מידע כללי לגבי מענק הקורונה מארה"ב
חשוב :ההסבר הינו בסיסי ונועד למתן מידע כללי בלבד ,המידע אינו ממצה את כל
האפשרויות השונות ,מומלץ להתייעץ עם גורמים מוסמכים לגבי כל שאלה שיש לכם.
אין לי ולא תהיה לי שום אחריות מכל היבט שהוא ,ישירה או עקיפה )כולל משפטי או
כלכלי ( ,על כל תוצאה הנגרמת משימוש במידע המובא להלן.
לתשומת לבכם עבדתי בהכנת דו"חות מס מספר שנים אצל רו"ח אמריקאי ,אבל אני לא
רו"ח ,עו"ד או יועץ מס בארה"ב או בישראל.

לאחר פניות רבות בנוגע למענק הקורונה מארה"ב אנסה לעשות מעט סדר בעניין ,בתקווה
שיענה על רוב השאלות.
ראשית הסבר קצר על מהות המענק  -ב 27/3/20הנשיא חתם על חוק מיוחד שעבר בהליך
חקיקת בזק בקונגרס האמריקאי (ובהסכמה נדירה בין שתי המפלגות הגדולות) ,החוק הוא
חלק ממאמץ לסייע לכלכלה האמריקאית בתקופה הקשה שאנו נמצאים בה (החוק מכונה
 ,)CARES actסעיף אחד בחוק (מתוך הרבה) נותן לכל אזרח אמריקאי זכאי מענק כספי
חד פעמי של עד  1200$למבוגר ו 500$לילד .החוק נכתב בצורה כזו שהמענק הוא בעצם
זיכוי מס לשנת ( 2020זיכוי מס שניתן כמענק אם אין חבות מס) ,אבל היות ואנשים צריכים
את הכסף עכשיו ,ה IRSישלם את המענק עכשיו למי שיוכל כמקדמה על סמך זיכוי המס
של שנה הבאה (יוסבר יותר בהמשך).
יודגש המענק הזה הינו בנוסף וללא קשר להחזרי המס הרגילים בגין הילדים ,מי שיקבל
מקדמה כמובן שלא יצטרך להחזיר את הכסף בהמשך (אבל אין כפל מענקים ,מי שקיבל
עכשיו לא יקבל שנה הבאה).
חשוב להבין ,וכפי שהוסבר ,מדובר בחוק שנחקק כבר ולא תלוי בגחמה כזאת או
אחרת של הממשל האמריקאי ,ולכן כל מיני שמועות שקריות על כך שצריך למהר
להגיש דו"ח מס לפני שהאמריקאים "יתחרטו" ,או כל מיני דדליינים מומצאים  -עד
שלשום ב ,19:00עד שבוע הבא ,עד ה ,5/5עד תום הקורונה וכו' ,פשוט אינן נכונות!
(לא להתבלבל עם הודעות אחרות שמופיעות באתר של ה IRSומאפשרות לזכאים
מסוימים לעדכן פרטים עד לתאריך מסוים כדי לקצר הליכים ,זה לא רלוונטי ל99.99%
ממי שגר בארץ ,וגם אותם זכאים שלא יעדכנו בזמן יקבלו את מה שמגיע אבל רק מאוחר
יותר).
כבר אומר שהדד ליין היחיד שקיים לקבלת הכסף הוא  3שנים מסוף עונת המיסים של
( 2020נכון לעכשיו זה  ,15/4/21דו"ח מס עם החזר ניתן להגיש עד  3שנים מאוחר ולכן יהיה
אפשר להגיש בקשה לקבלת המענק עד ל{ 15/4/2024מי שמתגורר מחוץ לארה"ב זכאי
עקרונית לחודשיים נוספים עד ל ,15/6/2024אבל לא תמיד זה עובד ,אז אל תחכו עד אז}).
חשוב לעשות את הדברים בצורה הנכונה ,ולא להקשיב לכל מיני שמועות שקריות אשר
מופצות חלקן בשוגג (כולל אי הבנה של הכתוב) ,וחלקן בזדון ע"י כל מיני שרלטנים
למיניהם.
הקדמה קצרה לפני שניכנס לפרטים ,כדי לא להלאות את הקוראים בריבוי מקורות
אתייחס בהפניות בעיקר לדף השאלות הנפוצות של ה( IRSנמצא בלינק
הבא https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-
 )centerההפניות הם לפי מספרי השאלות בשעת כתיבת השורות  -יתכן שישתנה אח"כ ,מי
שקורא אנגלית יוכל למצוא שם עוד מידע.
(מי שמאוד רוצה לקרוא את החוק יכול למצוא אותו בלינק הבא:
 ,https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748/textסעיף .)2201

כמו כן אותיות =  IRSהם ראשי התיבות של רשות המיסים האמריקאית.
ואותיות =  SSNזה ראשי תיבות של מספר ביטוח לאומי (סושאל סקיוריטי נאמבר ,מספר
מזהה דומה למספר זהות אצלינו) .
תנאי הזכאות למענק:
•

כל אזרח אמריקאי או מחזיק גרין כארד שיש לו מספר סושאל סיקיורטי SSN
תקף לצורך עבודה בארה"ב זכאי למענק של  ,1200$וזאת ללא תלות במקום מגוריו
(כולל מי שגר בישראל) ,ובלבד שלא חל עליו ההגבלות הבאות:

