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דף סיכום בחינה

מזהה בחינה: 001000252350 מזהה סטודנט: 209061

שם קורס: דיני מסים

ציון שאלה סופי ציון מירבי מספר שאלה

80.00 80.00 1 

17.00 20.00 2.1 

1.00 2.2 

ציון בחינה סופי : 97.00

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

*** לתשומת לבך, במידה וההערות מופיעות ב "ג'יבריש" יש להוריד את הקובץ למחשב
*** reader acrobat - ולפתוח ב
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לפיכך, לאמילי משלח יד של "מאמנת כושר"



כמו כן, אין מניעה מיוחדת בגינה ניתן לדרוש ממנה להחזיר את אביזרי הכושר בתום הסרטת הסרטונים, עצם כך שהציוד נשאר אצלה לאחר העבודה, וכן העובדה כי הבגדים הם לא ממותגים וישמשו אותה, מעידים כי יש כאן  טובת הנאה



מדוע? שכן אנגלית מינימלית נדרשת והכרחית לצורך הפקת הכנסה מדוברי אנגלית ברשת...



האם תצליח לפצל? יש להכריע. כנראה שלא, ולכן אסור בניכוי. אין רכיב באמצעותו ניתן למדוד מהי הוצאה ללימוד אנגלית שבייצור הכנסה (ומהי אנגלית שלא בייצור הכנסה- זו שפה). לכן אסורה בניכוי. יתר הדיון לא נדרש.



 



עלייך ליישם מבחן זה, האם זה נכנס או לא נכנס במקרה זה- לדעתך?



מה עם מבחן ברזל?



כלומר בעת שקיבלה את השיפוץ בפועל

גובה ההכנסה= כגודל ההוצאה, שכן קשה למצוא לשירותים אלו מחיר שוק



כמו כן, מקובל וסביר לעשות שימוש באמצעים אלו לצורך הדרכת כושר, כך למשל נהוג גם בחד"כ. הציוד והפרקט הם נחוצים לצורך פעילות זו



כאמור זה נכס חדש, אין השבחה פה (זה לא הוצאות על נכס קיים)



 



משלח יד



אין צורך לדון באירוע מס של הוצאה. למעשה מדובר ב50 אלף שח שיוחזרו לאמילי בסופו של יום, ומשמשים כמקור פיננסי- כ"השקעה", ממנה היא מצפה להניב תשואה בעתיד= לקבל הכנסות.



כהכנסה מעסק ע"י אחר. יש לבחון האם זה בדומה לשותפות, בהתאם לאחים מרק, מרכז הקרח וכד`. וליישם. 
מקור נוסף אפשרי- עסקת אקראי, יש ליישם
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אך מדוע זה מוביל לעלויות רבות? מדוע נוצרת התנגשות זו?
 שכן צורה משפטית מיובאת מהמשפט הפרטי ונקבעת לפי כללים ברורים הניתנים לזיהוי. זאת לעומת מהות כלכלית שתרה אחר אינטרסים כלכליים.זיהוי אינטרסים כלכליים והוכחה שלהם ושל מידתם דורשים מאמץ רב יותר.



אין יישום על פס"ד כפי שנדרש.
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