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אפליקציה באיי פון
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13/06/2013

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3604879,00.html

פסק דין תקדימי :אדם ייחשב תושב חוץ כשמשפחתו בארץ

Page 2 of 4

תקופה ארוכה .עובדת היותם נשואים אינה יכולה לשמש משקל נגד כנגד כל שאר
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וק בל כספת ביתית
מתנה
לפרטים הכ נסו

מבצעי טיסות אל
על

חברה פרטית-משפחתית
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תיקון  2לתמ"א  ,38היווה חידוש
מרענן ואטרקטיבי בתחום ההתחדשות
העירונית.

הזמינו טיסות ליעדים
נבחרים באתר אלעל
ELAL.co.il

 4הצעות לניה ול
תיקי השקעות

תמ"א  38תיקון 3
חברה יזמית המוחזקת על ידי
מש פחת קסטיאל ואסף ניאגו ועוסקת
ביזמות נדל"ן בגוש דן .
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בונים לך את הבית מחדש
סדר את הת גובות:

מההתחל ה לסוף | מ הסוף ל התחל ה | לפי ציון גולשים

 ,תכנית לחיזו ק מבנים מפני רעידת
אדמה ,מאפשרת שי פוץ מקיף לבניין
שלכם ללא עלות כספי ת

תנו ציון לתגובה זו:

)(13.06.13

0

 .10פ סיקת השופט מתעלמת מהמשמעות של מיסים
כל מי שהגיבו עד כה לא התייחסו כלל לעניין לשם מה משלמים בכלל מיסים .המיסים שהאדם
הנ"ל שמרכז חייב לא פה לטענתו  ,הם אלו ששומרים על הילדים שלו ואישתו )צבא ומשטרה(,
דואגים לחינוך חינם ועוד .אז אם הו א מעדיף שמדינה אחרת תעשה זו שיתכבד ויעביר את
מש פחתו לשם ,אם לא אז שלא י טען שזה אי נו מרכז חייו .

תנו ציון לתגובה זו:

עוד ני שום מס ,מרכז )(13.06.13

0

 .9חוסר שקיפות של חוקי המס
בעי ני אין שום פסול שאדם חי בחו "ל ומשלם פחות מיסים או בכלל לא למדינת ישראל .את
ההקרבה שלו הוא עשה ע"י הפרדת המשפחה.
הבעיה בעי ני היא חוסר השקי פות של חוקי המס בי שראל שמאפשרים לפקי די השומה לפרש
את החוק כעולה על רוחם .ראה המקרה הנ"ל וראה המקרה של שלמה נחמה שפורסם אתמול.
חוקי המס צריכי ם להיות שקו פים כך שאזרחים יוכלו לתכנן את צעדיהם ועתידם מבלי להיות
נתונים לגחמתם של פקידי שומה .תכנון מס אינה מילה גסה .

תנו ציון לתגובה זו:

ב (13.06.13) ,

1

 .8השופט צודק ,הייתי במצב דומ ה והפסקתי כמעט לבקר בישראל  ,את המשפחה אני
פוגש בחו"ל .
לכן במקום שאו ציא מעל  150000ש"ח בשנה בישראל אני מו ציא את הכסף הזה בחו"ל.
אני משלם מס למדינה שבה אני עובד )ואין לה הסכמי מס עם ישראל( .יש לי גם דרכון זר )של
מדינה שלישית( ,אני לא רואה שום סיבה לממן התנחלויות.

תנו ציון לתגובה זו:

רמי רמי (12.06.13) ,

1

 .7תראו לאיזה רמה עלובה המדינה יורדת בשביל עוד גרוש
undefined

תנו ציון לתגובה זו:

ישראל(12.06.13) ,

1

 .6שופטים יקרים )מאוד יקרים (...
בכל העולם נלחמים במעלימי המס ורק במדינה שלנו מנסים להיות יותר צדיקים מהא פי פיור.
פסיקות אומללות של מערכת המש פט בארץ עולות לכולנו מי ליארדים !!!

תנו ציון לתגובה זו:

)(12.06.13

1

www.yonatan-haham.com
ליטוש שיש פוליש קריסטל השירות הטוב
ביותר במחיר הנמוך ביותר

 - 1 .5הקביעה המטופשת היא רק שלך במקר ה הנ"ל
העולם גלובלי  ,בעל ואישה יכו לי ם לחיות טוב גם במדינות שונות.
סקס זה לא הכל )במיוחד בגיל כשהילדי ם גדולים( ,ואפשר להישאר מש פחה בלי לגו ר ביחד.
אישתו של אחי גרה בחו"ל ,ולא רו צה לחיות בארץ .הוא גר פה ,כי כל החברים ,משפחה שלו
פה .נוסעים אחד לשני  5-6פעמים בשנה ,ו נהנים.
ומכרז חייו ממש לא במדינה ההיא  ,אפי לו דרקון שלהם אין לו  ,וויזה מקסי מלי ת שהוא יכול
להו ציא היא חודש.

