד ה.ד.י חברה לסחר בע"מ 
מס תשומות על טובת הנאה    - א15תקנה  •

 לעובדים 
 3457/99פס"ד קינטון 
 1193/03פס"ד תנובה 

פס"ד אחים עובדיה שרותי נקיון ושמירה  
4591/09 

 מס תשומות על אירוח  -16תקנה  •
 תשומות לעסק ולצרכים אחרים  -18תקנה  •

 252/87ת חברה להשקעות פס"ד גחל
 1097/04פס"ד על רד הנדסה מעליות 
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רו"ח   ,שלומי ואקניןמר 
 )עו"ד(  

 
, רו"ח  יוסי אלישע מר

   )עו"ד(

 - עסקאות במקרקעין
מ ומיסוי  "מעהגדרת מקרקעין בחוק   •

 מקרקעין
דרור   1499/93ע"ש  -זכות באיגוד מקרקעין  •

 מרלי 
   לקיומו של עסק במקרקעין ם מבחני •

o  חנניה גיבשטיין   4377/17ע"א 
o  שינוי   -עיריית אשקלון 1919/10ע"א

 סיווג מלכ"ר לעוסק בעסקת מקרקעין
סגירת תיק   –דומסטרוי   279553-11-18ע"מ  •

 בשל פעילות עסקית שלא צלחה 
 

 מכירת מקרקעין שהינם בגדר "ציוד"   -
 נכסי מרגושס בע"מ    471/85ע"ש 

 447-09-14ע"מ נבוק, גלזר 
 

 עסקת אקראי במקרקעין   -
 ב' 6עסקת אקראי אצל מלכ"ר תקנה  •
 עמותת יד הרב הרצוג  5243/13ע"א  •

ניכוי מס תשומות בעסקת אקראי   •
 א 43סעיף  –במקרקעין 

 עיריית פתח תקווה   1229/05ע"ש  •
מכירת מקרקעין לקבוצת   – עסקת אקראי  •

 רכישה

29.11.22 
 ג' יום 

16:00-19:00 
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 הורשה   •
 הפקעה, חילוט והחרמה   •

o  ב.מ כפריס דדו בע"מ    8863/07ע"א 
o  קיבוץ להב    45876-03-19ע"מ 

 פעולה באיגוד מקרקעין   •
o  מוסדן בע"מ    1036/04ע"ש 

 
 מועד החיוב במס בעסקאות מקרקעין:  -
 שימוש עצמי  •
 א137הפסקת פעילות סעיף  •
 א 7תקנה  -מקרקעיןבהשכרת  •
  –בשינוי ייעוד דירת מגורים אצל קבלן  •

 מצפה משואה   113/96( ע"ש 2)1תקנה 
 עסקאות קומבינציה ותשלומי איזון  •
 ניכן  108/02ע"א  •

 
 התחדשות עירונית  -

 א 31סעיף  –פינוי בינוי 
 ב  31סעיף  –תמא 

 בניה תפעול והעברה   BOTעסקאות  -
 מיזם במימון פרטי   PFIעסקאות   -
 רים ויחידות נופש  דירות מגו -

רכישת דירות נופש   1/94הוראת פרשנות 
 בבתי מלון  

 יערי  59149-12-13ע"מ 
 

 (1) 31השכרה למגורים  -
לא חל אם גוף משפטי שוכר   - השכרה למגורים

 את הדירות למטרת מגורים
 עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל   438/10 •
 ש.י סימון אחזקות בע"מ    2291/07ע"א  •
ר.א. שליט פיתוח בניה ויזום   7973/11ע"א  •

 פרויקטים בע"מ 
א.ב המפתח ייזום   6982-09-13ע"א  •

 והשקעות בע"מ  
אי תחולת הפטור בסעיף    03/2016עמדה  •

 ( לחוק בהשכרה לחבר בני אדם  1)31
  השכרה למגורים לתקופות קצרות •
גורים השכרת דירת מ –החלטה מקצועית  •

לחברה העוסקת בהשמת עובדים זרים  
 (3457/99)פס"ד קינטון 

( קבלן בונה דירות מגורים 2)1תקנה  •
 ומשכיר 

פטור לבניין להשכרה עפ"י החוק לעידוד   •
 השקעות הון  

 למכירת מקרקעין בדמי מפתח פטור  •
החבות במע"מ בשל   12/11החלטת מיסוי  •

מכירת זכויות בנייה הצמודות לדירות 
מגורים המושכרות בשכירות מוגנת בהתאם  

 לחוק הגנת הדייר 
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   - נציג רשות המיסים
, מנהל אגף א  דוד שילוןמר 

