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קורס :עסקאות בין-חברתיות במישור הבין לאומי -
הנושא החם בעשור הקרוב
להלן 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( 02:11-61:11 :התכנסות ב ,)03:51-סה"כ ארבעה מפגשים,
בתאריכים הבאים:
מפגש ראשון –  15אפריל6101 ,
 66אפריל6101 ,
מפגש שני -
מפגש שלישי  62 -אפריל6101 ,
מפגש רביעי  2 -מאי6101 ,
במשרדי ארנסט & יאנג ברחוב עמינדב  ,0תל אביב.

תודות הפורום לנותני החסות לקורס זה:

מחיר ההשתתפות בקורס ₪ 00822 :בתוספת מע"מ

לחברי פורום תינתן  53%הנחה
לנרשמים העובדים בארגונים בהם ה CFOs-חברי פורום ,תינתן הנחה בסך 61%
מומלץ להקדים ולהירשם לקורס שכן מספר המקומות מוגבל
*תעודה תוענק למי שהשתתף לפחות בשלושה מפגשים.
לכבוד :פורום CFO
טל' :03-5104555פקסsec@cfo-forum.org 00-5890781 :
הריני להירשם לקורס הערכות שווי – סוגיות נבחרות במחירים ובתנאים המפורטים מעלה:
:
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)

הריני לקוח של חברת ארנסט & יאנג וזכאי להנחה של 02%

אינני חבר פורום (יש להוסיף פרטי קשר :מייל ונייד) הפורום שומר לעצמו הזכות לפי שיקול דעתו שלא לאשר

ההרשמה במקרים מסוימים
שם ____________________:תפקיד_________________________:
חברה______________________________________:
נייד ____________________:מייל_______________________________________:
*תנאי ביטול :ביטול הרשמה עד שבוע לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של  02%ממחיר ההשתתפות ,ביטול הרשמה החל עד שלושה ימים
לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של  02%ממחיר ההשתתפות .את הודעת הביטול נא לשלוח בפקס או במייל  -משתתף שלא יודיע על ביטול
השתתפותו יחויב בתשלום מלא.
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תוכנית הקורס מפורטת להלן:
מפגש  0תאריך  15 :אפריל 6101
עופר לביא
מנכ"ל המרכז ההשתלמויות0
פורום מנהלי כספים ראשיים
שרון שולמן

התכנסות

03:52-00:22

סקירת תכנית הקורס ודגשים
תפקיד ה CFO -בתהליך.

00:22-00:03

סקירה גלובאלית ופרסומיי עמדות חדשים בארה"ב

16:15-18:00

שותף 0מנהל מחלקת מיסים
ארנסט & יאנג

 התפתחויות בעולם המס הקשורות למחירי העברה.
 ארה"ב  -חקיקה בדבר דיווח על חשיפות מס בדו"ח המס.
 פרסומים בדבר נכסים בלתי מוחשיים – נייר הנחיה בדבר טיפול
בעסקאות בנכסים בלתי מוחשיים.
עסקה בנכס בלתי מוחשי כ – Tier 1 Subject-כל מקרה שיכנס
לבדיקה של ה.IRS-
הפסקת קפה

18:00-18:15

ליאור הררי-ניצן

התפתחויות עדכניות במחירי העברה והשפעתן על חברות ישראליות
הפועלות במישור הבין לאומי

שותף 0מנהל מחלקת מחירי
העברה
ארנסט & יאנג







18:15- 02:22

סקר עמדות גלובלי של  – EYכציד רואות רשויות במס בעולם את
נושא מחירי העברה וכיצד רואים זאת מנהלי הכספים.
פסקי דין מובילים –  GE0GSKועוד.
מוקשי מס :איך לשחות בים מלא כרישים :מחירי העברה במדיניות
שונות בעולם :ברזיל 0הודו 0סין 0גרמניה ( חקיקה בנושא שינוי מבנה
ונכסים בלתי מוחשיים) 0ארה"ב.
מנהל הכספים – גישה הוליס טית בתחום הפיננסי וניהול אסטרטגית
המס של החברה.
מעורבות ה -CFO -תכנון נכון 0יישום 0בקרה 0התמודדות עם תקלות.
עבודה מול הרשויות ומול היועצים.

