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 :בנושא הרצאה         

 מחדר החקירות 
 "רשות המיסים"של 

 דוגמאות מעשיות                         
 

 (:/:18: התכנסות) /3:/1עד  //:13משעה , /8201/01, שלישיתקיים ביום ת
 .אביב-תל, -8קומה , 13י 'לאונרדו דה וינצ' רח, "בית התנועה הקיבוצית"ב

 

 עורכי דין –' דמן ושותגול, אורי גולדמןד "עו :מרצה
 

 

 :בין הנושאים

  חשד לעבירת מס0 כיצד מגלים את עבירת המס? 

  גלויה0 מהי חקירה סמויה? 

 ומהי אחריותו הפלילית? מדוע החוקרים מגיעים תמיד למייצג? 

  חקירה כעד או כחשוד -זכויות הנחקר בחדר החקירות. 

 השונים מהן סמכויות החוקרים ומהם ההבדלים בין משרדי החקירות. 

 מ"חילופי מידע בין גופי החקירות השונים ומה קורה במקרה של צח. 

 כיצד יש להתנהג בחקירה? 

  נזק למייצג –הארכת מעצר ופרסום דבר המעצר. 

 קנס מינהלי וכו, כופר, כתב אישום בכפוף לשימוע: כיצד נגמרת החקירה'. 

 מחדר החקירות"ודוגמאות מעשיות , טיפים רבים מהפרקטיקה..." 
 

 .מ"מע+ ₪  :19רק  :ההרצאה מחיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.מומלץ להזדרז ולהירשם) מוגבלהמקומות ' מס. לא ניתן יהיה להסדיר את התשלום במקום. חובה להירשם ולשלם מראש 

  או לצלם את ההרצאה/איסור להקליט וחל . 

 (.בכפוף לאישור המרצה)אמצעות המייל אלא יישלחו לנרשמים ב, לקו במקוםלא יחו, 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/:7/:2: שלם טלפוניתירשם ולהניתן גם ל) 5838358-40: 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

 .ההרצאהימי עסקים לפני  0 לפחות, יש לוודא שהשיק יגיע ליעדו – לתשלום בשיק
 (3048048: מיקוד)חיפה  8844. ד.ת: ל, מ"איילת אור בעק לפקודת בצירוף שי, יש לשלוח דף זה  

          .                                    08855507: חשבון' מס, (875' מס)סניף ישיר לאומי , (04)בנק לאומי . מ"איילת אור בע: לפקודת – לתשלום בהעברה בנקאית
 .40-5838358: לפקס, בצירוף דף זה, יש לשלוח אסמכתא להעברה הבנקאית                                               


