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הפירמה  ישראל.ב AUREN פירמת הייעוץ הבינלאומיתבמחלקת המיסוי שותף מנהל  ,יניב אנג'ל
רשת מ חלק ישראל הינהאוריין . ) Forum of FirmIFAC( הפירמות המובילות בעולם 20מדורגת בין 

 300-למעלה ממדינות ועם  70-, בעלת פריסה עולמית ביותר מANTEAהמומחים הבינלאומית 
פירמת של  תהבינלאומי תיניב לוקח חלק בפעילו, . במסגרת תפקידוסניפים במגוון יעדים בעולם

 אוריין ישראל.

אביב וירושלים. הפירמה מתמקדת -פעילות הרשת בישראל מתבצעת משני מרכזים עיקריים: תל
שיווקי, פיננסים,  בהצמחת עסקים ובליווי עסקי מקיף הכולל בין היתר פיתוח עסקי, טכנולוגי,

 חשבונאות ומיסוי בינלאומי.

במתן כמו גם  .בישראלבינלאומי ומיסוי מומחה במיסוי . 2011חשבון משנת -הינו רואה יניב ,במקצועו
 ., חשבונאות וביקורתהמיסוי ם בתחומייופתרונות עסקי , ייעוץשירותים מקצועיים

יניב ניהל את המערך  ,AURENבישראל עם הרשת הבינלאומית בתקופה שקדמה למיזוג הפירמה 
"אנג'ל את אנג'ל גרופ בע"מ" והיה אחראי לניהול לקוחות גדולים העסקי של קבוצת החברות 

 פרויקטים מיוחדים. ניהול אחראי עלהיה  ומשמעותיים וכן

 לשכת רו"ח.וחבר ועדת מע"מ של  עדה לשינוי חקיקה של רשות המיסיםוחבר בואנג'ל יניב 

 השכלה ותארים:

המרכז האקדמאי למשפט ועסקים לימודי תואר ראשון במשפטי, חטיבת מסחרי ודיני הייטק,  :כיום
  .ברמת גן

 ., במסלול האקדמי המכללה למנהל ראשון לציוןבמיסוי עסקי, סיים כמצטיין דיקן (MBT) תואר שני

 .מי המכללה למנהל ראשון לציון, במסלול האקדבמנהל עסקים וחשבונאות (BA) תואר ראשון

 . חשבון בישראל-וחבר לשכת רואי (CPA) חשבון-רואה

 

 :לימודי תעודה

 .חשבון-, לשכת רואימיסוי בינלאומי ואמנות מס

 .חשבון-, לשכת רואיםביקורת פניואיכות  בקרת

 .אביב-, אוניברסיטת תלניהול משא ומתן

 .חשבון בישראל-רואי, לשכת מס נוןחקיקה, פסיקה ותכ - מחוק מע"

 

 הרצאות:

https://auren.com/il/he/
https://www.ifac.org/who-we-are/committees/transnational-auditors-committee-forum-firms
https://antea-int.com/
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מרצה בכנסים בינלאומיים באירופה ובימי עיון בתחומי מיסוי בישראל ומיסוי בינלאומי, מנהל, חשבונאות 
 .וביקורת

 .מרצה לחברות וגופים עסקיים בישראל בתחומי מיסוי בישראל ומיסוי בינלאומי, פיתוח עסקי ויבוא ויצוא

 אומי במכללת מישלב.למרצה בקורס מיסוי בינ

 .מרצה בקורסי הכנה לבחינות במיסים, המכללה למנהל ראשון לציון

 יניב עם קשר יצירתל

_____________________________________________ 
 מאמרים:

 ו כחברה ?פעילות עסקית כעוסק מורשה א – 2021

 אפ) רגע לפני גיוס השקעה והעזרה של רשות המיסים-הזנק (סטארטחברת 

 מיסים באיחוד האמירויות

 

mailto:yaniv.angel@auren.co.il
https://auren.com/il/he/blog/2021-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%9b%d7%a2%d7%95%d7%a1%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%95-%d7%9b%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94/
https://auren.com/il/he/blog/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%a7-%d7%a1%d7%98%d7%90%d7%a8%d7%98-%d7%90%d7%a4-%d7%a8%d7%92%d7%a2-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94/
https://auren.com/il/he/blog/%d7%9e%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%97%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/

