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איגוד מקצועי ,חברה לתועלת
קורס בנושא

מיסוי בין לאומי – אופטימיזציה בעת משבר
סוגיות נבחרות
להלן התוכנית ,מועדים ,פרטי הרשמה ומיקום.
למשתתפי הקורס יחולק אוגדן קורס לצורך החומרים המקצועיים הרלוונטיים .הקורס הינו בן  62שעות אקדמיות.
הקורס יתקיים בימים המפורטים מטה ,בין השעות( 82:00-60:00 :התכנסות ב ,)85:00-סה"כ ארבעה מפגשים,
בתאריכים הבאים:
מפגש  - 8יום ה'  5במרץ 6007
מפגש  - 6יום ה'  86במרץ 6007
מפגש  - 0יום ה'  87במרץ 6007
מפגש  - 4יום ה'  62במרץ 6007
במשרדי ארנסט אנד יאנג רחוב עמינדב  ,8תל-אביב קומת קרקע חדר הדרכה .חניה בתשלום בחניון שמי בר.

תודת הפורום לנותני החסות לקורס זה:

מחיר ההשתתפות בקורס ₪ 6,100 :בתוספת מע"מ
לחברי פורום תינתן  05%הנחה.
לנרשמים העובדים בארגונים בהם ה CFOs-חברי פורום ,תינתן הנחה בסך .60%
מומלץ להקדים ולה ירשם לקורס שכן מספר המקומות מוגבל
*תעודה תוענק למי שהשתתף לפחות בשלושה מפגשים.

לכבוד
פורום CFO
טל' 00-5804555 :פקס00- 5890781 :

sec@cfo-forum.org

הריני להירשם לקורס בנושא מיסוי בין לאומי – אופטימיזציה בעת משבר – סוגיות נבחרות במחירים ובתנאים המפורטים מעלה:
o
o
o

הריני חבר פורום וזכאי להנחה של 53%
הריני עובד בחברה בה ה CFOs -הינו חבר פורום וזכאי לכן להנחה של ( *02%יש להוסיף פרטי קשר :מייל ונייד)
אינני חבר פורום (יש להוסיף פרטי קשר :מייל ונייד)

שם ____________________:תפקיד _______________:חברה_______________________:
נייד ____________________:מייל_______________________________________:
*תנאי ביטול:
 oביטול הרשמה עד שבוע לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של  02%ממחיר ההשתתפות.
 02%ממחיר ההשתתפות.
ביטול של
בדמי
תחילת הקורס
בית שלפני
 oביטול הרשמה בשבוע
21086
אביב
יחויבתל-
קויפמן ,4
שרבט ,רח'
מלא.
בתשלום
יחויב
השתתפותו
ביטול
על
 oמשתתף שלא יודיע טל'  00-5804555פקס 00-5890781
*את הודעת הביטול נא לשלוח בפקס או במייל.

mr@cfo-forum.org
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איגוד מקצועי ,חברה לתועלת
תוכנית הקורס מפורטת להלן*:
מפגש  ,8יום חמישי  5מרץ 6007
16:00-15:30

התכנסות

00:22-00:03

דברי פתיחה

עפר לביא ,מנכ"ל מרכז השתלמויות פורום CFO

00:03-00:22

סוגיות מס ישראלי בהשקעת חברה ישראלית בחו"ל (שליטה וניהול,
 )CFCהמצב הנוכחי וכיווני התפתחות צפויים:
* אמצעים אנטי תכנוניים לתקיפת הסבת הכנסות לחו"ל  -מבוא
* סוגיית תושבות החברה  -עמדת הרשויות ומבחני ה OECD-מול המצב
הפרקטי
* כללי חברה נשלטת זרה  -תכנון המס הבסיסי והכלל האנטי תכנוני
* פתרונות להתמודדות עם טענות בדבר חברה נשלטת זרה
* רפורמות צפויות

עו"ד יניב שקל שותף ,שקל ושות' ,משרד עו"ד

18:15-18:00

הפסקה

20:00-18:15

אמנות מס ו:treaty shopping -
* אמנות מס והיחס בינן לדין הפנימי
* הוראות נפוצות באמנות המס
*  Treaty Shoppingועסקה מלאכותית
* הוראות Limitation of Benefits -

ד"ר עו"ד משה שקל שותף בכיר ,שקל ושות'
משרד עו"ד

מפגש  ,6יום חמישי  86מרץ 6007
03:52-00:22

התכנסות

17:30-16:00

פעילות עסקית מבוססת :IP
* תמריצי מיסוי  IPבישראל
* תמריצי מיסוי במיקום  IPמחוץ לישראל
* מודלים עסקיים לתמחור השימוש בIP -
* מבנים בינלאומיים לפעילות מבוססת IP
* העברת IP

עו"ד יניב רוג שותף ,שקל ושות' משרד עו"ד

01:52-00:52

מדיניות רשות המיסים במיסוי בין לאומי:
* פריסת רשת חנ"ז (חברה נשלטת זרה)
* מיסוי לעידוד פעילות
* פעילות אקטיבית בחו"ל
* אכיפה
* מגמות וחידושים

רו"ח גידי בר-זכאי ,סמנכ"ל בכיר לעניינים
מקצועיים ,רשות המסים

00:52-00:53

הפסקה

00:53-02:22

פיתוח עסקים ותכנון מס
* רכיב תכנון המס בפתוח עסקים
* ביצוע הלכה למעשה
* ניתוח אירוע

בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4תל-אביב 21086
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רו"ח יוסי טנא  CFOאורמת תעשיות ויו"ר וועדת
מיסוי בין לאומי בפורום CFO

.

