הזמנה להרצאה  WEBINARבנושא" :היערכות לסוף שנת
המס  2020ותחילת שנת "2021
אגב ההשלכות הכלכליות והעסקיות של משבר נגיף הקורונה
מרצה – נשיא לשכת יועצי המס  -מר ירון גינדי
ההרצאה תתקיים ביום א' 20.12.2020 ,בין השעות 15:00 – 16:00
במתכונת מקוונת באמצעות אפליקציית ZOOM

חברים יקרים,
היערכות חשבונאית נכונה לסוף השנה עשויה לחסוך לכם כסף רב.
שנת  2020כמעט הגיעה לקיצה ועל מנת שניתן יהיה לתכנן את סוף השנה בצורה אופטימלית ולמקסם
את הטבות המס ,ישנן פעולות שרצוי לבצע ומנגד ישנן פעולות מהן מומלץ להימנע – הכל על היערכות
לסוף השנה בהרצאה הקרובה..
בייחוד בשנה מורכבת זו ולאור אתגרי המשבר ,סיום השנה הנוכחית היא תקופה בה מסוכמות התוצאות
העסקיות ולכן ,על מנת לוודא כי תשלמו מס כחוק אך לא מעבר לנדרש ,יש לוודא כי כל ההוצאות
המוכרות נלקחו בחשבון.
יחד עם זאת ,בתחילת שנת המס הקרובה ( ,)2021רצוי לוודא כי התנהלותו של העסק עומדת בהוראות
החוק הספציפיות החלות לגביו (בייחוד לאור ההקלות וההנחיות השונות אשר התקבלו אגב המשבר)
וזאת על מנת להימנע מהפתעות מיותרות.
ההרצאה התמציתית תכלול ,בין היתר ,גם מתן 'טיפים שונים' להערכות לשנת המיסוי הבאה.

ההרצאה תדון בנושאים הבאים:

•

מהן הפעולות שמומלץ לבצע לקראת סוף שנה על מנת למקסם את הטבות המס?

•

מהן הפעולות שמהן מומלץ להימנע?

•

כיצד יש להיערך לתחילת שנת המס הבאה?

•

טיפים בנושא מענקי קורונה

קישור להורדת זימון ליומן
קישור להורדת טופס רישום
* לאחר הזדהות באתר המתואם ,יש להיכנס ללשונית יומן פעילויות ,פרויקטים ואירועים – טפסי רישום
ולבחור בטופס הרישום הרלוונטי
* ההרשמה תתאפשר לחברי ארגון אשר חברותם בתוקף במועד הרישום ולעובדיהם הרלוונטיים בהתאם
* ההשתתפות במפגש ה ranibew -הינה אישית ולא ניתנת להעברה לגורמים אחרים ,זולת חבר/ת
הארגון ו/או עובדיו בלבד!
* ניתן להתחבר ל ranibew -רק באמצעות אפליקציית MOOZ
* קישור רלוונטי להתחברות יישלח בסמוך למועד המפגש
* לאחר הזדהות באתר המתואם ,יש להיכנס ללשונית פעילויות ואירועים וממנה לסוג הפעילות הרצויה
ע"י בחירת הנושא המבוקש

