תכנית כנס לשכת יועצי המס באילת  - 2018בסימן פרקטיקה ואסטרטגיה במיסים
יום א'  21/10/2018י"ב חשון תשע"ט
16:15-17:15

קוקטייל פתיחה חגיגי
דברי פתיחה :יוע"מ גיתית שלומי ,מ"מ נשיא הלשכה ויוע"מ קרן ופנר ,יו"ר הוועדה הארגונית

17:15-19:00

מושב פתיחת הכנס בנושא כלכלת ישראל לאן ,הממשק בין עסקים קטנים ליוקר המחייה

מנחה :מר יהודה שרוני ,הפרשן והעורך הכלכלי של מעריב
בהשתתפות:
•

חה"כ אלי כהן ,רו"ח שר הכלכלה והתעשייה

•

מר גדעון סער ,עו"ד לשעבר שר החינוך ושר הפנים

•

מר מאיר יצחק הלוי ראש עיריית אילת

•

מר ירון גינדי ,יוע"מ נשיא לשכת יועצי המס
מנהל רשות המיסים מר ערן יעקב ונשיא הלשכה מר ירון גינדי מוקירים ונפרדים
מנשיא לשכת רו"ח מר יזהר קנה

 19:00ארוחת ערב במלונות המארחים

יום ב'  22/10/2018י"ג חשון תשע"ט
 – 08:45התכנסות לפתיחת המושבים המקצועיים
 09:00-10:30דיאלוג  -מנהל רשות המיסים ונשיא לשכת יועצי המס דנים בסוגיות המס המהותיות ביותר
שעל סדר היום הציבורי
רכזת מקצועית  :גב' חופית ולר ,עו"ד יוע"מ  ,ראש לשכת נשיא הלשכה
•

מר ערן יעקב ,מנהל רשות המיסים

•

מר ירון גינדי ,יוע"מ ,נשיא לשכת יועצי המס

 10:30-10:45הפסקה
 10:45-12:15מושב מקצועי בנושא סוגיות מיסוי נדל"ן בארץ ובחו"ל
מיסוי שכ"ד למגורים; המבחנים לקביעת הכנסה מעסק והיבטי מע"מ; מיסוי השקעות בנדל"ן בחו"ל –
שיקולים שיש לקחת בחשבון ,אמנות מס ,מס עזבון ,מיסוי רווחי הון בארץ וקיזוז הפסדי הון מחו"ל
רכזת מקצועית :גב' דנה זטלאווי – כהן ,יוע"מ סגנית נשיא הלשכה ויו"ר סניף חיפה
מנחה :מר עופר פטרסבורג ,כתב נדל"ן בכיר ,עיתון ידיעות אחרונות

בהשתתפות:
•

מר יוסי אלישע ,עו"ד רו"ח  -יו"ר (משותף) פורום המיסים הארצי בלשכת עורכי הדין ,יוסי אלישע
קלדרון ושות'

•

מר מאיר מזרחי ,עו"ד  -מאיר מזרחי ושות'

•

מר אמיר אלוף  -מנכ"ל פת–רון פתרונות מימון מתקדמים

•

נציג רשות המיסים – מס הכנסה

•

נציג רשות המיסים  -מע"מ

•

נציג רשות המיסים – מיסוי מקרקעין

 12:15-12:30הפסקה
 12:30-14:00מושב מקצועי בנושא ניכויים
שומות ניכויים והתמודדות עם ביקורת המס; סוגיות וחוזרים בנושא זקיפת הטבות לעובדים כמשכורת; תשלום
מס שכר; צו סיווג מבוטחים.
מנחה :גב' רויטל סיטון בן ארי ,רו"ח יוע"מ יו"ר סניף הנגב ויו"ר ועדת מיתוג של הלשכה.
בהשתתפות:
•

גב' סיגל בן חמו  -מנהלת אגף ביקורת ניכויים ,המוסד לביטוח לאומי

•

מר יובל כהן ,רו"ח  -דרור יצחק ושות' עו"ד (לשעבר פ"ש ת"א )5

•

מר משה כדר ,עו"ד רו"ח  -משה כדר ושות' ,משרד עו"ד

•

גב' אורנה צח גלרט ,רו"ח – יו"ר וועדת הקשר של לשכת רו"ח עם המוסד לביטוח לאומי

•

נציג רשות המיסים – מס הכנסה – פקיד שומה

•

נציג רשות המיסים – מע"מ -מנהל תחנת מע"מ

 14:00-16:00הפסקה
 – 16:00-17:15הרצאת אורח לנלווים ולכלל משתתפי הכנס  -הגב' ליהיא לפיד – עיתונאית וסופרת ,בהרצאה
מרתקת מרגשת ומעוררת השראה
 17:15-17:30הפסקה

 17:30-18:45לראשונה בכנס! שולחנות עגולים בהנחייתם של חברי פורום המיסים של לשכת יועצי המס
(ההרשמה מראש עפ"י נושאים )