איגוד מקצועי ,חברה לתועלת
מפגש  ,0יום חמישי  87מרץ 6007
03:52-00:22

התכנסות

00:22-00:52

אסטרטגית מס בינלאומי בימי משבר גלובלי:
* חלוקת דיבידנדים מחו"ל ובתוך זה כיצד לשרת פירעון הלוואות
(תיקון  ,001מקסום זיכוי ממס זר וקיזוז הפסדים).
* קיזוז הפסדי חו"ל כנגד רווחים בארץ
* שינויי מבנה חייבים תוך ניצול ירידות השווי לרבות העברת .IP
* שינוי שרשרת האספקה והשלכות מס ומחירי העברה
* מחירי העברה ,מעבר לשיטתPROFIT SPLIT

00:52-00:53

הפסקה

00:53-02:22

עדכוני חקיקה במדינות מפתח והשלכות על מבנה הפעילות של
חברות ישראליות:
הודו * סין * קוריאה * גרמניה * אנגליה

רו"ח שרון שולמן שותף ,מנהל מח' מיסוי בינ"ל,
 E&Yישראל
רו"ח ליאור הררי ניצן מנהל מח' מחירי העברה,
 E&Yישראל

רו"ח ירון כפרי שותף מיסוי בינלאומי E&Y

ישראל

מפגש  ,4יום חמישי  62מרץ 6007
03:52-00:22

התכנסות

00:22-01:52

חובות הדיווח החדשות כחלק מה:"TAX LIFE CYCLE"-
* "מחזור החיים של המס" בחברות
* תכנון
* דיווח חשבונאי
* ישום התכנון והגשת דוחות מס
* התמודדות עם רשויות
* התמודדות עם רמת שקיפות חדשה  -עסקאות חייבות בדיווח,
טופס  ,0053 ,032מחירי העברה ,50 FIN ,רשות ניירות ערך.
* הדגמה באמצעות  CASE STUDYשל תכנון רכישה בחו"ל:
עסקת נכסים\מניות
* מבנה מימון והשלכות CFC
*  POST MERGER INTEGRATIONומחירי העברה
* חלוקת דיבידנדים ושרות החוב

01:52-01:53

הפסקה

01:53-01:22

תכנון מס במישור הבינלאומי  -וחידושים בתחיקה.
*השימוש בגופים שקופים לצורכי מס ככלי לתכנון מס.
*היתרונות והחסרות בשימוש בחברות הרשומות במקלטי מס לצורך
תכנוני מס.
* אופן ,השלכות וליבון אפקטיביות השימוש במקלטי מס

עו"ד טלי ירון אלדר שותפה ,משרד תדמור ושות'
(לשעבר נציבת מס הכנסה)

01:22-02:22

פאנל שאלות ותשובות:
פאנל מוביל ומגוון יענה לשאלות

הפאנל:
עו"ד יניב שקל ,שותף שקל ושות' משרד עו"ד
עו"ד טלי ירון אלדר שותפה ,משרד תדמור ושות'
(לשעבר נציבת מס הכנסה)
רו"ח שרון שולמן- ,מנהל מח' מיסוי בינ"ל E&Y
ישראל
רו"ח ליאור הררי ניצן ,מנהל מח' מחירי העברה
 E&Yישראל

חלוקת תעודות

רו"ח שרון שולמן שותף ,מנהל מח' מיסוי בינ"ל
 E&Yישראל
רו"ח ליאור הררי ניצן מנהל מח' מחירי העברה
 E&Yישראל

*יתכנו שינויים
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מרכז ההשתלמויות של פורום מנהלי כספים ראשיים מספק ידע וכלים אקדמאים ,מעשיים ,ניהוליים ומקצועיים במגוון רחב
של נושאים אקטואליים במשק הישראלי והעולמי.
תכניות הלימודים של המרכז מתמקדות בנושאים ייחודיים שמטרתם לסייע למנהל הכספים במהלך דרכו המקצועית
ובפיתוח הקריירה האישית.
לקורסים של פורום  CFOמאפיינים ייחודיים:
 תכנים הנבנים במיוחד לצורכיהם המעשיים של מנהלי הכספים.
 הלימוד הוא חלק מה Networking-המקדם את הקריירה .מי יושב בקבוצת הלימוד חשוב לא פחות מהמרצים.
 שילוב אקדמיה ברמה הבכירה ביותר ,יועצים מהשורה הראשונה ומנהלים בכירים המביאים את ניסיון השטח.
 תוכנית הלימודים הייחודית נבנית ע"י מי שמכיר את הנושא מהשטח (ועדת היגוי של  CFOsמובילים).
 בסוף הקורס מקבלים המשתתפים תעודה מטעם פורום ה* CFO-

הנהלת מרכז ההשתלמויות:
עפר לביא ,מנכ"ל ,מרכז ההשתלמויות

cfo.edu@cfo-forum.org
מייל לרישום

sec@cfo-forum.org
* התעודה מוענקת למי שהשתתף לפחות בשלושה מארבעת המפגשים של הקורס.
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