.
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קורס ניוד עובדים
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  4 -במרץ6101 ,
מפגש שני  00 -במרץ6101 ,
מפגש שלישי  01 -במרץ6101 ,
מפגש רביעי  63 -במרץ6101 ,
במשרדי ארנסט & יאנג רחוב 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' 00-5804555 :פקסsec@cfo-forum.org 00-5890781 :
הריני להירשם לקורס ניוד עובדים – 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  E&Yוזכאי 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  4 :מרץ 6101
התכנסות

03:52-00:22

עופר לביא
מנכ"ל המרכז
ההשתלמויות 0פורום
מנהלי כספים ראשיים

סקירת תכנית הקורס ודגשים
וה CFO-בתהליך.

00:03-00:22

שרון שולמן,

גישה רב תחומית לניוד עובדים:

16:15-16:35

שותף 0מנהל מחלקת
מיסים
ארנסט & יאנג






שרון שולמן,
שותף 0מנהל מחלקת
מיסים
ארנסט & יאנג

ירון כפרי,
שותף 0מחלקת מיסוי
בינלאומי
ארנסט & יאנג
לורנס שטרן,
מנג'ר0מחלקת מיסוי
בינלאומי
ארנסט & יאנג
חגית קורין – פרנקל
שותפה 0מנהלת תחום
ההון האנושי וניוד
עובדים – מחלקת מיסוי
בינלאומי
ארנסט & יאנג

הגברת הרגולציה והבקרה על נסיעות עסקים ועל הנוסעים בקביעות – עדכונים.
פערי ידע או פערים הקשורים לחוסר מעורבות בקביעת המדיניות ובניהול
תהליכי ניוד עובדים?
" "One stop Shopלשירותי ניוד עובדים – שאיפה או מציאות?
תכנון מוקדם נכון של "רילוקישן" למניעת "תאונות עבודה" שעולות ביוקר רב
לחברה!

מיסוי תאגידים:
 חשיפות מס לתאגיד כתוצאה מניוד עובדים.
 כשתכנון מס אישי הופך לנטל על החברה.
 הצורך בגישה משולבת :כספים וכ"א ועוד.
 תפקידי סמנכ"ל הכספים בניוד עובדים:
 בתכנון. בביצוע. בבקרה.אמנות המס – סוגיות רלוונטיות:
 מוסד קבע -החשיפה למס חברות במדינות היעד ודרכי התמודדות.
 קביעת תושבות לפי אמנות המס.
 פטור אפשרי ממס (שכיר 0עצמאי) במדינת היעד – שונות וחיכוך פוטנציאלי בין
אמנות המס שיש לקחת בחשבון.
 פרשנות ודינים מקומיים ודיני ה 0OECD-המחייבים בדיקה.

16:35-17:15

17:15-18:00

הפסקת קפה

18:00-18:15

שיקולי מס וניוד עובדים-שיקולים מהותיים:

18:15-02:22










אלטרנטיבות העסקת העובד בחו"ל" :פיירול" מקומי" 0פיירול" חברת האםSplit 0
 – Payrollכלים לבחירת האפשרות המועדפת.
הגירה ומס – נקודות השקה מכריעות.
חוקי העסקה – השפעתם על עלות ההעסקה הכוללת.
אפשרויות לחסכון במס.
מיסוי אישי ב"רילוקשיין"  -מה חובה לדעת?.
ביטוח לאומי -סוגיות מהותיות.
חבות ניכוי מס במקור  -מה צריך לעשות כדי להימנע מחשיפה לחברה?.
שכר והטבות :תקלות אופייניות ומידע חיוני למחלקת שכר.
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מפגש  6תאריך 00 :מרץ 6101
התכנסות

03:52-00:22

שותפה 0משרד תדמור
ושות'
(נציבת מס הכנסה
לשעבר)

דיני תושבות בישראל ובחו"ל – ניתוח וניהול נכון:
 תושבות – החוק בישראל ופסקי דין :הצגה וניתוח.
 תושבות ואמנות המס  -מה גובר על מה – טיפול נכון.
 דיני תושבות לתאגידים – למה לשים לב.
 דיני תושבות במדינות היעד.
 תקלות אופייניות – התנסות ולקחים.

