הסכם לתשלום שכר טרחה עבור שרות החזרי מס "אקספרס"
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לבין אתר מס-פיק מרח' נחל איילון  ,18צור-יצחק
הואיל והלקוח פנה אל הספק וביקש לטפל עבורו בקבלת החזרי מס להם הוא זכאי על פי דין,
והואיל והספק ניאות ליטול על עצמו את הטיפול בעניינו של הלקוח ,כאמור לעיל ובכפוף להסכם זה.
לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
מינוי הספק
.1

הלקוח ממנה בזאת את הספק לפעול ולטפל בשמו בנושא החזרי מס להם הינו עשוי להיות זכאי.
מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיו באי כוחו רשאים לפעול ולעשות בשמו ובמקומו את כל הפעולות הנדרשות כולן או מקצתן
בקשר לעניין הנ"ל הנובע ממנו.

השירות המוצע
 .2הטיפול באמצעות הספק יכלול את בדיקת זכאותו של הלקוח להחזר מס ,פנייה לרשויות המס בעניינו והמשך המעקב בפנייה עד
לקבלת תשובת רשויות המס ובמידת הצורך הגשת השגות בשמו ו/או מתן ייעוץ לגבי המשך ההליכים.
התמורה ותשלום שכר הטרחה
 .3הלקוח ישלם את שכר הטרחה בהתאם למפורט להלן:
א .עבור בדיקת הזכאות לכל שנת מס – ללא חיוב.
ב .אם וכאשר יתברר כי הלקוח זכאי להחזר מס ,ישלם הלקוח עמלה בשיעור של  17%מגובה ההחזר בפועל
בתוספת מע"מ כחוק.
ג .תשלום העמלה יבוצע רק בעת קבלת ההחזר בחשבון הלקוח בפועל ,גם אם ימצא כי חשבון הלקוח מעוקל.
ד .להבטחת תשלום העמלה ,בעת הגשת הבקשה להחזר ,ישלם הלקוח מקדמה באמצעות כרטיס אשראי  100ש"ח בתוספת
מע"מ כחוק .מקדמה זו תקוזז מסכום העמלה שתשולם לאחר קבלת החזר המס.
תנאי ההסכם
 .4ביקש הלקוח להפסיק את הטיפול בעניינו ,יהיה חייב לשלם לספק את שכר טרחתו כמפורט להלן:
א .כל עוד לא הושלמה בדיקת הזכאות ו/או הוגשה פנייה לקבלת החזר מס לא יחול תשלום.
ב .לאחר השלמת בדיקת הזכאות ו/או הגשת הפניה להחזר מס לא יהיה הסכם זה ניתן לביטול.
 .5הלקוח מצהיר בזאת כי מסר לידי הספק את כל המסמכים הדרושים לצורך בדיקה ובקשה להחזרי מס על פי דרישת הספק .וכן ,שלא
היו ללקוח או לבן/ת הזוג כל הכנסה נוספת על אלו שנמסרו לספק לגבי כל אחת מן השנים עליהן מתבקש החזר המס ,וכל המידע,
המסמכים והנתונים שנמסרו לספק הינם נכונים ומלאים.
הלקוח מסכים בזאת כי האחריות לשלמות ואמיתות הנתונים שנמסרו לרשויות המס על ידי הלקוח באמצעות הספק ,הינה של הלקוח
בלבד והספק פטור מאחריות מכל סוג שהיא במידה ויתברר כי הנתונים אינם שלמים או נכונים.
 .6חתימת הלקוח על ההסכם מחייבת את הלקוח ומהווה תנאי בסיסי לביצוע העסקה.
ולראיה באו על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה:
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