 מקצועית מע"מ  
 

 חוק אס"ח 
 מטרת החוק  -רקע  •
 פרשנות   -פרק א'  •

 אזור אילת  
הגדרה בתוספת   –"שרותי תיירות" 

 הראשונה 
 הגדרה יחיד וחברה   –"תושב אזור אילת" 

 
הטבות במסים עקיפים ובמס   -פרק ב'  •

 ערך מוסף  
 פרשנות ושמירת דינים.   - 2סעיף 
 הקלות במס ערך מוסף:   - 5סעיף 

 )א( 5סעיף  -
טובין שהיבוא שלהם   - תוספת השניה  -

 לאילת חייב במע"מ  
 )ב( 5סעיף  -
תנאי לקיומה   – 317/95פס"ד יוסף זיו  -

 של חותמת אס"ח על החשבונית 
,  160/95)ג( פס"ד קפח שלום 5סעיף  -

 פס"ד צביקה ציוד ימי  
 מכירת מקרקעין באילת  - )ד(5סעיף  -
 מתן שירות באזור אילת  -  )ה(5סעיף  -

שירותים  4587/14החלטת מיסוי 
 שמעניק עוסק תושב אילת 

היסטוריה ודין מקרקעין ברצועת    - 17סעיף  •
 הקילומטר

  3067/11פס"ד קיבוץ אילות  -
שירותים שנתנו   –א לתקנות אס"ח 20תקנה  •

בידי עוסק שאינו תושב אילת לעוסק  
 לתושב אילת יחול מע"מ בשיעור אפס 

 תנאים מצטברים   5 -
 5257/97פס"ד בוחבוט  -

( שירות שניתן בקשר לרכישת  5א)20תקנה  •
 שירותי מלון 

הסעת נוסעים לאזור אילת או   – ב 20תקנה  •
 יחול מע"מ בשיעור אפס ממנו 

 פס"ד נוספים:  •
 ב  20תקנה  –  3423/01אהוד בנדר  -
בחינה האם   –  509/98נפאפעה כמאל  -

 המעסיק תושב אילת 
בחינה   - 1117/92ד"ר זילמה לונדנר  -

 האם מתקיים עסק באילת
שירות בשיעור   - 1517/01וינגרטן הנרי  -

אפס  בחינה האם מדובר בתושב אזור  
 אילת

   9453/10ישראייר תעופה ותיירות בע"מ  -
 2641/12ר.ד.מ.פ זמן אוויר בע"מ  -
 1627/99דן גרוסמן אדריכלים  -
-69574התאגיד העירוני לתיירות אילת  -

12-19 

6.12.22 
 ג' יום 

00 :19-00:16 
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סיווג עסקה כמכר או שירות לצרכי חוק   •
אס"ח והדין בעסקאות מעורבות  ארגונית  

 2930-12-16עיצוב תפאורות בע"מ 
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    איילת יצחקי גב' 
 

 , עו"ד, רו"חארז שגיב מר 
 
 

 עסקאות במישור הבינלאומי 
 
 שירות לתושב חוץ     5א -30  -

תקנה   –התנאים להחלת הסעיף והסייגים  •
 א12

 פסקי דין:     -
 418/86פס"ד קסוטו ישראל  •

 418/86פס"ד עו"ד שרגא רוזין  •
 54886-09-11פס"ד אופקים  •
-15803איכות אפליקציות   פס"ד אפלאוז •

02-18 
 9136-04-18פס"ד אדמונד דה רוטשילד  •

 
 החלטות מיסוי:  -
פעילות בישראל    - 1/11החלטת מיסוי  •

של חברה זרה באמצעות חברה  
 ישראלית.