00:22-00:63

חגית קורין  -פרנקל

ניתוק תושבות – הנחיות מעשיות:

טלי ירון אלדר,

שותפה 0מנהלת תחום
ההון האנושי וניוד
עובדים – מחלקת מיסוי
בינלאומי
ארנסט & יאנג

שוקה דינור
סמנכ"ל כספים ווקאלטק

גבי וייסמן,
סניור מנג'ר 0מנהל
מחלקת תוכניות תמריץ0
מחלקת מסים
ארנסט & יאנג
לארי שטרן ,
מנג'ר 0מחלקת מיסוי
בינלאומי
ארנסט & יאנג
מנחה:
חגית קורין  -פרנקל







00:63-01:03

שינויים בחקיקה החל מספטמבר .0222
כיצד לערוך תכנון מס נכון.
יצירת רשימת " "To Do Listלניתוק תושבות.
מס יציאה – השפעה על עובדים בכירים ב"רילוקיישן".
"מוקשים" עיקריים והטיפול בהם.

הנסיון האישי שלי בניידות בעולם:
 רקע על המעבר.
 הסיפור האנושי.
 לקחים לקחת הביתה.

01:03-08:22

הפסקת קפה

18:00-18:15

סוגיות באופציות ו –  RSUניתוח ההשפעות של הגורמים המוזכרים מטה והשלכתם על
דרכי הפתרון :

18:15-20:00








השלכות בתקופת הניוד ולאחריה – מכשולים ופתרונות אפשריים.
חובת ניכוי במקור במדינת המוצא ובמדינת היעד – האם אני עומד בדרישות
החוק?.
 – 83b Electionהשלכות ודרכי פעולה.
כללי  - 409Aחקיקה אמריקאית חדשה שעלולה להשפיע על מיסוי עובדים
ב"רילוקיישן".
 –Repurchase Agreementsהשלכות מס אישיות למייסדים ועובדים.
בכירים והחלטת מיסוי אמריקאית שיכולים להשפיע על תוצאת המס.
ניתוח ההשפעות של הגורמים המוזכרים והשלכה על דרכי הפתרון.

שותפה 0מנהלת תחום
ההון האנושי וניוד
עובדים – מחלקת מיסוי
בינלאומי
ארנסט & יאנג
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מפגש  5תאריך 01 :מרץ 6101

חגית קורין  -פרנקל
שותפה 0מנהלת תחום ההון
האנושי וניוד עובדים –
מחלקת מיסוי בינלאומי
ארנסט & יאנג

התכנסות

03:52-00:22

 - Accidental Expatriationטיפול בחשיפות מהותיות הנוצרות מנסיעות קצרות
של עובדים לחו"ל לאור החמרת החקיקה והידוק הבקרה ברחבי העולם:

00:22-00:53







חגית קורין  -פרנקל

עדכונים על הידוק הבקרה והחקיקה בעולם בנושא נסיעות עסקים או נסיעות
קבועות קצרות.
" – "Economic Employerחיכוך בין אמנות לדין הפנימי ופרשנות ה -
.OECD
האם " 085יום" בשנה היא נוסחת הקסם?.
מכשולים וחשיפות מס וביטוח לאומי.
הצעת פתרונות אפשריים לניהול ובקרה של החשיפות.

הגירה -עדכוני חקיקה ופרקטיקה בעולם:





שותפה 0מנהלת תחום ההון
האנושי וניוד עובדים –
מחלקת מיסוי בינלאומי
ארנסט & יאנג

00:53-01:03

עדכוני חקיקה מהשנה האחרונה.
המדינות בהן יש הגברת האכיפה והביקורות בנושא על סוגיהן.
העלאת הקנסות בגין הפרה של החוק – באילו מדינות ומה השינויים?.
קריאת כיוון ל – . 0202100

בשיתוף משרד ארנסט &
יאנג קנדה

אפשרויות שונות לניוד עובדים – מה הטוב ביותר לחברה?

01:03-08:22

חגית קורין  -פרנקל
שותפה 0מנהלת תחום ההון
האנושי וניוד עובדים –
מחלקת מיסוי בינלאומי
ארנסט & יאנג






 – Secondmentהשאלת עובדים.
 GEOארגון עבודה גלובלי – סוכנות כ"א בחברה.
לוקאליזציה – חוזה עבודה מקומי.
כיצד עושים אופטימיזציה בתחום?.

מדיניות ניוד עובדים – דברים שחובה שיהיו :קווים מנחים ליצירת מדיניות
גלובלית




" - Tax Equalizationלא רווח ולא הפסד".
" –Tax Protectionרווח ללא הפסד".
אחריות וחבות העובד לתשלום המס.

