ייפוי כוח להגשת תביעה בגין "נזק עקיף" – מבצע "עמוד ענן"
אני הח"מ _______________ מ ______________ -ממנה בזה את ________________ ,
עו"ד/רו"ח מרחוב ____________מס' _______ מהעיר ________(כולם ביחד וכל אחד לחוד)
להיות באי כוחי:
בתביעה שלי נגד מס רכוש וקרן פיצויים בעניין פיצויים בגין נזק עקיף שנגרם בעקבות מבצע
"עמוד ענן" בשל המצב הביטחוני באזור הדרום.ולפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום
פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראות שעה) תשע"ג – . 2012
מבלי לפגוע בכלליות .במינוי הנ"ל יהיו באי כחי רשאים לעשות ולפעול בשמי ובמקומי הפעולות
הבאות ,כולן ומקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן :
 .1לחתום על טופס  6117עמוד ענן ולהגיש כל תביעה ופיצוי ,ו/או כל בקשה ,הגנה,התנגדות
,בקשה למתן רשות לערר,ערעור,הודעה,טענה,תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע
מההליך הנ"ל ללא יוצא מן הכלל (מחק את המיותר).
 .2לבקש ולקבל ולהגיש לרשות המסים חוות דעת חשבונאיות,כלכליות ושמאיות או חוות
דעת אחרת הנוגעת לעניין הנ"ל.ובכלל זה כל המסמכים הנדרשים בהוראות הביצוע
 8/2012ו/או אשר יידרשו ע"י רשות המיסים ולוודא נכונות הנתונים והמסמכים.
 .3להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל פקיד שומה ,פקיד תביעות שלטוניים ,כל
בתי המשפט ,בתי דין למיניהם או מוסדות אחרים הן ממשלתיים והן אחרים עד לדרגה
אחרונה (מחק את המיותר).
 .4להצהיר ולהתחייב בשמי על מה שיידרש ע"י רשות המיסים ובכלל זה סעיף  4לטופס
התביעה  6117עמוד ענן במלואו ולפעול לקיומו ולנכונותו של התצהיר האמור.
 .5להגיש ולקבל בשמי כל מסמך ונתון כפי שיידרש ע"י רשות המיסים ו/או כפי שבא כוחי
ימצא לנכון ולמתאים.
 .6לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא כוחי ימצא
לנכון בכל עניין הנובע מהעניין הנ"ל.
 .7להעביר ייפוי כוח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר ממשרדו של עוה"ד
מיופה הכוח ,לפטרם ולמנות אחרים במקומם ולנהל את עניני הנ"ל לפי ראות עיניו ובכלל
זה לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עם התביעה או עם עניני הנ"ל והנני
מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום בתוקף ייפוי כוח זה מראש.
*המילים האמורות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהפך.
ולראיה באתי על החתום היום ___________ לחודש _______ .2013

______________________
חתימה
הנני מאשר את חתימת מרשי הנ"ל.
________________
עורך דין

___________
מ.ר.

______________
חתימה