שיח מקצועי בין משתתפי הכנס (יועצי מס ועובדי רשות המיסים) ,סביב שולחנות עגולים בנושאים הבאים:
• ביטוח לאומי; בהנחיית גב' חגית גבאי עמיאל ,יוע"מ  -סגנית יו"ר סניף ת"א
• מיסוי בינלאומי; בהנחיית גב' ג'נט סורי ,יוע"מ – ממונת תחום מקצועי
• גילוי מרצון; בהנחיית מר שחר שאבי ,עו"ד יוע"מ – יו"ר הוועדה לרווחת החבר
• מיסוי יחיד; בהנחיית מר מישל פרי ,יוע"מ – יו"ר סניף דרום
• מיסוי פרישה; בהנחיית גב' אלה בן אור ,יוע"מ  -יו"ר סניף מודיעין
• מיסוי מקרקעין; בהנחיית גב' קרולין עובד ,יוע"מ  -ממונת תחום מיסוי מקרקעין
• מיסוי חברות; בהנחיית מר אבי קליין ,יוע"מ – חבר פורום המיסים
• מע"מ; בהנחיית מר אבו מיאלה חמזה  ,יוע"מ – חבר פורום המיסים

 19:00ארוחת ערב במלונות הכנס
 21:00ערב בידור -נדב אבקסיס בהופעת סטנד אפ סוחפת
• מפגש חברים הכולל בר משקאות ומתוקים

יום ג'  23/10/2018י"ד חשון תשע"ט
 09:45-11:00אחד על אחד  -ראיון עם שר האוצר ח"כ משה כחלון
העיתונאית ואשת התקשורת רינה מצליח מארחת את שר האוצר ח"כ משה כחלון בשיח פתוח על הנושאים
הכלכליים הבוערים במשק הישראלי
 11:00-11:15הפסקה
 11:15-12:45מושב מקצועי בנושא אסטרטגיית המיסים של ישראל :
מה צפוי לנו ? חקיקת מיסים שעל הפרק – הצגה וניתוח של הצעות החוק שהונחו על שולחן הכנסת ,דיון על
תיקון עיוותי חקיקת מיסוי המשפעים על כלכלת ישראל – הצגה של התיקונים הנדרשים
רכז מקצועי :מר עמי אביטן ,יוע"מ ,יו"ר המועצה וסגן נשיא הלשכה
מנחה :מר גד ליאור ,כתב כלכלי ראשי ,עיתון ידיעות אחרונות

בהשתתפות:

• ח"כ מכלוף מיקי זוהר – יו"ר הקואליציה בוועדת הכספים
• חה"כ מירב מיכאלי – חברה בוועדת חוקה חוק ומשפט ,סיעת המחנה הציוני
• חה"כ עודד פורר – חבר בוועדת הכספים ,סיעת ישראל ביתנו
• מר אפי נוה ,עו"ד – נשיא לשכת עורכי הדין
• מר רועי כהן ,עו"ד – נשיא לה"ב
• נשיא/ת לשכת רו"ח הנבחר/ת
• מר ליאור רוזנפלד ,סו"ב  -נשיא לשכת סוכני הביטוח
• מר ירון גינדי ,יוע"מ – נשיא לשכת יועצי המס

 12:45-13:00הפסקה
 13:00-14:15מושב מקצועי בנושא הגבלת השימוש במזומן וההגבלות בהעברות כספים
הערכות להגבלות שימוש במזומן שיחולו החל מ  ;01.01.2019הגבלת העברות כספים לחו"ל לאחר גילוי מרצון;
מסלול ירוק וניכוי במקור בהעברת כספים לחול; דיווח לרשות המיסים
רכזת מקצועית :גב' גיתית שלומי ,יוע"מ יו"ר פורום המיסים וממלאת מקום נשיא הלשכה
מנחה :גב' אלה לוי וינריב ,כתבת בכירה ופרשנית משפט ומיסוי ,עיתון גלובס
בהשתתפות:
•

חה"כ ניסן סלומינסקי – יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט ,סיעת הבית היהודי

•

גב' עירית מנדלסון – מנהלת מחלקת חשבות מערכות תשלומים וסליקה ,בנק ישראל

•

מר רמי אריה ,עו"ד רו"ח – מיסים ועסקים בע"מ

•

נציג רשות המיסים – מס הכנסה

 14:15-16:00הפסקה
 16:00-17:15מושב מקצועי בנושא טיפים למלצרים – השינויים והמהפכה שבדרך
הערכות לקראת  01.01.2019והשלכות פסק הדין עומרי קיס נ' המוסד לביטוח לאומי בנושא מע"מ; דיני
עבודה; שכר; ניכויים; ניהול ספרים
רכז מקצועי :מר אמיר קינן ,רו"ח ממונה תחום מיסוי חברות ויו"ר ועדת בירוקרטיה
מנחה :מר אליצפן רוזנברג ,עורך כל תחום הכלכלה ,אתר YNET
בהשתתפות:

