 05אוגוסט2020 ,
שלום רב,
הנדון :ייזום תהליך של הגשת עתירה כנגד החלטת ממשלה 5015
בתאריך  24/04/2020פורסמה החלטת מספר  5015של הממשלה בנוגע ל"מענק סיוע לעסקים בעד
השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה".
כחלק מהחלטה זו עסקים אשר מחזור עסקאותיהם הינו עד  20,000,000ש"ח זכאים להגיש
בקשה למענק בגין הנזק אשר נגרם להם בחודשים מרץ – אפריל .2020
בהחלטה זו ,הגדרת "מחזור עסקאות לשנת  "2019הינו (לפי סעיף (" :))2עוסק הרשום כשותפות
ועוסק הרשום יחד עם עוסק אחר לפי סעיף  56לחוק מס ערך מוסף – לפי מחזור העסקאות
המאוחד של עוסקים הרשומים יחד ,או של השותפות ,לפי העניין".
הגדרה זו מהווה אפליה חמורה של עסקים אשר מחזור עסקאותיהם הינו עד  20,000,000ש"ח
המדווחים (כחלק משיטת דיווח טכנית בלבד) באיחוד עוסקים ,אשר מחזור סך הכנסותיו גבוה מ-
 20,000,000ש"ח ,לעומת עסקים דומים אשר אינם מדווחים באיחוד עוסקים .בכך ,אלפי עסקים
מנועים מהגשת הבקשה למענק אשר כמובן היה מגיע להם אילולא אופן הדיווח שלהם.
לאחר שנסיונות של גורמים שונים לשנות את ההוראות המפלות הללו לא צלחו ,מסתמן
שהפיתרון הנותר הוא במישור המשפטי .אנו בוחנים הגשת עתירה לבג"צ כנגד החלטת ממשלה
 ,5015במסגרת זאת חברנו עם עו"ד ד"ר אליעד שרגא ממשרד אליעד שרגא ושות' ,בעל ניסיון
ומוניטין בהליכים דומים ,אשר יוביל יחד אתנו את המהלך בהיבטים המשפטיים.
אנו מזמינים אתכם להצטרף לעתירה.
שכר הטרחה בגין המהלך כמפורט להלן:
סכום בסיס בסך של  2,000ש"ח ,לכל תאגיד שיבחר להצטרף (מינימום  50תאגידים).
תגמול על בסיס הצלחה ,בעת קבלת כספי המענק – השלמה ל 15%-מגובה המענק שיתקבל.
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במידה והנכם מעוניינים להצטרף למהלך ,אנא מלאו את פרטיכם למטה ואנחנו נשלח אליכם
רשימת מסמכים ושאלות לצורך איסוף וריכוז מידע ראשוני והקמת מאגר נתונים שישמש לגיבוש
התביעה .בנוסף ,נוכל לתת אומדן ראשוני של המענק אשר מגיע לכם.

* הערה :גוף העתירה נוגע לתאגידים המדווחים באיחוד עוסקים

בכבוד רב,
מבט יעוץ כלכלי ומיסויי בע"מ
לשאלות ניתן לפנות אל:
סטפני פינקשלטיין
רו"ח בועז אמיר
רו"ח יוסי ספיר

052-5364433
052-2722159
052-5736431

stephanie@mbtcpa.co.il
boaz@mbtcpa.co.il
yossi@mbtcpa.co.il

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לכבוד,
חברת מבט יועצים  /משרד עו"ד אליעד שרגא ושות'
אנו מעוניינים להצטרף למהלך בהתאם לאמור במסמך זה
בברכה,
שם הלקוח
איש קשר
מייל
מספר טלפון

תאריך:
חתימה  +חותמת:

