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 מיסוי והכוונה לפרישה
 תוכנית הכשרה ייחודית לרו"ח ויועצי מס

 

 עולם הליווי לפרישה, תופס תאוצה רבה. 

 מורכבת בגין התחשבנות מתמודד עם . הואבה עומד היחיד מול שלטונות המס חשוב ומרכזי אירוע ההיציאה לפרישה הנ

למצות את להפחית את תשלומי המס ומנסה  שונות. הוא בקופות ובקרנות העומדים לזכותו ו סכומים ופיצויי פרישהכספים 

 טעויות בשלב הינן הרות גורל ועלולות לעלות כסף רב. זכויותיו. 

ליווי נכון בשלב  מהווים אתגר של ממש.ומעברי עבודה תכופים שונים ה מורכבות המוצרים הפנסיוניםשינויי הרגולציה,  תדירות

 מציאות.המחויבת  הבצומת זשל יועץ מקצועי הכוונה , והון משמעותיזה יכול לחסוך 

וכלי  מספק יידע מעשי. הקורס פרישה מתכננילהכשרת ומקיף זיו האפט, פיתחה קורס ייעודי  – BDO של האקדמיה לפיננסים

 הקורס מועבר על ידי מומחים .מתוך הכרה עמוקה של התחום הפנסיוניפרישה, ונבנה המתכנן ומלווה ל הכרחיים עבודה

 בתחום הפרישה והמיסוי. ישראלים בעלי שם

 

 ינתחו עשרות .מדויק בהתאם למצבו האישי של כל פורשתכנון פרישה  לבצעכיצד ילמדו המשתתפים במסגרת תוכנית הקורס, 

 המשלבים היבטים פיננסים והיבטי מיסוי. , וילמדו מודלים מתקדמיםתיקי פרישה

 וכלי עזר נלווים. , מודלים ליישום חוברת קורס ובה מצגותאת השיעורים תלווה 

 ., המסכמת את כל החומר הנלמדתוגש עבודת גמר בסיום הקורס

 

  -אודות האקדמיה לפיננסים 

שוק לימודי : הכשרות בתחום הביטוח והחיסכון, ובהם פיננסיותמכללה המובילה בישראל בהכשרות ה האקדמיה לפיננסים הינה

 ועוד... יזמות עסקית ,חשבות שכרראיית חשבון, , והבורסהההון 

 ולפתח את כישורייך המקצועיים.לרכוש מקצוע מבוקש ומאתגר אנו מזמינים אותך 

 

 

 

 

 

  

 
        BDO מטעםבתום ההכשרה ובמידה והתלמיד יעמוד במטלות הקורס בהצלחה, יקבל התלמיד תעודת הסמכה 

  מהמובילות בישראל כמוסמך בביצוע ליווי לפרישה וייצוג מול פקידי שומה. זיו האפט, פירמת ראיית חשבון  
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 תוכנית הקורס: 

מספר 
 שיעור

 פירוט  נושא 

1 
 
 

 מורכבות הפרישה בעידן החדש  מבוא לתכנון פרישה
  דגשים בתהליכי התכנון 
  הפרישההכלים העומדים בפני מתכנן 
 אפיון פורש 
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התוכניות הפנסיוניות 
בשוק הביטוח והפנסיה 

 חלק א' -בישראל  

 פנסיה תקציבית 
  החזר דמי  |גמולים | מענק שנים עודפות |  -גרעונית  –פנסיה ותיקה

 הקפאת זכויות
  מאוזנת  –פנסיה ותיקה 
  פנסיה חדשה 
  פנסיה כללית 
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התוכניות הפנסיוניות 
בשוק הביטוח והפנסיה 

 חלק ב'  -בישראל   

  פוליסות הביטוח 
 תכניות מעורב 
  תוכניות עדיף 
 תוכניות גמלא 
  תוכניות מסלוליות 
 ניתוח תוכניות פנסיונית 
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 תוספת וותק ודחייה  –קצבת זקנה מביטוח לאומי   ביטוח לאומי 
 כפל קצבאות 
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עקרי שינויי רגולציה 
 מיסוי ותוכניות הביטוח 

  נקודות מרכזיות בשינויים לאורך השנים 
  רגולציה ומיסוי 
 השינויים בתוכניות הביטוח לאורך השנים 
 פרקטיקה יישומית 
 

6 
 
 

 מקדמי קצבה
מיסוי משיכת כספי 

 תגמולים
 

  מקדמי הקצבה בפוליסות 
 קצבה מקרנות הפנסיה 
  משיכהתנאי  –כספי תגמולים 
  ניתוח תיק 
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 מיסוי מענקי פרישה
  091תיקון 

 מיסוי והיוון קצבאות
 

 סוגי מענקים ומיסוי מענקים 
  לפקודה פתרונות מס לפורש 091תיקון 
 היוון קצבאות 
 תרגיל במיסוי ומענקים   
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 הודעת מעביד –  060  060טופסי 
 060  הודעת עובד –א 
 060  קיבוע זכויות  –ד 
 006  פריסת מס –ג 
 דגלים אדומים בטפסים 

 

 מתקדםניתוח תיק   ניתוח תיק לקוח  9
 בניית דו"ח פרישה ללקוח 
 דגשים בכתיבת דוח ללקוח 
 בניית תיק לקוח מפורט 
  

 הצגת עבודות גמר 11
 

 הצגת עבודות גמר 
 סיום וקבלת תעודות 

 )*( התוכנית כפופה לשינויים

 

 