הפסקת קפה

08:22-08:03

תהליכים ונהלים – הובלת תהליכים ונהלים כוללניים:

08:03-02:03

חגית קורין  -פרנקל
שותפה 0מנהלת תחום ההון
האנושי וניוד עובדים –
מחלקת מיסוי בינלאומי
ארנסט & יאנג






 –From Thought to Finishגישה מעשית 0ולא רק סיסמא.
גורמים מעורבים בתהליך.
תפקיד סמנכ"ל הכספים בכל אחד מהשלבים בתהליך.
כיצד לוודא שהתקציב נשלט והחשיפות מנוהלות.

בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4תל-אביב 21086
טל'  00-5804555פקס 00-5890781
sec@cfo-forum.org

.

איגוד מקצועי

פאנל משאבי אנוש וסמנכ"לי כספים :תפקידים ותחומי אחריות 0נקודות מבט אישיות
לניהול ניוד עובדים 0מדיניות 0תהליכים ושיתופי פעולה מיטביים
משתתפים:
 רונית שמאל ,Corp Talent Management & HR Services Director 0טבע
 מיכל גלבועAVP Global HR (CeE) Relocation Employee Care & Social ,
 ,Responsibilityקומברס
 אופיר יעקוביאן ,סמנכ"ל כספים  0ורינט מערכות
 ניב כוכבNDS Financial ,Director 0
 תומר דוד ,משאבי אנוש 0כימיקלים לישראל
 אילן שטרןECI Human Resources Global Sales & Marketing ,
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מפגש  4תאריך 63 :מרץ 6101

אריאל דרייפוס,
רו"ח עו"ד
סניור מנג'ר 0מחלקת
מיסוי בינלאומי
ארנסט & יאנג

ירדנה סרוסי
ממונה ( מיסוי
בינלאומי) החטיבה
המשפטית 0רשות
המיסים
אריאל דרייפוס,
רו"ח עו"ד
סניור מנג'ר 0מחלקת
מיסוי בינלאומי
ארנסט & יאנג

חגית קורין  -פרנקל
שותפה 0מנהלת
תחום ההון האנושי
וניוד עובדים –
מחלקת מיסוי
בינלאומי
ארנסט & יאנג
לארי שטרן ,
מנג'ר 0מחלקת מיסוי
בינלאומי
ארנסט & יאנג

התכנסות

03:52-00:22

תושבים חוזרים:

00:22-00:62






הצגת החקיקה החדשה והשלכותיה.
דיון בעמדת מס הכנסה.
דיווח על שנת הסתגלות.
מסקנות והשלכות לעתיד.

"רילוקיישן" מכיוון הרשויות:
 עמדתן הנוכחית של רשויות המס בנושא תושבים חוזרים.
 הטיפול במיסוי אופציות.
 מס יציאה – פרקטיקה מעת החקיקה בעניין.
 קביעת הסדרים מקדמיים.
 מידע חיוני לצורך תכנון היבטי מס אישי ומס תאגידים.
 אכיפה ומה בעתיד.
מס ביטוח לאומי ב"רילוקשיין":




00:62-01:62

01:62-08:03

עדכונים על שינויי חקיקה חדשים.
השלכות אמנות ביטוח לאומי.
חלופות לכיסוי ביטוחי והשלכותיהן מנקודות המבט של המיסוי.

הפסקת קפה

08:03-08:52

ניוד עובדים לישראל-השלכות מס ,ביטוח לאומי והגירה:

08:52-02:22





דיני המס למומחה חוץ.
דיני המס למומחה מאושר.
סוגיות נבחרות בנושא הגירה.

שליחויות קצרות מועד לארצות הברית – דברים שאינני יודע ועלולים לפגוע בי...





הגירה לארה"ב – עדכונים נבחרים.
מיסוי מדינתי – חבות ניכוי מס במקור ותקלות כפל מס.
ביטוח לאומי  -השלכות מס במקרים בהם לא נחתמה אמנה למניעת כפל מס -
מידע מעשי לגבי ניכוי במקור.
הנחיות מעשיות בנושא Payroll
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02:63-02:22

שרון שולמן,
שותף 0מנהל מחלקת
מיסים
ארנסט & יאנג
עופר לביא,
מנכ"ל המרכז
להשתלמויות 0פורום
מנהלי כספים
ראשיים

סיכום :הפקת לקחים וכלים לביצוע ניוד עובדים יעיל יותר:
 דגשים במהלך הקורס.
 הגישה המשולבת.
 נקודות עיקריות לאופטימיזציה ומניעת תקלות.
 בעלי תפקידים עיקריים ושיתוף הפעולה בניהם.

חלוקת תעודות
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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-

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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