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 זתשע" חשון-תשרי
 

 

 
 ידידים ולקוחות נכבדים,

 
 

  ."2017"היערכות במסים שמחים להגיש לעיונכם את מדריך המס השנתי של משרדנו  אנו
ובגרסה  לסמארטפון ולטאבלט, ייעודיתבאפליקציה  מתוך דאגה לאיכות הסביבה המדריך הושק

 .grantthornton.co.il, של משרדנו שכתובתודיגיטלית באתר האינטרנט 
 

. השנה האחרונה הביאה עימה תוצאות עסקיותהלנושא המיסוי השפעה רבה ולעיתים מכרעת על 
שינויים מהותיים בחוקי המס, בפסיקת בתי המשפט ובהוראות המקצועיות של רשויות המס 

רישות הגילוי הקיימות והצפויות להתרחב, מחייבים חשיבה שינויים אלו, לרבות דבארץ ובעולם. 
 והיערכות מחודשת על תכנון המס והחשיפות הנלוות להן. 

 
לקראת תום שנת המס וכחלק ממחויבותנו לספק ערך מוסף ללקוחותינו ולקהל הקוראים אנו 

 . 2017היערכות לשנת המס  מתכבדים להוציא לאור את מדריך המס של משרדנו
 
 

שימושי  ,מדריך המס, אשר נערך על ידי מחלקת המסים של משרדנו, מיועד להוות כלי מסייע
ומקיף לעולם המס, ואנו מקווים כי יעמוד לכם לעזר בעת קבלת החלטות ובתכנון פעילותכם 

 העסקית.
 

 בנוסף, מוקדש מקום נרחב במדריך לעדכוני פסיקה, חוזרים מקצועיים, הוראות פרשנות וכדומה.
 

סברים אנו בטוחים כי תמצאו עניין בתכני מדריך המס ואנו כתמיד עומדים לרשותכם במתן ה
 .tax@il.gt.comבכתובת והדרכה ככל שיידרש. 

 .co.ilrantthorntonwww.g.כמו כן הינכם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט של משרדנו בכתובת 
 

 כתמיד, אנו שותפי המשרד ועובדיו, נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.
 

 קריאה מהנה ופוריה.
 
 
 
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 

 פאהן קנה ושות'

mailto:tax@il.gt.com
http://www.grantthornton.co.il/




 

 בהכנת מדריך המס
 " 2017"היערכות במסים 
 השתתפו:

 
 

 המסים שותף, מנהל מחלקת
 

 יגאל רופא, רו"ח
 
 

 ב'( -עובדי מחלקת המסים )לפי סדר א' 
 

 ("ח )עו"דרו,  בהר אסף
 ארז גואטה, יועץ מס

 בנימין גנדז, רו"ח )אנגליה ווילס(
 רו"ח )אנגליה ווילס( יוחנן לביא,ווליאם 

 יגאל מנשרוב, רו"ח
 עו"ד יהונתן גדלוב,

 (M.B.A) , רו"חמוחמד מג'אדלה
 מוטי ישר

 ספי רובין, עו"ד
 עינת מליאר, יועצת מס

 משה משען
 עומר פלד

 רונית עזר, רו"ח
 רן קנה

 שי מויאל, עו"ד
 
 
 
 

 מומחים חיצוניים לתחום הביטוח הלאומי
 

  אורנה צח )גלרט(רו"ח 
 ©כל הזכויות שמורות 

 
 

 עיצוב גרפי ושיווק
 

 מאיר, מנהלת השיווק-כרמל ציפי
 שיווק, נעה אליהו

 שיווק, מלמד רעות
 
 
 

 ריכה ועימודע
 

 יעל משיח 
 

 

 

 
 ספר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי.
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