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מקצועית בקיסריה על הים 8102

חברים וחברות יקרים,
מקצועית בקיסריה על הים מאורגן ע"י סניף נתניה-חדרה.
אנו מזמינים אתכם לקחת פסק זמן מהעשייה השוטפת ולבוא להשתלם ולהעשיר.
בכנס יידונו נושאים חשובים ועכשוויים ,ממגוון תחומים ,מעולמו המקצועי של רואה החשבון.
כל אלו ,לצד אירועי תרבות מגוונים ,הופעות ,שמש של חורף והכל במלון "דן" קיסריה,
בין התאריכים  88-82במרץ .8102
מצפים לראותכם...

בברכת חברים,

עמירם קליין ,רו"ח
יו"ר סניף נתניה-חדרה

יזהר קנה ,רו"ח
נשיא לשכת רואי חשבון בישראל
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ג'ק בלנגה ,רו"ח ,עו"ד
סגן נשיא ויו"ר ראשות ועדת המסים
מרכז מקצועי

פירוט מושבי הכנס
מרכז מקצועי מר ג'ק בלנגה ,רו"ח ,עו"ד  -סגן נשיא ויו"ר ראשות ועדת המסים

יום חמישי | 220.301.
13:3.-10:..

התכנסות וכיבוד

..:..-..:..

מושבים מקצועיים

..:..-..:..

מושב א' | פאנל דיון מקצועי מול פקיד שומה ,מנהלי מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין – אזור
נתניה וחדרה;

..:..-..:..

מושב ב' | מיסוי מטבעות וירטואליים ,ביטקוייןICO ,







..:..-..:..

מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים (דוגמת ביטקוין(
הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו /או מוצרים בפיתוח )(Utility Tokens
בעולם שבו בכל יום מונפקים מטבעות חדשים והמשקיעים מבולבלים במה כדאי להשקיע ,בואו
נעשה סדר:
איך לבחור בצורה נכונה ? ICOמאילו הנפקות יש להיזהר?
איך אפשר להעריך את שווי המטבע שמונפק ?

מושב ג' | מדיניות המס הצפויה בשנות המס 2.1.-2.12
בהשתתפות מנהל רשות המסים

 21:..מופע אומנותי במלון
פרטים בהמשך000
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יום שישי | 230.301.
..:..-..:..
..:..-..:..

מושב ד' | סוגיות מיוחדות בביקורת דוחות כספיים
מושב ה' | שירות לקוחות של רשות המיסים ,שומה ,גביה ודיווח
מושב ו' | סוגיות מיוחדות ותכנוני מס ליחידים וחברות









עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים;
רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות;
סיווג ההכנסה לצורכי מס של חלוקת דיבידנד לפי סעיף  303לחוק החברות;
סיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים  -כהכנסה אקטיבית או פאסיבית -לאור פסק הדין בעניין
לשם ובירן ;
יתרות חובה  -סעיף (3ט ) 1לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה;
ארנק  -סעיף 26א לפקודת מס הכנסה  -מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים;
היערכות לדיווח דוחות יחידים וחברות – לשנת ;7102

..:..-..:..

 13:3.-10:3.מופע מרכזי

ישראל קטורזה
 10:..-10:3.קבלת שבת ,ליד האח ,הכוללת סקסופוניסט

יום שבת | 230.301.
11:..

עזיבת חדרים והחזרת מפתחות (לשומרי שבת ,בתיאום מראש עם בית המלון ,עזיבה בצאת השבת).

סיורי נלווים
יום שישי |
 11:00-13:30יציאה לסיור בגני הנדיב ( מותנה ברישום).
יציאה לזכרון יעקב לגני הנדיב ,כולל מיצג אורקולי מרהיב ביופיו .גני הנדיב הוקם סביב
חלקת הקבר של הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד .לאורך המסלול שזורים גנים לפי
נושאים – גן המפלים ,גן הורדים ועוד ...משם נעבור לסמטאות של זכרון ,בתים מספרים.
יינתן זמן פנוי לטייל בשדרת החנויות.
ניתן להיכנס למרכז המבקרים ולצפות בסרט על הברון רוטשילד ופועלו בארץ ישראל.

יום שבת |
11:00-13:30

טיול רגלי מודרך כשעתיים מטעם4המלון באזור קיסריה:
מוזיאון רקאנטי ,פסיפס הציפורים ,המרינה ,בתים מספרים – בליווי מדריך.

