לכבוד:
חברי התאחדות התעשיינים
שלום רב,
הנדון :טיפול ייעודי בחיובי מיסוי עירוני על מפעלי תעשייה במרחב הדרום
משרד עו"ד פלג ,כהן ,דויטש הינו משרד עורכי הדין המוביל בארץ בתחום הפחתת חיובי המיסוי העירוני .ההיכרות
המעמיקה והבקיאות הרבה של עורכי הדין במשרד בחוק ,בפסיקה ובשיטות החיוב הנהוגות בכל רשות ורשות ,הובילו
לחסכונות מצטברים של מיליארדי שקלים ללקוחות המשרד ,ולהישגים משפטיים תקדימיים בתחום המיסוי העירוני.
המשרד מונה  14עורכי דין בעלי ניסיון מוכח וותק של שנים רבות בטיפול וייצוג נישומים בתחום המיסוי העירוני .למשרד
סניף ראשי בתל אביב ,שלוחה צפונית בחיפה ושלוחה נוספת בעיר אילת.
השירותים אותם מציע המשרד הם:

 .1בדיקה  .1טיפול בחיובי ארנונה
 .3בדיקה  .2טיפול בהיטלי פיתוח
 .5בדיקה  .3טיפול באגרות ביוב וחיובי מים

 .2בדיקה  .4טיפול באגרות פינוי אשפה
 .4טיפול  .5טיפול בקנסות בגין שפכים אסורים וחריגים
 .6בדיקה  .6טיפול בהיטלי השבחה

המשרד הוקם בשנת  0222על ידי עו"ד רונית פלג ועו"ד (רו"ח) איתי כהן ובין לקוחות המשרד נמנים הגופים העסקיים
והמוסדיים הגדולים במשק וביניהם :משרד הביטחון ,חברת נמלי ישראל ,קבוצת עזריאלי ,קבוצת אחים עופר ,שופרסל,
יוניליוור ,שטראוס גרופ ,בזק ,טבע תעשיות פרמצבטיות ,אלביט מערכות ,מפעלי התעשייה האווירית ,בתי הזיקוק,
מפעלי ים המלח ,תשתיות נפט ואנרגיה ,צ'ק פוינט ,רמי לוי ,הולמס פלייס ,חמשת הבנקים הגדולים ועוד רבים אחרים.
למשרדנו קשר רב שנים עם התאחדות התעשיינים .משרדנו מלווה את ההתאחדות בטיפול והכוונה בסוגיות המיסוי העירוני
ברמת המאקרו ,לרבות ייצוג בוועדות הכנסת ,ישיבות הכוונה ,הכנת ניירות עמדה ,וכן ייעוץ ולווי שוטף לחברי ההתאחדות.
במשך שנות פעילותנו וכתוצאה מהקשר החזק עם ההתאחדות צברנו ניסיון רב בהפחתת חיובי מיסוי עירוני המוטלים על
מפעלי תעשייה ,כך בין השאר טופלו ומטופלים על ידינו חיוביהם של :טבע תעשיות פרמצבטיות ,תנובה ,מפעלי התעשייה
האוירית ,קבוצת שטראוס ,בתי הזקוק לנפט ,חיפה כימיקלים ,גדות תעשיות ,כתר פלסטיק ,דלתא ,יוניליוור ,טמבור,
פרוטרום ,שמן תעשיות ,פניציה ,איסכור ,פקר פלדה ,אלביט מערכות ,ווישי ,מפעלי נייר חדרה ,נילית ורבים אחרים.
שירותנו מוענקים על בסיס הצלחה ושכרנו נקבע כחלק מהחיסכון שמושג בעקבות טיפולנו.
כחלק משיתוף הפעולה עם התאחדות התעשיינים ,אנו מציעים לחברי ההתאחדות פגישה ראשונה ללא כל התחייבות וכן
שיעורי שכר טרחה מופחתים במידה ונמצא פוטנציאל לחסכון בעלויות.
נשמח להיפגש אתכם בהקדם להציג את שיטות העבודה ולבחון אפשרויות לחסכון בעלויות המיסוי העירוני של מפעלכם.
למידע נוסף אתם מוזמנים להיכנס לאתר המשרד בכתובת. www.pelco-law.co.il :
לרשותכם איש קשר לצורך קבלת מענה לפניותיכם  -מר תמיר זיו טל 25-1550331 :אי מיילtamir@pelco-law.co.il :

בכבוד רב,
פלג ,כהן ,דויטש – עורכי דין

