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 :בנושא הרצאה             

 ופנסיה סוגיות במיסוי הכנסת עבודה
 (במישור הבינלאומי)

 
 (:/:1: התכנסות) 89:39עד  0:99משעה , /8118818, שלישיתקיים ביום ת
 .אביב-תל, -2קומה , 83י 'לאונרדו דה וינצ' רח, "בית התנועה הקיבוצית"ב

 

   'מחלקת מיסוי בינלאומי משרד זיו שרון ושות מנהל, יועד פרנקל( ח"רו)ד "עו :מרצה
 (רשות המסים, ל"היחידה למיסוי בינ, ר מנהל תחום חילופי מידעלשעב)            

 

 

 

 :בין הנושאים

 לאמנת המודל של ה 51-ו 51סעיפים  -רקע-OECD. 

 פיצוי על עבודה קודמת. 

 תשלום על ימי חופשה או מחלה בלתי מנוצלים. 

 הודעה מוקדמת על פיטורים פיצוי על אי מתן. 

 פיצוי על פיטורים שלא כדין. 

 תשלום על אי תחרות. 

 תשלום המיוחס לזכויות פנסיה. 

 פיצוי נדחה. 

  (.הפסד עמלות עתידיות, אובדן רווחים או נכות, אובדן רווחים עתידי)פיצוי על נזקים שונים 

 הסדרי פרישה חלקיים. 

 ועוד... ועוד... ועוד... 

 .מ"מע+ ₪  :80 רק :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)מצעות המייל אאלא 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. 
 

 (/1-9/:1:97: תשלם טלפוניהירשם ולניתן 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

 .ימי עסקים לפני ההרצאה 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                                               