החבות במס בגין    - 3/11החלטת מיסוי  •
 מתן שירותים משפטיים לתושבים זרים 

החבות במע"מ    - 4/11החלטת מיסוי  •
ים לתושב חוץ בקשר  בשל מתן שירות

 להנפקת אג"ח בבורסה בישראל
החבות במע"מ    - 5/11החלטת מיסוי  •

בשל עסקה של מכירת אופציה ובשל  
עסקה של מתן שירותים בקשר למכירת  

 האופציה 
החבות במע"מ של    - 7/11החלטת מיסוי  •

שירותים הניתנים לתושב חוץ ולתושב  
ישראל הקשורים לנכסים בלתי מוחשיים  

 ישראל המיובאים ל
החבות במע"מ של    - 9/11החלטת מיסוי  •

ניהול סניפים הפזורים בעולם של תושבי  
חוץ כאשר אחד הסניפים ממוקם ופועל  

 מישראל 
 

 מתן שירות לחו"ל בידי עוסק ישראל   -
 ב 12תקנה   –שירותים לתייר 

מתן שירות לארגון   - 11/11החלטת מיסוי 
 בינלאומי לשם קיום כנס בינלאומי בישראל 

 
 מתן שירות מחוץ לישראל  7א 30 -

 גווילי יהושוע  124-08ת"מ  •
 פעולות הכנה המתבצעות בישראל   •

 
 

13.12.22 
 ג' יום 

16:00-19:00 
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 דרופשיפינג  -
 רקע •
 -  מהבטי מע" •

 האם מדובר ב"עסקה" 
   מקום העסקה 

 
 ניהול השקעות בנדל"ן מחוץ לישראל  -

 
 כלכלה דיגיטלית  -

פעילות תאגידים זרים   - 4/2016חוזר  •
 בישראל באמצעות האינטרנט

רישום כ"עוסק" בישראל של תאגיד זר   •
 המספק שירותים באמצעות האינטרנט 

 מקום העסקה    -מסחר באינטרנט •
 ישראלים בעלי "חנויות" באינטרנט   •
אתר אינטרנט המקשר בין לקוח  בעל   •

 בישראל לספק בחו"ל 
החבות במע"מ    4429/19מיסוי  החלטות •

בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות  
 תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט  
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   עו"דמון,  יאורן מי מר
 

 רו"ח  , רגב יצחקימר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שיעור אפס ופטורים 
 החוק   תמטר •
ההבדל בין עסקה פטורה לעסקה בשיעור   •

 אפס 
 )ב(  30סעיף  -
 עקרון ההקבלה   –  41סעיף  -

 
 עסקאות בשיעור אפס 

 )א(  30סעיף   -
, פס"ד  317/95פס"ד יוסף זיו  – יצוא טובין •

 8673/06אורו ישראל תעשיות 
  מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ •

 הגדרת תושב חוץ 
 מכירת זכות לנסיעת חוץ  •

 דין שרותי טרום טיסה ▪
 מכירת פירות וירקות    •

 יבוא חייב בשיעור מלא   ▪
 אריזות פירות   ▪
   8תקנה  ▪
שיעור המס על מכירת זרים העשויים   ▪

 מפירות וירקות 
 

העברת נכסים תמורת   –שינוי מבנה   •
 מניות 

 מכירת נכסי עוסק אגב פירוק   •
מתן זכות שימוש בשטחי תערוכה   •

 לתושב חוץ 
 הפקות סרטים זרים בישראל   •

27.12.22 
 ג' יום 

16:00-19:00 
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ום ובקרה בקשר  שרותי פיקוח, תיא •
לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם  

 1/15הוראת פרשנות  -  לתושב חוץ
 
 עסקאות פטורות  

 13תקנה  –עסקאות של עוסק פטור   •
מכירת נכס שלא ניכו בגינו את מס   •

ע"ש    –התשומות ברכישה או היבוא 
 עיריית פתח תקווה  1229/08

פעולות פיננסיות של עוסק עם מוסד   •
 כספי  

 פטור ביבוא  •
 פטור לאבנים יקרות •
 פטור ממס שכר למלכ"רים קטנים   •
 פעילות   תדין נכסי עסק לאחר הפסק •
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 , רו"ח  לורי פרקש טאוב גב'
 

 רו"ח   ,גיא רשטיק  מר

 סוגיות מיוחדות: 
 ת תובענות ייצוגיו  -

 תובענה ייצוגיתסקירה מהי  •
 מטרות התובענה הייצוגית  •
 חסרונות •
 הליכי התובענה הייצוגית •
 גמול לתובע המייצג  •
שכר טרחה לתובע )הנשיא גרוניס,   •

 חברת פרטנר תקשורת( 
 מ בתובענה הייצוגית "הבטי מע •
 חיים קרן    1834/07ע"א  •
החבות במע"מ   1592/17החלטת מיסוי  •