•

מר ירון טיקוצקי ,עו"ד – דורון ,טיקוצקי ,קנטור ,גוטמן & עמית גרוס

•

מר עמית גרוס ,עו"ד  -דורון ,טיקוצקי ,קנטור ,גוטמן & עמית גרוס

•

נציג רשות המיסים – מס הכנסה

•

נציג רשות המיסים – מע"מ

 17:15-17:30חה"כ אורלי לוי אבקסיס

 17:30-17:45הפסקה
 – 17:45-19:00פרקטיקה במיסים:
סדנא בנושא מיסוי הכנסות מחו"ל
רכז מקצועי :מר אלברט גמליאל ,יוע"מ יו"ר סניף נתניה
מרצה :מר רן ארצי ,רו"ח – ארצי ,חיבה ,אלמקייס ,כהן פתרונות מיסוי בע"מ

סדנה בנושא מיסוי בעל שליטה; טופס 1350
רכזת מקצועית :גב' רחלי בן ארי סקעת ,יוע"מ
מרצה :מר ג'ק בלנגה ,עו"ד רו"ח – סגן נשיא ויו"ר ועדת המיסים בלשכת רו"ח
 19:00ארוחת ערב במלונות המארחים
 – 21:00מסיבה והופעה של הזמר משה פרץ
• מפגש חברים הכולל בר משקאות ומתוקים

יום ד'  24/10/2018ט"ו בחשון תשע"ט
 – 08:45התכנסות לפתיחת המושבים המקצועיים
 09:00-10:15מושב מקצועי בנושא מיסוי רילוקיישן
רילוקיישן ושאלת התושבות; חובת הגשת דוחות; תיקון פקודת מס הכנסה מעבודה בחו"ל; דיני המס בהעדר
אמנת מס; חזרה מרילוקיישן וחובת הדיווח לרשות המיסים
רכזת מקצועית :גב' חן יפה ידגרי ,יוע"מ יו"ר סניף ירושלים
מנחה :מר עמרי מילמן ,כתב כלכלי ראשי ,עיתון כלכליסט

בהשתתפות:
•

מר ג'קי מצא ,רו"ח (משפטן) – משרד ג'קי מצא ייעוץ מיסים והשקעות

•

גב' ענת (כהן) קאופמן ,עו"ד – יו"ר הוועדה והפורום לביטוח לאומי של לשכת עו"ד ,משרד ענת (כהן)
קאופמן ושות' משרד עורכי דין ונוטריון

•

מר יובל נבות ,עו"ד – משרד הרצוג ,פוקס ,נאמן

•

גב' רחלי אדיר ,יוע"מ – יו"ר סניף פתח תקוה וממונת תחום ביטוח לאומי בפורום המיסים

•

נציג רשות המיסים – מס הכנסה

 10:15-10:45דיאלוג – נשיא הלשכה ,יוע"מ ירון גינדי מארח את מר אבי גבאי ,יו"ר מפלגת העבודה ,לשעבר
השר להגנת הסביבה

 10:54-11:00הפסקה
 :Case study 11:00-13:00פרקטיקה במיסים החל משלב הדיון ועד להכרעת בית המשפט
מושב שכולו הצגה  -הנגשה וניתוח מעמיק של סיטואציות וסוגיות שיועצי המס ועובדי רשות המיסים נתקלים
בהן בחיי היומיום
רכז מקצועי :מר אייל אלון ,יוע"מ (משפטן) יו"ר סניף תל אביב ומשנה לנשיא הלשכה
בהשתתפות:
•

מר משה אשר ,עו"ד ורו"ח מנהל רשות המיסים (לשעבר) – יו"ר חבר המושבעים

•

מר איתן צחור ,עו"ד – משרד איתן צחור ושות'

•

מר שמואל גני ,יוע"מ גזבר וסגן נשיא הלשכה

•

גב' חני גולדשמיט ,יוע"מ יו"ר ועדת אתיקה

•

מר אהוד דבורה ,יוע"מ חבר פורום המיסים

•

מר משה בן מאיר ,יוע"מ יו"ר ועדת רווחת החבר

•

נציג רשות המיסים – מס הכנסה

•

נציג רשות המיסים  -חקירות

•

נציג רשות המיסים  -מע"מ

•

נציג רשות המיסים -מע"מ חקירות

 13:30-17:30לראשונה בכנס אילת  -מסיבת חוף – מוזיקה ,אלכוהול חופשי ,פעילויות חוף ודוכני מזון

 19:00ארוחת ערב במלונות המארחים
 21:00הרצאת אורח לנלווים ולכלל משתתפי הכנס – גב' פנינה רוזנבלום בהרצאתה המרתקת "בדרך אל
החלום" ,המספרת את סיפור חייה של אשת העסקים המצליחה בישראל

כנס פורה ומהנה,
קרן ופנר ,יוע"מ
יו"ר הוועדה הארגונית

•

התכנית כפופה לשינויים

ירון גינדי ,יוע"מ
נשיא הלשכה

גיתית שלומי ,יוע"מ
יו"ר פורום המיסים

