
                                             

   

 

  40-8038388: פקס ■ 40-8047008: טל

 www.Aor.co.il: אתר ■ Aor@Aor.co.il:מייל 

          
 :בנושא הרצאה            

 הוראת השעה והנוהל החדש –גילוי מרצון 
 !המלצות מהפרקטיקה

 

 (:/:81: התכנסות) :1:/8עד  :::81משעה , /8118818, שלישיתקיים ביום ת
 .אביב-תל, -1קומה , 81י 'לאונרדו דה וינצ' רח, "בית התנועה הקיבוצית"ב

 

 ,מיסיםהלשעבר יועץ מקצועי בכיר למנהל רשות , יעקב קרטה( משפטן)ח "רו  :מרצים
והיה שותף , בקשות 0,411 -טיפל ברשות המיסים במעל ל, "גילוי מרצון"של נוהל " פרוייקטור"ה

ובין הבודדים בארץ  שבאמת יודע מה היו הקריטריונים למשלוח , מרכזי בכתיבת הנוהל החדש
  .9235טפסי 

   בעל נסיון רב , עורכי דין–'ושות משרד צרפתי ,תיקובי צרפ (ב"ארה,ישראל)ח "ד ורו"עו 
 ל "שנים בטיפול בבקשות לגילוי מרצון על הכנסות ונכסים בישראל ובחו 01מאוד במיסוי ומעל  
 ' ד ומנהל מח"משרד עו', לשעבר שותף מנהל שלוחת חיפה אלתר ושות. בכל פקידי השומה בארץ 
 .זיו האפט סניף חיפה BDO  -מיסים ב 

 

 :הנושאיםבין 

  גילוי מרצון"מאחורי הקלעים של הליך." 

  גילוי מרצון"סקירה מקיפה של הנוהל החדש בהליך." 

  גילוי מרצון"בהליך " הוראת השעה"סקירה מקיפה של." 

  אנונימית"הגשת בקשה." 

 "בהליך הגילוי מרצון" מסלול מקוצר. 

 גילוי מרצון"השיקולים שיש לשקול לפני הגשת הבקשה ל." 
 "וסוגי הסכמים" תיקים"לרבות דוגמאות רבות של , "גילוי מרצון"של תהליך ה" קההפרקטי. 

 ההליך של הגילוי מרצון" היום שאחרי"ו, המידע שעומד בפניי רשויות המס. 
 טיפים רבים מהפרקטיקה. 

 מענה לשאלות המשתתפים. 

  (.אחריביום ש"ומה יקרה )מה הקריטריונים האמיתיים לפיהם נשלחו הטפסים  – 9235טופס" 

 ועוד... ועוד... ועוד... 
 

 .מ"מע+ ₪  :89רק  :ההרצאה מחיר

 

 

 

 

 

 

 

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

  את ההרצאה או לצלם/איסור להקליט וחל . 

 (.בכפוף לאישור המרצה)אמצעות המייל אלא יישלחו לנרשמים ב, 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. 
 

 (/:-1/:7::1: שלם טלפוניתהירשם ולניתן גם ל) 5923253-14: 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 4 לפחות, יש לוודא שהשיק יגיע ליעדו – לתשלום בשיק
 (2013413: מיקוד)חיפה  3911. ד.ת: ל, מ"בעאיילת אור בצירוף שיק לפקודת , יש לשלוח דף זה  

          .                                    03555547: חשבון' מס, (875' מס)סניף ישיר לאומי , (01)בנק לאומי . מ"איילת אור בע: לפקודת – לתשלום בהעברה בנקאית
 .14-5923253: לפקס, בצירוף דף זה, כתא להעברה הבנקאיתיש לשלוח אסמ                                               


