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הנדון :בקשה למנוע את ביטול הפטור ממע"מ על חבילות מחו"ל ששווין עד  75דולר
.1

בשם ארגון לובי  ,99ברצוננו לברך אותך על כניסתך לתפקיד .אנו שמחים על ההזדמנות לעבוד עם שר מנוסה ומסור,
ומאחלים לך הצלחה רבה.

.2

לובי  99הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל ,ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב
בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים .כמיזם מימון ההמונים הגדול בישראל ,אלפי חברי הארגון משלמים
סכום קבוע על-פי בחירתם ,באמצעות הוראת קבע ,ובתמורה מקבלים זכות הצבעה בבחירת הנושאים אותם יקדם
הארגון .בספטמבר  ,2019המאבק במונופולים ביבוא נבחר על ידי חברי הלובי כאחד הנושאים בהם יעסקו
הלוביסטים הציבוריים בארגון.

.3

לאחרונה מתרבים הקולות מצד רשתות המסחר הגדולות ,כי יש לבטל את הפטור ממע"מ על קניות מקוונות ששווין
מעל  .$75הרשתות אף ניצלו את משבר הקורונה כדי להשמיע דרישה זו בפני הדרג המקצועי במשרד האוצר .אנו
סבורים שהאפשרות להזמין חבילות מחו"ל מייצרת מתח תחרותי שפועל להפחית מחירים בארץ .אנחנו פונים אליך
כעת לבקש שתפעיל את סמכותך ותכריע כי ביטול הפטור ממע"מ לא יכלל במסגרת חוק ההסדרים .2020

.4

הפטור נולד בעקבות מחאת הקוטג' ב ,2011-שהוציאה רבבות לרחובות בדרישה להוריד את יוקר המחיה .הממשלה
ביקשה אז להגביר את התחרות על מוצרי צריכה באמצעות הוזלת קנייתם מחו"ל בפלטפורמות מקוונות .התוכנית
עבדה .בזכות ההזמנות מחו"ל ,הצרכן הישראלי נחשף למגוון מוצרים במחירים מוזלים .לפי נתוני דואר ישראל,
כמות החבילות שהוזמנו מחו"ל עלתה ב ,370%-מכ 18.5-מיליון חבילות בשנת  2010לכ 68-מיליון חבילות ב.2019-

.5

מזה שנתיים התאגדות רשתות האופנה והמסחר ,לשכת הסחר והתאחדות התעשיינים מנסים להביא לביטולו של
הפטור כדי שיוכלו לשוב ולהעלות מחירים .איננו מסכימים עם טענת הלוביסטים המסחריים שהפטור ממע"מ
מייצר יתרון לא הוגן ליבוא האישי על פני הרשתות בישראל .לעומת הצרכן הבודד ,לרשתות הגדולות יתרונות
משמעותיים מובנים ,כולל יכולת לספק מוצר מיידית ,עלויות מוזלות של רכישת כמות סיטונאית ,והתמודדות
טובה יותר עם הבירוקרטיה הכרוכה ביבוא .הפטור מאזן במקצת את היתרונות הללו ושומר על מתח תחרותי.

.6

כמו כן ,בניגוד לטענות הלוביסטים המסחריים ,אנו סבורים שהפטור ממע"מ אינו פוגע בעסקים קטנים .על פי
נתוני רשות הדואר ,רוב המוצרים שמוזמנים מחו"ל הם מוצרים שנמכרים בעיקר ברשתות הגדולות – ביגוד ,הנעלה
וקוסמטיקה .אין מחקר או מסמך מדיניות מבוסס שתומך בטענת הפגיעה בעסקים הקטנים מאז החלת הפטור.

.7

לסיכום ,נבקש שתפעיל את סמכותך למניעת ביטול הפטור במסגרת חוק ההסדרים .אנו סבורים כי ביטול הפטור
יפגע קשות במתח התחרותי בשוק הישראלי המקומי ויוביל בהכרח לעליית מחירים.

.8

נשמח לתאם עמך פגישת עבודה בהקדם ,ולהציג בהרחבה את הטיעונים נגד ביטול הפטור.
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