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 :הרצאה בנושא            

 4102היערכות במיסים לסוף שנת 
 

 (:06:2: התכנסות) 01:31עד  07:11משעה , 01100102, תתקיים ביום שלישי
 .אביב-תל, -4קומה , 03י 'לאונרדו דה וינצ' רח, "בית התנועה הקיבוצית"ב

 

 ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו :מרצה
 

 :בין הנושאים

 4102 -ו  4102ניים לשנים שיעורי מס עדכ. 

 (מס יסף"כולל השלכות )? משכורת או דיבידנד: שיקולי כדאיות" 

 00104102וכן עד , 01100102השומה עד -הודעות חשובות לפקיד. 

 (חקיקה ופסיקה עדכנית)נפרד -וחדחישוב מא. 

  הגשת , חישובי המלאי, מועדי עריכה, נוהלי עריכה! )הלכה למעשה –ספירות מלאי
 .(לפקיד השומה ועוד" תבקשו"

  00104102ליום " רשימת יתרות לקוחות וספקים"עריכת. 

  4102מי חייב ומי פטור מהגשת דוח שנתי לשנת. 

 4102לקראת שנת , קביעת הוראות ניהול ספרים החלות על העסק. 

 בקשה להקלה בניהול ספרים, שמירת מערכת החשבונות. 

 "שיקולי כדאיות –" חברה משפחתית. 

 (.דיווח מקוון ועוד, ניכוי במקור, ניהול ספרים)השלכות החובה ? ח כפולה"הנה מי חייב 

  (.4102עבור שנת )בחירת חלופת מיסוי השכרת דירות למגורים 

 ככל שהזמן יספיק... ועוד... ועוד.... 
 

 .מ"מע+ ₪  :09רק  :ההרצאה מחיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 או לצלם את ההרצאה1חל איסור להקליט ו . 

 (.בכפוף לאישור המרצה)באמצעות המייל  נרשמיםאלא יישלחו ל, לא יחולקו במקום, ככל שיהיו, אחר" חומר עזר"או 1מצגת ו 

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

 (1:17:21-12: שלם טלפוניתהירשם ולניתן גם ל) 5204054-12: 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 2 לפחות, יש לוודא שהשיק יגיע ליעדו – לתשלום בשיק
 (0014214: מיקוד) חיפה 4211. ד.ת :ל, מ"איילת אור בעבצירוף שיק לפקודת , יש לשלוח דף זה  

          .                                    04855527: חשבון' מס, (875' מס)סניף ישיר לאומי , (01)בנק לאומי . מ"איילת אור בע: לפקודת – לתשלום בהעברה בנקאית
 .12-5204054: לפקס, בצירוף דף זה, רה הבנקאיתלהעב יש לשלוח אסמכתא                                               


