דיני ארנונה ,היטלי פיתוח והיטלי השבחה
השתלמות  4מפגשים
ריכוז אקדמי – עו"ד עדי מוסקוביץ

מוסקוביץ אזרואל  -משרד עורכי דין

ההשתלמות תיערך ביום שלישי ה  81-בנובמבר  ,4182בבית התפוצות – אוניברסיטת תל אביב
עלות השתתפות  + ₪ 064מע"מ לנרשמים/ות עד ה  .32/04/3400 -עלות ההשתתפות לאחר תאריך זה  + ₪ 004מע"מ.

מרכז הלכה ומעשה מסבסד  04מקומות לאוכלוסיית הסטודנטים/ות והמתמחים/ות 64% *,הנחה ברישום להשתלמות בצירוף צילום תעודה.
ההשתלמות תפתח צוהר לעורכי/ות הדין ,שמאים ,מנהלי נכסים ,מנהלי כספים ,מנהלי שומה וגביה ,וחברי ועדות הערר לארנונה  -אל תחום
המיסוי העירוני שהינו תחום סבוך הדורש התמקצעות וידע רב .המרצים יוליכו את המשתתפים/ות בסבך החקיקה ,בפסיקה הענפה המצטברת
בשנים האחרונות ובפרקטיקה הנוהגת בהתנהלות מול הרשויות המקומיות  .כן ידונו פסקי דין חשובים ועקרוניים שניתנו בשנה האחרונה בתחום
בבית המשפט העליון ובבתי המשפט המנהליים  .בהשתלמות ישתתף יו"ר ועדת הערר לענייני ארנונה בעיר תל -אביב עו"ד אלון צדוק ,אשר יציג
צדדים חשובים בדרכי החשיבה ופעולותיה של ועדת הערר לארנונה.

מפגש ראשון 8148844182
86:11-86:01

התכנסות וחלוקת חומרים

86:01-87:8:

ארנונה על בסיס מה ועל מה? – עו"ד אשר אילוביץ' ,פריש שפרבר ריינהרץ ושות'  -משרד עורכי דין.

87:8:-81:11

סקרי שטחים בארנונה  -הכיצד גדלים בניינים? – עו"ד ערן פלסר ,אבני פלסר  -משרד עורכי דין.

81:11-81:01

הפסקת קפה וכיבוד קל

81:01-81:8:

חידושים ומגמות בהיטלי השבחה – עו"ד עדי מוסקוביץ ,מוסקוביץ' אזרואל – משרד עורכי דין.

81:8:-41:11

עדכוני פסיקה וחקיקה – עו"ד עדי מוסקוביץ ,מוסקוביץ' אזרואל – משרד עורכי דין.

מפגש שני 4:48844182
86:11-86:01

התכנסות וחלוקת חומרים

86:01-87:8:

חיוב בהיטלי פיתוח ,דרך המלך (בניה חדשה או החלפת תשתית) וסקרי היטלים – עו"ד עדי מוסקוביץ,
מוסקוביץ' אזרואל – משרד עורכי דין.

87:8:-81:11

הליכי ג ביה מנהליים ,עיקולים והתיישנות  -מר מולי אופיר ,מנהל מרחב גליל עליון ועמקים בחברת מלגם.

81:11-81:01

הפסקת קפה וכיבוד קל

81:01-81:01

נוהלי העבודה החדשים של ועדות ערר בעקבות פסיקת בג"צ – עו"ד אלון צדוק ,יו"ר ועדת הערר לענייני
ארנונה בתל -אביב.

עו"ד עדי מוסקוביץ בוגר כלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה והינו בעל תואר ראשון ושני במשפטים מהמרכז הבינתחומי ( .)IDCהוא גם מוסמך
המכון לחוות דעת מומחים ובוררים .כמעט כל מחלוקת גדולה או מתוקשרת בתחום המיסוי המוניציפאלי טופלה על ידי עו"ד עדי מוסקוביץ :מחלוקות
אודות שיטת עדכו ן הארנונה ,סיפוח מתחם בתי הזיקוק לעיר חיפה ,הקמת מפעל אינטל ,פינוי אשפה במסגרת סל שירותי הארנונה ,הרחבת הפטור
לנכס הרוס ,הרכבי ועדות ערר ,הוספת מע"מ למחיר המים ,חיוב נכסים ריקים בארנונה ועוד .הוא מרצה ,כותב ,מפרש ,מייעץ ומייצג בכל תחומי המיסוי
העירוני.

לרישום דרך אתר המרכז לחץ/י כאן!
לטופס רישום לשליחה בפקס או במייל לחץ/י כאן!



לת שומת לבכם/ן ,מספר המקומות מוגבל4
עלות ביטול ה שתתפות עד  74שעות לפני פתיחת הכנס ב ₪ 1:-
 +מע"מ 4לאחר מכן ,לא ניתן לקבל החזר כספי4
יתכנו שינויים בתוכן ההרצאות ובאורכן ובזהות חלק מהדוברים4



המחיר כולל חלוקת חומר מקצועי וכיבוד4



לנוחיותכם/ן ניתן להירשם באמצעות מייל או פקס4
אתר האינטרנט של המרכזw ww.knowit.org.il :

במיילoffice@know it.org.il :
בפקס002-2-0040494 :

*הה נחה לסטוד נטים בתואר רא שון ולמתמחים

