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 :הרצאה בנושא          

 פסילת ספרים
 סעדים וסנקציות, עילות

 

 (:/:01: התכנסות) 08:31עד  00:11משעה , /82/01/0, שלישיתתקיים ביום 
 .אביב-תל, -8קומה , 03י 'לאונרדו דה וינצ' רח, "בית התנועה הקיבוצית"ב

 ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו :מרצה

 :בין הנושאים

  ".מטרת הוראות ניהול ספרים"מבנה ההוראות ו, "ריםהוראות ניהול ספ"מבוא ל -

 ?מערכות חשבונות-עסק לשתי" לפצל"אימתי ניתן  -
 .מ"מס הכנסה ומע –עילות לפסילת ספרים  -

 ?ולהפך, מ"הכנסה בהכרח גוררת פסילת ספרים במע-האם פסילת ספרים במס -

 ?"מהותיליקוי "או " מהותיתסטייה "נחשב למתי ? מה המשמעות? מדוע ההבחנה חשובה –" ליקוי"ל" סטייה"הבחנה בין  -

 ". פסול ספרים"השומה מבקש ל-סעדים משפטיים במקרה שפקיד -

 ?לא לעשות כלום? המשפט-פנייה לבית? פנייה לועדה לניהול פנקסים: מה עדיף -

 מה קורה כאשר ? "שימוע"מה אסור להגיד ב? "שימוע"מה לטעון ב –" אי רישום תקבול"בגין " שימוע" -
 (.פסיקה והנחיות מנהליות חדשות בנושא)? שנים 5אחרי " שימוע"שומה מזמן לה-פקיד

 ? השומה רשאי לעשות ומה אינו רשאי-מה פקיד? בפסילת ספרים" שיקול דעת"עד כמה יש לפקיד השומה  -

 .תקנות חדשות בנושא –" חילוט תקבול" -

 !כעילה לפסילת ספרים –" תעודת משלוח"או " חשבונית"הוצאת -אי -

 !סנקציות וסעדים? אימתי –" שלא כדין"הוצאת חשבונית מס , "מים כוזביםרישו" -

 " תוצאה עסקית בלתי סבירה"האם ? מהווה עילה לפסילת ספרים" הימנעות מהצגת ספרים"האם  -
 ?מהווה עילה לפסילת ספרים

 .תוך הבחנה בין סוגי הנישומים השונים, "פנקסים בלתי קבילים"כל הסנקציות בגין  -

 ? הפרוצדורה בועדה? במה היא מוסמכת לדון –לות פנקסים ועדה לקבי -

 ...ועוד... ועוד... ועוד.   הכנסה-של מס" קודים" -
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 (.מומלץ להזדרז ולהירשם) מוגבלהמקומות ' מס .לא ניתן יהיה להסדיר את התשלום במקום. חובה להירשם ולשלם מראש 

 או לצלם את ההרצאה/חל איסור להקליט ו . 

 (.בכפוף לאישור המרצה)מייל באמצעות ה נרשמיםאלא יישלחו ל, לא יחולקו במקום, ככל שיהיו, אחר" חומר עזר"או /מצגת ו 

 יתקבלו ביטוליםלא  –לאחר מועד זה  .ימי עסקים לפני ההרצאה 7עד , הודעה על ביטול הרשמה תתקבל בכתב. 
 

 (/2-1/:2:17: שלם טלפוניתהירשם ולניתן גם ל) 5538358-40: זה לפקס דףנא לשלוח  – להרשמה ותשלום בכרטיס אשראי

 _________________________: חשבונית על שם_________________  : טלפון___   __________________: שם מלא

 ______________________________________________: כתובת מלאה למשלוח חשבונית

 ____________________________________________________________: כתובת מייל

 _____________: תוקף כרטיס____________________  ___________________: כרטיס אשראי' מס

 .ימי עסקים לפני ההרצאה 0 לפחות, יש לוודא שהשיק יגיע ליעדו – לתשלום בשיק
 (3048048: מיקוד) חיפה 8544. ד.ת: ל, מ"איילת אור בעבצירוף שיק לפקודת , יש לשלוח דף זה  

          .                                    08855507: חשבון' מס, (875' מס)סניף ישיר לאומי , (04)ק לאומי בנ. מ"איילת אור בע: לפקודת – לתשלום בהעברה בנקאית
 .40-5538358: לפקס, בצירוף דף זה, להעברה הבנקאית יש לשלוח אסמכתא                                               


