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 :הרצאה בנושא            

 מיסוי השכרת נכסי מקרקעין
 

 (:/:61: התכנסות) :3::/עד  :::61משעה , /6126/26, תתקיים ביום שלישי
 .אביב-תל, -/קומה , 63י 'לאונרדו דה וינצ' רח, "בית התנועה הקיבוצית"ב

 

 איתן צחורד "עו :מרצה
 

 :בין הנושאים

  בנכסי מקרקעין –" הוני"למיסוי " פירותי"הבחנה בין מיסוי. 

  (.מ וביטוח לאומי"מע, מס הכנסה)נכסי מקרקעין שחייבים במס בישראל 

 "עודוהוראת ביצוע בנושא , פסיקה עדכנית –" שיפורים במושכר. 

 (.ל"בישראל ובחו" )השכרת דירות מגורים"האידיאלית ב" חלופה"תכנוני מס בבחירת ה 

  (.פעיל" תיק"לרבות למי שאין )על ההכנסות הוראות פרקטיות לדיווח 

 מ בהשכרת נכסים"לאומי ומע-שיקולי ביטוח. 

  חקיקה ופסיקה עדכנית –הסבת נכסים לצעירים , הקלות במס –מדמי שכירות " פנסיונרים"הכנסות ,
 ?אימתי יהיו פטורים ממס –עיוור מדמי שכירות /הכנסות של נכה

  רויות הקיזוז בהכנסותאפש –השכרת הדירה ושכירת דירה אחרת. 

 תחולת הוראות ניהול ספרים, ניכוי במקור מהכנסה מדמי השכירות, קיזוזי הפסדים מנכסי מקרקעין ,
 ?אימתי –פטור מהגשת דוח שנתי 

 ככל שהזמן יספיק... ועוד... ועוד... 

 

 .מ"מע+ ₪  :61רק  :ההרצאה מחיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.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)אלא יישלחו לנרשמים באמצעות המייל , 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) 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 בעבצירוף שיק לפקודת , 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, רה הבנקאיתיש לשלוח אסמכתא להעב                                               