 בגין גמול לתבוע המייצג 
שינוי במחיר   2003/18החלטת מיסוי  •

 ייצוגיתהעסקה בגין תשלום תביעה 
גמול   13/2017עמדה חייבת בדיווח  •

שנקבע כשכר טרחה לבא כח מייצג 
 בתובענה ייצוגית

ניכוי מס תשומות בידי הנתבע בשל   •
 תשלום לתובע המייצג ובא כוחו  

 
 חברות החזקה  -

 סקירה מהי חברת החזקות •
התייחסות בחוק מע"מ לחברת   •

 החזקות 
- ניכוי מס תשומות בחברת החזקות  •

 דיקה למה שימשה התשומה ב
 18תקנה  •
 התפלגות הכנסות בחברת החזקות   •
מבחן ההכנסות הוחלש אבל לא נפסל   •

  252/87ע"א  ,סימקו 6364/12ע"א )
 (גחלת

 חברת החזקות "מעורבת"  •

3.1.23 
 ג' יום 

16:00-19:00 
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ניכוי מס תשומות   –  01/2016עמדה  •
 בחברת החזקות 

אלביט הדמיה   29102-01-13ע"מ  •
 רפואית

 
מיסוי באמצעי תשלום מבוזרים   -

 ( וירטואלים מטבעות )
 הגדרה •

 סיווג מטבע מבוזר  •
ברכישה   פעילות העולה כדי "עסק"  •

וסיווגה   םומכירה של מטבעות וירטואליי
 לצורכי חוק מע"מ 

  05/2018חוזר מס הכנסה  •
 07/2018מס הכנסה חוזר  •
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  עו"ד ,  רוינברג איריס  גב'
 

   עו"ד , מוטי פוגל  מר

 יצוא והחזרים יבוא, היבטי  –בוא י יס ימומע"מ 
 מס קניה ובלו  –מקומי   מיסים עקיפים ביצור

 מיסי יבוא    -
 ויצוא   היבטי מס ביבוא •
 מיהו החייב במס   •
 ערך הטובין ביבוא   •
 פטורים מיוחדים ביבוא  •
 הישבון וכניסה זמנית, גרעונות ביבוא  •
ויתור על גביית   - מיסים עקיפיםחוק  •

 גרעון ודרישה להחזר מס ששולם ביתר  
 סיווג טובין    -

מירון מפעלי תעשיות    2102/93ע"א  •
 הגליל

 ערך לצורך מכס   -
מרוידקס מוצרי גלישה   5885/13ע"א  •

 ( בע"מ  2004)
 נטו מלינדה סחר בע"מ    6592/14רע"א  •
פלאפון תקשורת  53083-10-18ע"א  •

 בע"מ 
 יבוא ויצוא   - החזר מס  -

 מהי צריכה בישראל?  •
 גוטקס מותגים  9767/11"א ע •

 
 חוק מיסים עקיפים   -

על חסר ולמניעת החזר   רתנאים לוויתו •
 יתר

 הוליס תעשיות במע"מ   992-11ע"א  •

 י.ד תעשיות חייגנים בע"מ   5341/93ע"א  •
מס קניה בייצור מקומי , בלו והסדר   •

 הסולר 
הרפורמה על כלים חד   -חוק מס קניה  •

פעמיים ועל משקאות, ההקלות לעוסק  
 רשום
 

10.1.23 
 ג' יום 

16:00-19:00 
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הרפורמה במיסים ושמני   –חוק הבלו    -
 ה סיכה והשפעתה על התעשיי

 הגדרת מפעל פטור   •
 הגדרת יצרן דלק  •
 הסדר הסולר   •

 
 חובות אבודים    -

 תעשיות בירה בע"מ טמפו  4609/12ע"א  •
אפליה בין עוסקים   –הסדר הסולר  •

נ.ט.ל.י החברה   171/09שונים. בגץ 
 לשרותי רפואה דחופה 

 
   הסדר הסולר  -

אגד אגודה שיתופית   49026-06-19 •
   ציבוריתלתחבורה 

 דוד אוחנה   1438-05-20 –ריבית והצמדה  •
 הסדר הסולר במונית לשליחויות  •

 אבי נגב   30681-06-12
 87429-05-17פקטיביות בהסדר הסולר  •

 זמירו צאלח  
איגוד לשכות   515/22רפורמת הממסים  •

 המסחר 
 

 

 

 * יתכנו שינוים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. 

 ההרצאות של כל אחד מהדוברים )עד רבע שעה( וזמן סיום המפגש עשוי להתארך. ** תיתכן גלישה בשעות  