תנו ציון לתגובה זו:

טלי ,קריית שמונה(12.06.13) ,.

 Yאחזקות-מומחים בליטוש שי

מחנה קיץ בינלאומי בי שראל
www.eCamp4u.com/2013
העשרה ,טכנולוגיה ,חברים מכל העולם.
מקומות אחרונים ביולי-אוגוסט

2

ביטוח רכב אטרקטיבי בAIG -
/AIG.co.ilביטוח-רכב
עד  15%הנחה למצטרפים לביטוח מקיף .פנו
כעת לקבלת הצעת ביטוח רכב !

 .4חבל שביבי ולפיד לא עוברים לחול

תנו ציון לתגוב ה זו:

תנו לחיות(12.06.13) ,

10

 .3רשיות המס "יעקמו" הכול על מנת ל גבות עוד מ ס ,כולל את החופש של האדם לקבוע
את עניניו ומרכז חיו.
יש עוד מרכזי "חיים" מלבד "עוגן" הנשואים ,אמיתיים ו \או שלכאורה ,כגון מקום וסוג העיסוק ,
משך ותדירות שהוות ,או פן ו תנאי השהוות בחו"ל ,בני מש פחה ו \או בני זו ג נוספים ,ש פה
ותרבות ,בעלות על דירה ו \או נכסים ו \או עסק...ועוד ....לא כל בני האדם שווים ,כל אחד ומרכזו
הוא  ,בשם עקרון החו פש כל מקרה יש לדון לגו פו .

תנו ציון לתגובה זו:

מו טי (12.06.13) ,

5

 .2ל ,1-הרבה זו גות "נשואים" על הנייר בלבד ,כדי לחסוך גירושים מלוכלכים

תנו ציון לתגובה זו:

קבי עה הזויה(12.06.13) ,

-7

 .1ברור שהם יערערו וברור שבית המשפט העליון יפסול לחלוטין את הקביעה המטופשת
הזו
אם הוא נשוי ומשפחתו מתגוררת בארץ ברור שמרכז חייו לא בסינגפור .אם היה גרוש זה היה
עניין אחר.
)  10תגובו ת(
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הוסיפו תגובה לכתבה
שם:
אזור מגורים:
דואר אלקטרוני :

הציגו את כתובת הדואר האלקטרוני שלי באתר
נושא  /כותרת:
תוכן :




מקלדת וירטואלית
אין לשלוח תגובות הכו ללות מידע המפר את תנאי השימוש של כלכליסט לרבות דברי הסתה,
דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב

iPad

מינוי לע יתון

ספריית כלכל יסט

נושאים
בארץ

אפליקציות

השוק
זירת המניות

נדלניסט

טכנולוגי

השוק  -ראשי

ר כב

עולם

חינוך פיננסי

השורה התחתונה מדדים

ע סקי ספורט

פנאי 2012

פר סום ושיווק

אחד העם

ניוזלטר

תיק אישי

טוויטר

פייסבוק

אודות

כלים

פרסמו אצלנו

תגיו ת

אודות כלכלי סט

קרנות

המערכת

RSS
24/7

יוטיוב

אצלך באתר

ניוזלטרים
גלישה בסלולר
מינוי לעיתון

משפט

וידאו

אינטרנט

וול סטרי ט

תעודות סל

ההנהלה

באזז

כלכליסט א צלך

קריירה

צרכנות די גי טלית

דעות

המרת מט"ח

קו פות גמל

תנאי שי מוש

מפת האתר

להב  ,אוניב' ת"א

קריקטוריסט

תעו פה ותיירות

אחריות וסביבה

מדי ניות פרטיות

המייל האדו ם

Xnet

אפליקציות

מינויים חדשים

מיוחדים

כתבו לנו

דרושים

הפוך לדף הבית

ארכיון שערים

פו טו כלכליסט

ועי דו ת כלכליסט

אפליקציות כלכליסט

מקור נתוני הבורסה :קו מנחה /
bizportal

כל הזכויות שמו רות לכלכליסט ©
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