כנס תום שנה

מסים
חשבונאות
ומעבר...

 11בדצמבר 8:30-15:00 ,2017

Lago

המאה ועשרים  ,6ראשון לציון

נערכים לשנה שבפתח בעידן של חדשנות משבשת
אנו שמחים להזמינכם לכנס תום שנה אשר יעסוק בנושאי המיסוי ,החשבונאות והכלכלה
הבוערים על סדר היום ויסייע בידיכם להיערך לאתגרי השנה הבאה
8:30-9:15

התכנסות וקפה של בוקר

9:15-9:30

דברי פתיחה | רו"ח יגאל דור ,שותף מנהל וראש חטיבת הביקורת

9:30-09:50

אורח כבוד | מר אלי כהן ,שר הכלכלה והתעשייה

9:50-10:35

פאנל | ההזדמנויות והאתגרים שמציבה טכנולוגיית הבלוקצ'יין וגיוס הון באמצעות ICO
מר נדב שמש ,יועץ לשר האוצר ,משרד האוצר
מר אוריאל פלד ,מנכ"ל ובעליםCoinTree ,
מר אלון מורוך ,מנכ"ל ומייסדCoinDash ,
מר עידו שדה ,מנכ"ל ומייסדSaga Coin ,
רו"ח יצחק צ'יקורל ,שותף ,מנהל קבוצת מיסוי בינלאומי ומיסוי Deloitte ,TMT
רו"ח אלון סיון ,מוביל תחום Deloitte ,ICO
מנחה :רו"ח חגי צחור ,מוביל תחום הבלוקצ'ייןDeloitte ,

10:35-11:00
11:00-13:00

בראנץ'

מסלול מס

מסלול חשבונאות

העידן הדיגיטלי – כלים חדשניים בעולם המס
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל קבוצת תמריצים

משולחנה של רשות ניירות ערך
רו"ח ועו"ד יעקב יודקוביץ ,ראש צוות ,מחלקת
תאגידים ,רשות ניירות ערך

 -The innovation IP boxעידוד השקעות
בעולם החדש
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל קבוצת תמריצים
רו"ח ומשפטן צביקה לייבוביץ' ,שותף ,קבוצת תמריצים
אחריות פלילית של נושאי משרה בתחום המס
בחברות
עו"ד פנחס רובין ,ראש משרד גורניצקי ושות'

פאנל | אתגרים מיסויים העומדים בפני חברות
גלובליות
מר שחר רחים ,משנה למנכ"ל ,אבגול תעשיות
מר דורון בירן ,סמנכ"ל כספים ,מוטורולה סולושנס
ישראל
מר אסי יצחאייק ,סמנכ"ל כספים ,סומוטו לימיטד
מר אסף שטיינברג ,דירקטור מיסוי גלובלי ,סייבר ארק
עו"ד גלעד שריר ,דירקטור ,קבוצת מיסוי בינלאומי,
Deloitte
מנחה :רו"ח אלונה מירון ,שותפה ,ראש חטיבת המס,
Deloitte

רובוטיקס :מהפכת האוטומציה מגיעה גם
לתהליכי מחלקת הכספים
רו"ח גבריאל הולץ ,מוביל תחום הRobotics-
וה ,Service Operations-קבוצת הייעוץ האסטרטגי
והתפעולי
הטיפול החשבונאי בהנפקת מניות בכורה
רו"ח גיא טביביאן ,שותף ,ראש המחלקה המקצועית
 IFRS 15הכנסות :האתגר שבפתח
רו"ח שמעון זוארץ ,דירקטור ,המחלקה המקצועית
 IFRS 9מכשירים פיננסיים :סוגיות יישום
לראשונה
רו"ח היבי מוחמד ,דירקטור ,המחלקה המקצועית
 ,IFRS 16חכירות :הערכות ליישום וסוגיות
מהפרקטיקה
רו"ח גיא טביביאן ,שותף ,ראש המחלקה המקצועית

מיזוגים ופיצולים -עדכוני חקיקה והקלות בשינויי
מבנה
רו"ח אופיר סולמי ,שותף ,מנהל קבוצת מיסוי מיזוגים
ורכישות
13:00-13:15

הפסקה

13:15-13:45

היערכות לתום שנה  -סוגיות מרכזיות
רו"ח אלונה מירון ,שותפה ,ראש חטיבת המס
רו"ח אופיר סולמי ,שותף ,מנהל קבוצת מיסוי מיזוגים ורכישות

13:45-14:30

על חשיבה עסקית חדשנית בעידן הטכנולוגי | נעם מנלה
חדשנות אינה קשורה בהכרח לטכנולוגיה אלא נובעת מהסתכלות אחרת על העולם בו אנו חיים .נעם
מנלה המרתק יציג בפנינו תפיסת עולם נועזת על חדשנות עסקית וארגונית

14:30

ארוחת צהריים

למידע ופרטים נוספים:
שני שורץ ,שיווק ופיתוח עסקי ,טל',073-3994228 :
shschwartz@deloitte.co.il
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