קורס הכשרת יועצי משכנתאות בהתמחות מיסוי מקרקעין
הריבית הנמוכה והביקוש ההולך וגובר לדירות ,מביא לכך שמספר המשכנתאות החדשות שנלקחות מדי חודש ,עולה כל הזמן
ושובר שיאים חדשים .מגמה זו מביאה את נוטלי המשכנתאות ,לצרוך יותר ויותר שירותי ייעוץ משכנתאות אובייקטיבים ובהכרח
מעלה את הביקוש מצד אנשי מקצוע איכותיים ,להתמחות בתחום חם זה.
כל רכישת דירה  /נכס מעלה בהכרח שאלות שעוסקות במיסוי מקרקעין ,שחוסר הבנה בהם עלול לגרור אחריו תשלום מיסים גבוה
שיכול להגיע אף למאות אלפי ש"ח.
ידע במיסוי מקרקעין יכול לחסוך כסף רב ,ויועץ משכנתאות שיודע לספק ערך זה ללקוחותיו יהיה בעל יתרון משמעותי ביותר.
אנו מאמינים שתחומי ייעוץ המשכנתאות ומיסוי מקרקעין הנם תחומים השלובים זה בזה ומצריכים הכשרה שמשלבת באופן
פרקטי ביניהם .
לפיכך ,פיתחנו באקדמיה לפיננסים של  BDOבשיתוף לשכת יועצי המס בישראל ,מסלול הכשרה משולב של ייעוץ
משכנתאות בהתמחות במיסוי מקרקעין.
יועץ המשכנתאות הוא בעל המקצוע המומחה העומד מול הלקוח ,מבצע ניתוח של תמהיל המשכנתא האידיאלי ,תוך התחשבות
בריביות ,בצרכי משק הבית ,במסלולי ההשקעה והמרכבים הכלכליים של המשכנתא.
מטרת הקורס היא להכשיר אנשי מקצוע לתפקיד יועץ משכנתאות עם התמחות בתחום מיסוי המקרקעין ולהקנות להם את
הכלים והידע הדרושים כדי לנווט את משק הבית למשכנתא המתאימה לו ביותר.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

משתתפי הקורס מקבלים הכשרה לתפקיד יועץ משכנתאות עם התמחות בתחום מיסוי המקרקעין
המשתתפים מקבלים את הכלים והידע הדרושים כדי לנווט את משק הבית למשכנתא המתאימה לו ביותר.
המשתתפים לומדים להכיר את תחום האשראי למשכנתאות והנדל"ן בישראל ,מקבלים ידע נרחב וכלים יישומיים שיאפשרו
לזהות את צורכי המשפחה ולסייע בבניית תמהיל משכנתא מותאם לקוח.
המשתתפים לומדים אסטרטגיות מגוונות של ייעוץ ממוקד.
משתתפי הקורס יכירו את מסלולי המיסוי האפשריים בעת הכנסות מהשכרת מקרקעין ,הן בישראל והן בחו"ל.
המשתתפים מקבלים ניסיון מעשי במתן ייעוץ משכנתא למשפחות ולמשקיעים ,הכרת סוגיות משפטיות בתחום הנדל”ן.

בחינה תלמידי הקורס ייגשו לבחינת לשכת יועצי המס אשר מתקיימת  4פעמים בשנה.
תעודה
תלמידים יעברו את הבחינה בהצלחה יקבלו תעודת יועץ משכנתאות כפולה ,הן מטעם לשכת יועצי המס והן מטעם  BDOהאקדמיה
לפיננסים.

מתכונת הקורס
 12מפגשים ,אחת לשבוע של  4שעות אקדמאיות במסלול ערב  4 +מפגשים דיגיטליים

לפרטים והרשמה :

ניתן להירשם בטלפון (רב קווי)  03-9718800 -או במייל info@bdo-academy.co.il

קורס הכשרת יועצי משכנתאות בהתמחות מיסוי מקרקעין  -נושאי המפגשים :
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מבוא לעולם המשכנתאות
▪ תפקידו של יועץ משכנתאות פרטי .
▪ ההבדל בין משכנתא להלוואה פרטית .
▪ ריבית קבועה  /משתנה וסוגי עוגנים ,מדד המחירים לצרכן  ,מדד תשומות הבנייה  ,אינפלציה וכו'.
תהליך לקיחת משכנתא
▪ כיצד נראית בפועל לקיחת משכנתא ,איתור צרכי לקוח
▪ מילוי פרופיל פיננסי לרבות התייחסות לפרטי הלווה ופרטי העסקה
▪ בניית תמהיל משכנתא ,אישורים עקרוניים ,ניהול מו"מ ,נותני האשראי הרלוונטיים
סוגי הלוואות ,מטרות ומסלולים
▪ התאמת משכנתא לצורך ?
▪ סוגי ההלוואות והמסלולים הקיימים.
▪ לוחות סילוקין – שפיצר ,קרן שווה ,בלון וגרייס.
רגולציה ושמאות
▪ הרגולטור בשוק המשכנתאות
▪ מהם השינויים העדכניים של בנק ישראל והשפעתם
▪ קריטריונים – הקצאת הון ,יחס החזר מהכנסה ,עמלות סילוק
מחזור משכנתאות
▪ כיצד קוראים ומנתחים דוח יתרות משכנתא מכל הבנקים
▪ מהי בדיקת כדאיות
▪ מה ההבדל בין מחזור פנימי למחזור חיצוני
בטחונות ומסמכים
▪ רישום נכסים ,בטחונות ,הלוואות זכאות ומענקים
▪ ניתוח מסמכי לשכירים ,עצמאיים ובעלי שליטה
▪ מכירות ותמחור
▪ פיתוח עסקי – כיצד לייצר הכנסה מהיום הראשון של העסק
▪
▪
▪
▪

תרגול הגשת תיקים של משכנתא חדשה  +מחזורי משכנתא
תרגול פגישות עם לקוחות פוטנציאלים
שאלות חזרה למבחן  ,חזרה על החומר ומבחן לדוגמא
פתרונות פיננסים מתקדמים לרבות התייחסות לפתרונות חוץ בנקאיים

קורס דיגיטלי למיסוי מקרקעין  -נושאי המפגשים :
1

מס שבח ,מבוא והגדרות במיסוי מקרקעין ,אירועים שאינם חייבים במס שבח ,חישוב מס שבח לרבות ניכויים
מותרים המפחיתים את השבח

2

דירות מגורים מזכות ,פטור חלקי במס שבח ,פטורים מלאים במכירת דירת מגורים מזכה

3

איגוד מקרקעין – החיוב במס שבח ,העברת זכות במקרקעין לבעלי המניות עקב פירוק חברה ,בפטור ממס שבח

4

מס רכישה ,הגדרות ומבוא ,חוק מסמ"ק ותקנות מס רכישה ,חישוב מס רכישה בעת רכישת דירת מגורים ,חישוב
מס רכישה בעת רכישת מקרקעין שאינו דירת מגורים ,אירועים שאינם חייבים במס רכישה ,פטורים ממס רכישה
בעת רכישת מקרקעין

לפרטים נוספים והרשמה :
ניתן להירשם ב  – BDOהאקדמיה לפיננסים טלפון (רב קווי)  03-9718800 -או במייל info@bdo-academy.co.il

