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  (חשבונאות וכלכלה)דוד גולדמן, עו"ד 
  ד. פוטשבוצקי, עו"ד

   5126112בני ברק , 4מגדל בסר , 7מצדה רחוב 
 goldman@taxlawfirm.co.ilדוא"ל:   0544610946טל' נייד:   03 -  6956699טל':  

  
  

  האוניברסיטה העברית, ביה"ס למנהל עסקים    :השכלה
  1994ירושלים,     

  חשבונאות ובכלכלה.) ב.B.Aתואר ראשון (      
  

  האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים      
  1995ירושלים,       

) במשפטים במקביל ללימודי התואר הראשון .LL.Bתואר ראשון (
)B.A..בחשבונאות ובכלכלה (  

  
  האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים    

  1999ירושלים,       
  ) במשפטים..LL.Mתואר שני (      

  
  

  ד. פוטשבוצקי, משרד עו"ד    :ניסיון מקצועי
  ואילך 1999ת"א,       

ורכש לעצמו מוניטין,  1954משרד עוה"ד ד. פוטשבוצקי נוסד בשנת 
  בייחוד בתחום דיני המס, בארץ ובעולם.

טיפול בהשלכות רבות ומגוונות של דיני המס  תכולל פעילותי
מס הכנסה, מע"מ, מיסוי בינלאומי, מיסוי  -השונים על הנישומים 

  רקעין, מכס, מס קנייה ועוד. מק
עיסוק זה מלווה את השלבים השונים עימם מתמודד הנישום 

ייעוץ בתכנון מס, מתן חוות דעת,  - בפעילותו היומיומית, לרבות 
עריכת מסמכים, ייצוג בפני רשויות המס והשגת הסכמים עם 

  רשויות המס, ייצוג בפני הערכאות השיפוטיות ועוד.
  

  מחלקה פיסקלית –(אזרחי) פרקליטות מחוז ת"א 
  1999 – 1997ת"א, 

פקידי שומה,  –ייצוג של כל רשויות המס (לרבות  הכלל עבודתי
 מנהלי אזורי מיסוי מקרקעין שונים ,מנהלי תחנות מס ערך מוסף

עררי מס ערעורי שומה, טיות, במסגרת ופיועוד) בפני הערכאות הש
  שבח ומס רכישה, תובענות אזרחיות ועוד.

  
  , בן ציון ופריבס, עו"ד ונוטריוניםמירון 
  1996 – 1995ת"א, 

משפט של הדין בתחומים שונים -הכנת חוזים, חוות דעת וכתבי בי
מסחרי, תוך שימת דגש על התחום הפיסקלי, ריכוז -האזרחי

  פרוייקט קבלני וייעוץ שוטף ללקוחות.
  

בית המשפט המחוזי, כבוד סגן הנשיא, כתוארו אז, השופט 
  רופ' יעקב בזק(בדימוס) פ

  1995 – 1994ירושלים,       
  הכנת טיוטות לפסקי דין בתחומי המשפט השונים.      
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  בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה  :ניסיון בהוראה
  2018 -  2016, הרצליה

  מרצה לדיני מסים.      
  

  , בית הספר למנהל עסקיםהמסלול האקדמי המכללה למנהל
  2018 -  2008ראשון לציון, 

  .בלימודי חשבונאות מרצה למסים עקיפים
  

  האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים
  2011 -  2005ירושלים, 

  מיסוי תאגידים.למרצה 
  

  הקריה האקדמית
   2011קרית אונו, 

  .בלימודי חשבונאות מרצה למסים עקיפים
  

  ואילך 2004לשכת עוה"ד, 
  מרצה בתחום המיסוי בימי עיון, בכנסים ובהשתלמויות תעודה.

  
  ואילך 2005לשכת רו"ח, 

  מרצה בתחום המיסוי בימי עיון ובהשתלמויות תעודה.
        

  המרכז הישראלי לניהול
  2008-2005רמת גן, 

מרצה בתחום המיסוי בקורסי ניהול מתקדמים ובקורס לניתוח 
  .שוק ההון

  
  לטה למשפטיםהאוניברסיטה העברית, הפקו

  2004 -  2001, 1998 – 1996ירושלים,       
תרגול בקורס היסוד בדיני מסים הכולל מתן הרצאות במיסוי 

  מקרקעין ובמס ערך מוסף.
  

  אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים      
  2001 -  2000חיפה,       
  מרצה במשותף בקורס מיסוי מקרקעין.      
        
  המכללה האקדמית למשפטים רמת גן      
  2000 – 1998רמת גן,       

תרגול בקורס היסוד בדיני מסים הכולל מתן הרצאות במיסוי 
  מקרקעין ובמס ערך מוסף.

  
  למנהל עסקים ת הספרבי, המכללה האקדמית נתניה

  2001 -  2000, נתניה
  תרגול בקורס היסוד בדיני מסים, המורכב בעיקרו ממתן הרצאות.      

  
  למנהל עסקיםבית הספר , הרצליההמרכז הבינתחומי 

  1999 – 1998, הרצליה
תרגול בקורס היסוד בדיני מסים הכולל מתן הרצאות במיסוי 

  מקרקעין ובמס ערך מוסף.
  

  המכללה למנהל, הפקולטה למשפטיםהמסלול האקדמי       
  1996 – 1995ראשון לציון,       
  מתרגל בקורס היסוד בדיני מסים.      
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  , רואה החשבון"הארות לפסיקה פיסקלית"  :מדורים מקצועיים
מדור מקצועי קבוע העוסק בניתוח פרשני ובהשלכות עתידיות של   

פסקי דין מרכזיים בתחומי המס השונים במסגרת הביטאון 
  המקצועי המוצא לאור על ידי לשכת רואי חשבון בישראל.

  
  

פרסומים רבים ומגוונים בכתבי עת מקצועיים ובעיתונות היומית   :פרסומים
  והכלכלית.

  
  

 Loan Intermediary Services: Israel" author of Chapter 9"  :המשוו ספרות
of "VAT and Financial Services – Comparative Law and 
Economic Perspective" (R.F. van Brederode and  R. 
Krever (eds.) (Springer, 2017)  

  
  

לית" פרס על כתיבת סדרת מאמרים במדור "הארות לפסיקה פיסק  :פרס
  מטעם לשכת רואי חשבון בישראל. 

  
  

  לשכת עוה"ד בישראל.      :חברות
  פורום מסים, לשכת עוה"ד.      
        

  
  יו"ר הוועדה למסים עקיפים     :ראשות וועדה

  2011 -  2007לשכת עוה"ד בישראל, 
  
  
  

    


