דוח מס 1025
לקוח יקר ,
עם סיום שנת  1025מגיע הזמן להגשת הדוחות המס לרשויות האמריקאיות.
לנוחיותך מצורף שאלון שיקל את תהליך הכנת הדוחות וירכז את כל החומרים בצורה מאורגנת.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה או התייעצות.
להזכירכם חריגה מלוחות הזמנים עלולה לחייב אותך בקנסות שונים.

קצת אינפורמציה על  :MasAmericaחברת  MasAmericaמתמחה בהכנת דוחות שנתיים לרשויות
המס האמריקאיות .תוך הקפדה על מענה איכותי ומקצועי .את הנהלת  MasAmericaמובילים עו"ד
סטיבן אטינגר ורו"ח טל שוורץ ופועלת בשיתוף פעולה מלא עם משרד רואי החשבון & Billet Feit
 Preis,PCהפועל בניו יורק למעלה מ –  00שנה .זאת על מנת לספק ללקוחותינו את הפתרון
המתאים לצרכיהם ,ולשיקולי המס בישראל ובארצות הברית.
אתם מוזמנים לאתר החברה .MasAmerica.co.il
התהליך:
-

-

במידה ומילאת בעבר דוח מס הכנסה אמריקאי ,עם חברה אחרת ,אנא צרף את דוח מס
לשנת .1024
אנא מלא את שאלון המצורף ושלח אותן למייל Office@MasAmerica.co.il
אנו ניצור אתכם קשר לגבי השלמת התהליך.

אנו מודים על פנייתך ל.MasAmerica -

MasAmerica LTD.

תסייע לך להגיש את הדו"ח השנתי לרשויות המס בארצות הברית

באופן מקצועי ,פשוט ומהיר.
כך תוכל להימנע מקנסות ועונשים בארצות הברית ,ליהנות מזכויותיך על פי החוק האמריקאי וחשוב
מכל – לישון בשקט.
כדי להשלים את הגשת הדו"חות שלך באופן המקצועי והמהיר ביותר ,אנו מבקשים שתמלא את
הטופס הבא:
שם פרטי (באנגלית)*

מספר Social Security

שם משפחה (באנגלית )*

כתובת מגורים מלאה (עיר ,רחוב ,מס' בית ,מיקוד)
תאריך לידה )(MM/DD/YY

מצב משפחתי

תאריך עליה ()MM/DD/YY

מספר ילדים

רווק  /נשוי  /גרוש  /אלמן
תאריכי ביקור בארה"ב בשנת המס ()MM/DD/YY

עיסוק עיקרי

עבודה  /פנאי
תפקיד

שם החברה

סטטוס
שכיר  /עצמאי  /בעל חברה  /לא עובד

אופי הביקור

האם הגשת בעבר דו"ח למס הכנסה בארצות הברית?
כן  /לא

בן  /בת הזוג (במידה ולא אזרחים שם בלבד)

שם פרטי (באנגלית)*
תאריך לידה ()MM/DD/YY
עיסוק עיקרי

שם משפחה (באנגלית)*

מספר Social Security

אופי הביקור
תאריכי ביקור בארה"ב בשנת המס ()MM/DD/YY
עבודה  /פנאי
תפקיד
שם החברה

סטטוס
שכיר  /עצמאי  /בעל חברה  /לא עובד

האם הגיש/ה בעבר דו"ח למס הכנסה בארצות הברית?
כן  /לא

ילדים עד גיל ,21בעלי אזרחות אמריקאית  ,עבור כל ילד בנפרד
שם הילד
שם הילד
שם הילד
תאריך לידה ()MM/DD/YY

תאריך לידה ()MM/DD/YY

תאריך לידה ()MM/DD/YY

מספר Social Security

מספר Social Security

מספר Social Security

*נא לוודא שהשמות תואמים בצורה מדויקת לאופן שבו הם רשומים ב .)SSN( Social Security -
**במידה ואין לך  )SSN( Social Securityאנא צור קשר ואנחנו נדריך אותך בתהליך אל מול
הקונסוליה האמריקאית בירושלים.

אנא צרף לפניה את הטפסים הבאים (ניתן לסרוק ולשלוח במייל):







צילום דרכון אמריקאי.
צילום תעודת זיהוי ישראלית.
צילום של ה .SSN
טופסי ( 201לשכירים) ,אישור על הכנסות ממשכורת ,או טופס מקביל.
עצמאים – תקציר שומה ודוח רווח והפסד כפי שהוגשו למס הכנסה הישראלי.
אישורים על הכנסות מבנקים – טופס ניכוי מס במקור (טופס  )068מהבנק בו אתה מנהל חשבון








(אם יש ברשותך חשבונות ביותר מבנק אחד ,אנא צרף טופס מכל אחד מהבנקים).
(טפסי  DIV1099, INT1099בארה"ב).
אישורים על הכנסות מביטוח לאומי או מוסד ממשלתי אחר ( בארה"ב – .)G1099
אישורים על הכנסות משותפויות או גופים דומים מארה"ב ( טופס .)K2
פירוט מתנות/ירושות שניתנו או התקבלו במהלך השנה (מעל סכום של .)$20,000
אישורים על הכנסות אחרות ,חייבות במס או פטורות ,בארץ או בחו"ל.
העתקי דוחות מס אמריקאים לשנים קודמות – אם הוגשו.
דיווח על הכנסות מנדל"ן בארץ או בעולם (מועד ועלות רכישת הנכס ו/או מחיר ומועד המכירה.
פירוט ההכנסות וההוצאות הקשורות לפעילות שכירות).
העתקים מדיווחים על רווח הון או דיווחי מס שבח.



 לצורך ה  FBAR -וטפסי ה  :1391 -פירוט נכסים פיננסים מחוץ לארה"ב.
 לכל חשבון בנק (כולל חשבונות משותפים ו/או חשבונות מיופי כח) נא לצרף דוח אישור
יתרות סוף שנה לשנת המס וכתובת הבנק.
 לכל פנסיה ,קופת גמל או קרן השתלמות שברשותך נא לצרף את הדוח השנתי.

לאן להעביר את טופס הרישום והטפסים הנלווים?
את הטפסים ניתן להעביר באופן הבא:
לפקס שמספרו073-769-0604 :
לכתובת מיילInfo@MasAmerica.co.il :
*ניתן לוודא את הגעת הפקס או המייל בטלפון מספר073-769-0600 :

יש לך שאלות? אתה צריך סיוע במילוי הטפסים?
אנחנו  MasAmericaלרשותך בכל עת בטלפון מספר073-769-0600 :

לנוחיותך מצ"ב טבלת מעקב לעזרה בתהליך
*נא לוודא שהשמות תואמים בצורה מדויקת לאופן שבו הם רשומים ב .)SSN( Social Security -

