
*ההשתתפות בכנס מחייבת הרשמה מראש וקבלת אישור השתתפות מהנהלת הכנס בדוא”ל. יש להציג את 
אישור ההשתתפות ביום הכנס.

הכנס מיועד ליו”ר, מנכ”לים, סמנכ”לי כספים, דירקטורים/ות, בעלי/ות מניות,
חשבים/ות, מנהלי/ות כספים ונושאי/ות תפקידים בכירים.

מנחה: גיא זהר, עיתונאי, "מהצד השני"

בתכנית:    

התכנסות והרשמה  08:15-09:00
דברי פתיחה   09:00-09:15

BDO רו"ח דני מרגלית, יו"ר      
עו"ד אלי זהר, יו"ר גולדפרב זליגמן     

גיא זהר בשיחה 1:1 עם ח"כ אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה  09:15-09:45
פאנל: מיסים 2020  09:45-10:05 

מנחה ומשתתף: עו"ד טל עצמון, שותף וראש מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן    
בהשתתפות שותפי גולדפרב זליגמן:    

עו"ד ירון סבר | עו"ד גיל נדל    
TEX הרצאות  10:05-10:35

אופטימיזציה של מבני החזקה במניות     
BDO ,רו"ח עו"ד אייל רובין, ראש אשכול המיסים      

מה חוות דעתך?      
עו"ד ורו"ח לירז טובול, שותפה, מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן      

מע"מ על הקצה: בין אזרחי לפלילי      
עו"ד ורו"ח ליאת פייג-נויבירט, שותפה וראש תחום מע"מ, מחלקת מיסים,        

גולדפרב זליגמן      
פאנל: הנישום בכפר הגלובאלי  10:35-11:10 

BDO ,מנחה ומשתתף: רו"ח אלי אליס, מנהל המחלקה למיסוי בינלאומי    
:BDO בהשתתפות שותפי    

רו"ח עו"ד גיא רשטיק | רו"ח ישראל יוסוביץ | רו"ח עו"ד עמית שליט    
Networking הפסקת  11:10-11:45

פאנל: צבע הכסף  11:45-12:05
הרפורמות על שולחנם של היועמ"ש ושל סמנכ"ל הכספים      

בהנחיית גיא זהר ובהשתתפות שותפי גולדפרב זליגמן:      
עו"ד טל עצמון | עו"ד ליאת גרבר | עו"ד שירית נקר    

הלימות מיסויית או אלימות מיסוית  12:05-12:30 
BDO ,רו"ח עו"ד טארק דיביני | עו"ד חנה סלומון, שותפים באשכול המיסים    

TEX הרצאות  12:30-13:20
זריקת עידוד להייטק הישראלי         

BDO ,רו"ח ארז עיני, מנהל מחלקת תמריצים     
מיסוי מקרקעין - רק המעז מנצח       

עו"ד אלישע קסנר, שותף, מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן     
הצפה של חקירות היצף        

עו"ד דייב זייתון, שותף, מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן     
כיווני חשיבה חדשים במע"מ – פסיקה ועמדות רשות      

BDO ,רו"ח עו"ד אייל פישביין, מנהל מחלקת מיסים עקיפים     
עכשיו זה וודאי! אין וודאות במיסוי אופציות עובדים      

עו"ד שגית שובל-מוקד, שותפה, מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן     
סיום וארוחת צהריים  13:20-14:00

  האסטרטגיה המיסויית
של המחר

כנס המיסים ה- 20 של BDO וגולדפרב זליגמן

9.12.19, יום ב' | 8:15-14:00 | אולם אירועים "שבע", הצפירה 19 ת"א


