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 מיסים              מחלקה. 

 

 .הוא סגן ראש מחלקת מיסים וראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומיעו"ד נדל 

עו"ד נדל מתמחה בדיני יבוא ויצוא, במסים עקיפים, במשפט ימי ובשילוח בינלאומי, וכן מנהל הליכי ליטיגציה  
 נושאים אלו. במורכבים 

עו"ד נדל נחשב מומחה בעל מוניטין רב בתחומים אלו, והוא מעניק ללקוחותיו ייעוץ משפטי מקיף בקשת רחבה 
הבינלאומי, וביניהן מתן חוות דעת ותכנוני מיסוי עקיף, טיפול בשומות של סוגיות בתחומי המכס והסחר 

רטרואקטיביות, ניהול תביעות להשבת מיסי יבוא ששולמו ביתר, טיפול באימותי תעודות מקור, ניהול חקירות  
(, ייעוץ בענייני הסכמי סחר בינלאומיים )הסכמי Rulingהיצף, השגת החלטות מרשות המכס בענייני מיסוי )

 ( ועוד.WTO-GATTאזור סחר חופשי והסכמי  

כמו כן, מטפל עו"ד נדל בסכסוכים מורכבים בתחומי משפט ימי, אווירי ושילוח בינלאומי, לרבות תביעות 
הנוגעות לנזקי מטענים ולאיחורים בהגעתם, תביעות בקשר עם טענות לרשלנות מקצועיות של גורמי 

 ים.לוגיסטיקה שונים ותביעות שונות כנגד מבטח

עו"ד נדל מלווה מזה שנים רבות את הליכי החקיקה והרגולציה בתחום היבוא והוא נהנה מקשרי עבודה ענפים  
 עם קובעי המדיניות וגורמי האכיפה בתחום.

עם לקוחותיו של עו"ד נדל נמנים יבואנים, יצואנים ותעשיינים מהמובילים במשק הישראלי, חברות בינלאומיות 
משלחים בינלאומיים, מבטחים וגורמים נוספים העוסקים בסחר בינלאומי ובהובלה מובילות, סוכני מכס, 

 בינלאומית. 

עו"ד נדל משמש יועץ משפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים בתל אביב; מייעץ לחטיבות  
קלאי ועוד; וכן רבות באיגוד לשכות המסחר, וביניהן חטיבת תוספי תזונה, חטיבת המזון, חטיבת יבואני ציוד ח

 משמש יועץ להתאחדות התעשיינים בענייני סחר חוץ. 

  |גיל נדל  



 

לצד עיסוקיו המקצועיים, מרצה עו"ד נדל בפני פורומים מקצועיים ואקדמיים מגוונים, וביניהם המרכז למשפט  
מסחרי באוניברסיטת בר אילן, לשכת עורכי הדין בישראל, המרכז הבינתחומי הרצליה, איגוד לשכות המסחר, 

היצוא, ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, לשכת סוכני המכס חיפה והצפון, לשכת   מכון
 סוכני המכס תל אביב, מוסדות בנקאיים, חברות מסחריות ועוד.
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  1999לשכת עורכי הדין בישראל,   חברות בלשכת עורכי הדין.

         