מפגש  6תאריך 66 :אפריל 6101
ליאור הררי-ניצן
שותף 0מנהל מחלקת מחירי
העברה
ארנסט & יאנג

התכנסות

03:52-00:22

הנושא החם ביותר  -חידושים בניהול סוגיית האופציות לעובדים במחירי
העברה

00:22-08:03







יונתן דוביצקי
שותף 0משרד עו"ד
ZAG & K

אופציות לעובדים – השלכות על מחירי העברה.
סקירת ההתפתחות החשבונאית – APB25, FAS123,
.IFRS 2 0FAS123R
דין ישראלי – תקן .02
רישום חשבונאי בספרי חברת האם 0רישום בספרי חברת הבת.
כיצד משפיע על תמחור של  -שירותים 0מוצרים (.)Buy/Sell

הפסקת קפה

18:00- 18:15

אספקטים משפטיים בסוגיית האופציות לעובדים

18:15– 19:15





אספקטים משפטיים תוכניות אופציות
אספקטים משפטיים תוכניות תגמול
דיון ב  224Aוהשלכתו על נושאי משרה
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ערן שיף
מנג'ר 0מחלקת מחירי העברה
ארנסט & יאנג

התפתחויות עדכניות ברשות המסים בעריכת שומות מבוססות מחירי
העברה






19:15- 20:00

מחירי העברה ברשות המסים בישראל.
התווית מדיניות ברשויות המס בעולם ובישראל OECD -
כיצד מתבצעת ביקורת מס במחירי העברה.
שילוב ביקורות מס במחירי העברה יחד עם מע"מ 0שליטה וניהול
ומוסד קבע.
הסכמים בין חברתיים – כיצד משתלבים באסטרטגית מחירי העברה
של החברה .דגשים – מה לכלול ומה להשאיר פתוח.

מפגש  5תאריך 29 :אפריל 6101
ליאור הררי-ניצן
שותף 0מנהל מחלקת מחירי
העברה 0ארנסט & יאנג

התכנסות

03:52-00:22

עסקאות רכישה ושינוי מבנה – הדרך לעשות זאת נכון בהיבט המס ומחירי
העברה

00:22-08:22

TESCM – Tax Efficient Supply Chain Management 
 שילוב בין המערכות הפיננסיות והמיסים ליצירת מבנה מס יעיל0
מע"מ 0מכס ומס הכנסה.
 עסקאות רכישה:
 מבנה טיפוסים לחברה ישראלית – חברת טכנולוגית.
 רכישת חברה ישראלית – אופטימיזציה של המס והקשר למחירי
העברה:
 נכסים בלתי מוחשיים – שילוב במבנה הקיים של החברה הרוכשת.
 שיקולי ניכוי במקור 0חשיפת מכירת  IPומוניטין
הפסקת קפה

08:22-08:03

יאיר אסטלין

אספקטים משפטיים הקשורים לעסקאות רכישה ושינוי מבנה

18:15– 19:15

שותף 0משרד עו"דZAG & K 0

 היבטים משפטיים ומיסוי בעסקאות היי-טק
 בעלות בקניין רוחני
 דיו דיליג'נס
חלון הזדמנויות במימון בין-חברתי

19:15- 20:00

ערן שיף
מנג'ר 0מחלקת מחירי העברה0
ארנסט & יאנג





מימון – שחיקת בסיס המס 0תחליף לחלוקת רווחים (יתרונות
במקרה של מפעל מאושר).
התפתחויות בתחום המימון – (5י) 0חוק התיאומים (שטר הון)0
חקיקת  83א 0הודעות מס הכנסה 0חוזר מס הכנסה 0הצעה לתיקון
סעיף (5י) ו83א
ערבויות  -האם נחשבת כעסקה בין-לאומית?
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מפגש  4תאריך 6 :מאי 6101
התכנסות

03:52-00:22

לואיס גרינוולד

עמדות עדכניות של רשויות המס בארה"ב

00:22-08:22

שותף 0משרד עו"ד
ZAG/S & W LLP

 תקנות שירותים
Cost Sharing Agreement 
 פס"ד  – xilinxמחוזי ועליון 0ווריטס
 ניהול שומות מול הIRS-
 ניהול  APAמול הIRS -
 הסכמים בין חברתיים מזווית ראייה אמריקאית
הפסקת קפה

08:22-08:03

ערן שיף

יישומים פרקטיים  -כיצד נקבעים מחירי העברה

07:22-08:22

מנג'ר 0מחלקת מחירי
העברה
ארנסט & יאנג

 עסקת מכר
 מתן שירותים
 מימון
 שימוש בנכס בלתי מוחשי
 העברת נכס בלתי מוחשי
רשויות המס  6101ואמנות המס – כיצד להתמודד נכון

08:03-04:52

ליאור הררי-ניצן
שותף 0מנהל מחלקת
מחירי העברה
ארנסט & יאנג







עבודה מול רשויות המס – כיצד להכין את עצמך נכון:
ישראל 5-2 :סוגי דוחות – פרזנטציה 0מזכר (0)Limited Scope Study
דו"ח מלא ( 0)Full Reportדו"ח מראש ()Planning Study
עדכוני דוחות מחירי העברה0עיתוי ותדירות.
האופציה להסדר מס מראש  - APAמה כולל הסדר כזה 0הבסיס החוקי0
למי כדאי/רצוי.
פסיקת בית המשפט בנושא חובת מיצוי האפשרות להסדר מוקדם.
חלוקת תעודות

יתכנו שינויים

מרכז ההשתלמויות של פורום מנהלי כספים ראשיים מספק ידע וכלים אקדמאים 0מעשיים 0ניהוליים 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 0יועצים 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-
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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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