מרכז ההשתלמויות

קורס מחירי העברה
 BEPSבעין הסערה
מיקום :תל אביב – שדרות ההשכלה  3תל אביב .קומת קרקע.
מועדים :הקורס יתקיים בימים המפורטים מטה ,בין השעות( 16:00-20:00 :התכנסות ב-
 ,)15:30סה"כ ארבעה מפגשים ,בתאריכים הבאים:
מפגש ראשון  -יום חמישי 27.04.17
מפגש שני  -יום חמישי 04.05.17
מפגש שלישי  -יום רביעי  - 10.05.17תשומת ליבכם לשינוי ביום בשבוע!
מפגש רביעי  -יום חמישי 18.05.17
סה"כ  23שעות אקדמיות.
המצגות מחולקות למשתתפים/ות (מותנה באישור המרצים ,שלרוב  -מסכימים).
עם סיום הקורס תחולקנה למשתתפים/ות תעודות רשמיות של הפורום.
הזכאות לתעודה מותנית בהשתתפות לפחות ב 3-מפגשים מתוך ה 4-המתוכננים בקורס.
התעודות תחתמנה בחתימה יו"ר פורום  ,CFOנגה קינן ומנכ"ל ומנהל אקדמי של מרכז
ההשתלמויות המתקדמות בפורום  – CFOעפר לביא.
הקורס מיועד לחברי הפורום ,לקוחות  EYובכירים שנושאי הקורס משלימים להם ידע
רלוונטי.

הקורס באירוח
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מרכז ההשתלמויות
מפגש מספר  27 – 1מאי יום ה'
שעות
15:30-16:00
16:00-16:10

נושא המפגש
התכנסות
דברי פתיחה

16:10-17:00

מלחמת המס בפתח –המתח המובנה





17:00-19:00
הפסקה תשולב
בהרצאה

19:00-20:00

מרצה

 OECDכמוביל הBEPS-
התפתחות ניגודי האינטרסים המיסויים בין המדינות
אפל – ירית הפתיחה  -משמעויות
מגמות – מה הלאה?

עפר לביא
מנכ"ל ומנהל אקדמי
מרכז השתלמויות מתקדמות ,פורום
CFO
רו"ח שרון שולמן
שותף מנהל מחלקת מסים EY ,ישראל

 - BEPSכבר כאן!! וזה לא רק מס!
 תפיסת המקור – הסבר וניתוח
 15 הנקודות –
 oסקירה קצרה
 oדגש על עידכונים חשובים
 oלקחים ומשמעויות
 ההשלכות על החברות
 כיצד מתכוננים – מידע ,תשתית ,דיווח ,התאמות
נדרשות
 נקסוס  - NEXUSמדיניות
 תפקיד ה CFO -כמוביל השינוי

ליאור הררי
שותף ,מנהל מחירי העברה EY ,ישראל
ירון כפרי
שותף מיסוי בין לאומי EY ,ישראל

שומות ומנגנון הDisputes-
 שומות משמעותיות – ההחרפה בביקורת ובשומות
– זה לא מה שהיה פעם בהיקף ובעומק...
 ישוב מחלוקות – מורכבות ובעיתיות הליך ה-
 Disputesוהסיכון בהיקף ,בעיתוי ובתוצאה -כיצד
מנהלים תחום מתהווה ולא סגור זה?!

עו"ד ירון סבר
שותף ,סגן ראש מחלקת מסים ותגמול
בכירים ,גולדפרב זליגמן
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מרכז ההשתלמויות
מפגש מספר  4 – 2מאי יום ה'
נושא המפגש
התכנסות

מרצה

שעות
15:30-16:00
16:00-16:45

 – BEPSמנקודת המבט של נשיא וCOO-

ניר זוהר
נשיא וWIX COO -

16:45-17:45

 – BEPSמחירי העברה ופרק הNEXUS-
 – NEXUS משמעות היתרון לחברות עתירות מו"פ
 הכרה בהכנסות והוצאות -הגדרה ,סוגיות וניתוח
 הכרה בנכסי IP
 היתרון לחברות בישראל – כיצד למנף?
 המחשות והדגמות