מלון דן קיסריה פעילויות
בריכת שחיה ומרחבי דשא

הרגשה של חופש

בריכה בעיצוב ייחודי
המלון מוקף במדשאות ירוקות ושטחים רחבים
אווירה נעימה ונינוחה

בקרבת חוף קיסריה
הגן הלאומי של קיסריה העתיקה
מיקום מרכזי

מסלול גולף  02חורים

קולינריה ורומנטיקה

מתארחים במלון ומשחקים גולף
המגרש עוצב על ידי הארכיטקט האגדי פיט דאיה
המסלול היחיד בישראל עם  02חורים

עונג קולינרי  -מסעדות מלון מעולות
מגוון רחב של מסעדות בסביבת המלון
בר מלון ייחודי המציע מבחר עשיר של יינות ומשקאות
אלכוהוליים משובחים

מלון דן קיסריה שירותים כללים


אינטרנט  Wi-Fiחינם בחדרים ובשטחים הציבוריים



סיורים מודרכים



שירותי כביסה וניקוי יבש



בית כנסת בימי שבת וחג



שירותי מוניות



שירות חדרים



חניה חופשית



מערכת דואר קולי



השכרת רכב



טלוויזיה בכבלים



שירותי בייביסיטר
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פירוט סוגי חדרים
לנוחותכם ,מצ"ב פירוט הסבר מלא על סוגי החדרים במלון
"דן קיסריה" ,אשר יעמדו לרשות אורחי הכנס.
כל החדרים הינם מפוארים ,מרווחים ,קלאסיים מבחינת עיצוב
וצבעיהם.
הפירוט נמסר ע"י בית המלון והינו באחריותו בלבד.

חדר קיסריה
 01מ"ר  /עד שלושה אנשים (או שני מבוגרים ושני ילדים)
נוף לגינות או לחצר המלון
חדרים מרווחים
מרבית החדרים עם מרפסות
קומות 0,0,1

חדר דלוקס נוף לבריכה

חדר דלוקס נוף לים
נוף לים התיכון
חדרים מרווחים ונעימים
מרבית החדרים עם מרפסות
קומות 8,2,2

סוויטה
 10-15מ"ר  /עד שלושה אנשים
(או שני מבוגרים ושני ילדים)
נוף לים התיכון
מרפסות שיזוף הפונות לים
חדרים מרווחים ונעימים
קומות 0,0,1

 22-00מ"ר  /עד שלושה אנשים (או שני מבוגרים ושני ילדים)
נוף מרהיב לגנים הירוקים ,לבריכת השחייה ולמגרש הגולף
חדרים מרווחים ונעימים
מרבית החדרים עם מרפסות
קומות 8,2,2

6

הנחיות כלליות לרישום


הכנס יתקיים בימים חמישי  -שבת  22-23במרץ 2.1.



הרישום הוא לכל ימי הכנס –  8לילות – אין אפשרות להירשם לחלק מימי הכנס.



מס' משתתפי הכנס הוגבל מראש וכן מס' חדרים בבית המלון ,לפיכך מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר.



ההרשמה ושיבוץ החדרים תעשה ע"י בית המלון.



ההרשמה לכנס תתבצע בכתב בלבד באמצעות מילוי טופס הרישום המצורף לחוברת ובצירוף התשלום והעברתו אל
"לשכת רואי חשבון בישראל" ,ת.ד 81820 .ת"א ,מיקוד  20818או
בפקס 10-1002221
ניתן לשלם באמצעות המחאות ו/או בכל כרטיסי האשראי0
לפרטים יש לפנות לגב' מתנה חתוכה – טל' 10-1002211 :או במייל.matana@icpas.org.il :



ההרשמה לבית המלון תעשה ישירות מול מחלקת ההזמנות של דן קיסריה,
בימים א -ה ,בין השעות  ,..:3.-10:..באמצעות טופס ההרשמה המצ"ב לחוברת ובצירוף אמצעי תשלום.
לפרטים יש לפנות להזמנות בטל' 10-1810182 :לגב' ליאת חג'בי.
לא ניתן יהיה להירשם לבית המלון ללא דמי רישום (דמי השתתפות) לכנס0



בני/בנות זוג נלווים חייבים בדמי הרשמה לכנס ,כמפורט בטופס ההרשמה ובהתאם לרישום במלון.



נלווים מבוגרים נוספים ,בקרבה מדרגה ראשונה (בחדרים נפרדים) – ישלמו דמי משתתף ונלווה.



הכניסה לאירועי הכנס תתאפשר כנגד כרטיסים בלבד.
לא תתאפשר כניסת ילדים ותינוקות למופעי הנלווים ולמופעי הערב0
שינויים וביטולים
הודעות על ביטול ו/או שינוי יתקבלו בהודעה בכתב בלבד כדלקמן:
ביטול דמי הרשמה ל"לשכת רואי חשבון" ,בפקס10-1002211 :
ביטול לינות למחלקת הזמנות בפקס10-5811518 :
באחריות הנרשם לוודא קבלת הביטול ו/או השינוי במוקד הרישום.
ביטולים על -פי חוק הגנת הצרכן
בגין ביטולים של לינות/דמי רישום ,יחול חוק הגנת הצרכן.
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