ליאור הררי
שותף ,מנהל מחירי
העברה EY ,ישראל

17:45:18:00
18:15-19:15

הפסקה
 BEPSוישראל
 ההזדמנות שנפתחה לישראל כמרכז מחקר ופיתוח
 המגעים מול  - OECDמה עשינו ומה השגנו
 פוטנציאל המיצוב האסטרטגי המשופר של ישראל  -כיצד ממנפים את
האפשרי בBEPS-
 התגובות החיוביות בישראל ובעולם

19:15-20:00

מבט של CFO
 איסוף מידע פנימי וחיצוני כיצד?
 בניית היכולת
 כיצד מתארגנים ממחר בבוקר
 דגשים ולקחים
 תפקיד ה CFO-בהובלת הנושא ומול מנהל המס בחברה

 מדיניות ומגמות
 השלכות עקרוניות
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סיגל גריבה
שותפה ,מנהלת תחום
תמריצים ,מחלקת מסים,
 EYישראל
נדב שמש
יועץ מיוחד לשר האוצר

אתי גודלניק
 CFOביוסנס ישראל

מרכז ההשתלמויות

מפגש מספר  10 - 3מאי

יום ד'

שעות
15:30-16:00
16:00-17:15

נושא המפגש
התכנסות
ניהול המס ומחירי העברה בסביבה דינמית כאוטית
 השפעת הסביבה הגלובאלית והמדינתית על ניהול המס
בחברות בין לאומיות
 כיצד מנהלים את המס ,מחירי העברה ( )BEPSבסביבה
משתנה ומתגבשת עם מתחים מובנים ופערים -כיוונים,
מחשבות
 פתרונות ולבטים...

17:15-18:15

מחירי העברה ומיסים עקיפים – יש השלכות מהותיות
 הבדלי הגישות בין מחירי העברה והמיסוי העקיף
 ההשלכות המשמעותיות הנובעות מהפער בגישות
 ההשפעה האפשרית על החברות

18:15-18:30
18:30-20:00

מרצה
ד"ר דורון הרמן
עו"ד ,ראש המיסוי הגלובאלי,
טבע

עו"ד גיל נדל
ראש תחום יבוא ,יצוא וסחר
בינלאומי ,מחלקת מסים ותגמול
בכירים ,גולדפרב זליגמן

הפסקה
TP The global view
BEPS is broader than tax
OECD and US - The Gap
What next?44
Companies caught in the middle
Managing the impossible
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מרכז ההשתלמויות

מפגש מספר  18 – 4מאי יום ה'
שעות
15:30-16:00
16:00-17:15

נושא המפגש
התכנסות
 BEPSומס – והתאמת:
 מבנה החברה והמבנה התפעולי
 מערכות מידע ותיעוד
 BEPS זה לא רק מס.....

17:15-18:30

פאנל מומחים – שאלות ותשובות

18:30-18:45

הפסקה

18:45-19:45

מחירי העברה ו BEPS-בחברה גלובאלית
 אתגרי ה CFO-במיסוי חברה גלובאלית
 מגמות והשלכות ה BEPS-וTP-
 לקחים לקחת הביתה

19:45-20:00

סיכום הקורס וחלוקת תעודות

מרצה
חן צור
שותף  EY ,Advisoryישראל

בהנחיית:
ליאור הררי – שותף
מנהל מחירי העברה EY ,ישראל
וצוות מומחיות/ים

אלי כליף
Senior VP WW Finance
Operation, Flex

הערה חשובה -הקורס עוסק בסוגיות נבחרות ומביא חומר כללי לצורך הדגמה ואיננו מחליף ייעוץ .לייעוץ ספציפי על כל הנוגעים לפנות ליועץ /ת המומחה המתאים/ה
ולתאר את הבעיה הספציפית וכל ההקשרים על פי החוק והתקנות.
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