 .1אינו יכול להיות רשום כנתמך  /תלוי בדו"ח של מישהו אחר ( ,Dependentלרוב
ילדים שגרים אצל ההורים רשומים אצל ההורים) ,גם אם בפועל לא רשום בדו"ח
(נדון בזה עוד בהמשך).
 .2כל מי שמופיע בדו"ח המס יש לו מספר סושאל סקיוריטי  SSN,מספר ( ITINניתן
בין היתר לבני זוג ישראלים שצורפו לדו"ח) אינו תקף ,ולכן אם מופיע בדו"ח זה
יפסול את המענק לכולם (נדון בזה עוד בהמשך).
 .3גובה ההכנסה פחות מסך שנקבע ( 75,000$למבוגר יחיד 150,000$ ,לזוג ,מעבר לזה
המענק קטן לפי חישוב מסוים ,ניתן לראות פירוט בשאלה  13בדף השאלות
הנפוצות) .לא נדרשת מינימום הכנסה כדי לקבל את המענק.
•

למרות האמור לעיל ,ילדים מגיל  16ומטה שרשומים בדו"ח של ההורים ,ההורה
יקבל מענק בסך  500$לילד (כל שאר ההגבלות חלות  -כלומר הילד צריך מספר
סושאל סיקוריטי  SSNוכו').

לסיכום( :על פי רוב) מבוגר אמריקאי יקבל  1200$וילד  ,500$לא משנה איפה הם גרים
והאם יש להם הכנסות (רק לא מידי גבוהות) ,ובלבד שלכל מי שמופיע בדיווח המס יש
מספר סושאל סקיוריטי .SSN
מי יכול להיות רשום בדו"ח של מישהו אחר:
המקרים הנפוצים הם  -ילדים (או נכדים) עד גיל  ,18או עד גיל  23במקרה שהם תלמידים,
שמתגוררים אצלכם ואתם מממנים לפחות חצי מעלות המחיה של הילד.
קרובים אחרים  -לדוגמה הורים מבוגרים ,שאין להם הכנסות משלהם בשיעור העולה על
 ,4200$ואתם מממנים לפחות חצי מעלות מחייתם.
פירוט מלא של האפשרויות תוכלו למצוא בלינק
הבא .https://www.irs.gov/publications/p501#en_US_2019_publink1000196863
כאמור כל מי שיכול להיות רשום בדו"ח המס האמריקאי שלכם (גם אם בפועל אינו רשום
בדו"ח) אינו זכאי לקבל את המענק .לדוגמה ,תלמיד ישיבה בן  18שאתם מממנים את
מחייתו אינו זכאי למענק ,אם כי חשוב להדגיש שוב ,שאם בשנת המס של  2020כן יהיה
זכאי (לדוגמה  -נישא וחי עכשיו בדירה משלו) יוכל לדרוש את המענק בדו"ח המס של 2020
(שמוגש ב.)2021
לכן שימו לב על מי אתם מבקשים את המענק ופעלו בצורה מושכלת.
צורת תשלום המענק:
כאמור לעיל המענק הזה הוא בעצם זיכוי מס של שנת המס  2020שמשולם עכשיו כמקדמה
ע"י ה .IRSה IRSמשלם את המקדמה על פי המידע שיש לו ,אם הגשתם דו"ח מס לשנת
 2019או ( 2018אם טרם הגשתם את  ,)2019או מקבלי קצבאות מביטוח לאומי האמריקאי,
תקבלו את המענק אוטומטית לפי הרשום בדו"ח  -כלומר מספר נפשות וכו' (לא נדרשת
ממכם שום פעולה ,רק במידה וזכאים למענק כמובן).

אם ביקשתם לקבל את החזרי המס בהפקדה ישירות לחשבון בנק אמריקאי ,תקבלו את
המענק לחשבון אוטומטית (לא נדרשת שום פעולה מצידכם) ,אם אין פרטי חשבון הIRS
ישלח לכם אוטומטית צ'ק לכתובת שמופיעה בדו"ח המס האחרון שהגשתם ( 2019או 2018
בלבד) ,מי ששילם מיסים לא יקבל את המענק בהפקדה אלא א"כ יעדכן באתר לפי הלינק
בהמשך ,גם אם שילם מיסים ישירות מחשבון בנק אמריקאי.
לתשומת ליבכם תשלום לחשבון בנק מבוצע הרבה יותר מהר מאשר משלוח צ'ק ,ולכן מי
שיכול לקבל את התשלום ישירות לחשבון בנק אמריקאי זה מומלץ.
ניתן לנסות לעקוב אחרי תשלום המענק בלינק הבא ,לא תמיד עובד אז לא צריך להיבהל,
אבל אם עובד לפעמים ניתן לעדכן פרטי חשבון בנק להפקדה,
.https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
ה IRSכבר ביצע פעימה ראשונה של תשלום המענק לכ 80מיליון אזרחים אשר הגישו
דו"חות מס עם פרטי חשבון בנק ,פעימה שניה מתוכננת לשבוע הזה .בשבועות הקרובים
אמורים להתחיל לשלוח את הצ'קים למי שלא רשם פרטי חשבון ,בקצב של כ 5מיליון
צ'קים בשבוע ,בסך הכל הם צופים שיקח כ 5חודשים לשלוח את כל הצ'קים .התכנון הוא
לשלוח את הצ'קים לפי תיעדוף גובה הכנסה ,כלומר בעלי הכנסה נמוכה יקבלו את המענק
ראשונים.
חשוב  -תוך  15יום מרגע שליחת התשלום ה IRSישלח מכתב לכתובת הרשומה עם פירוט
לגבי המענק ששולם.
יש עדיין הרבה חוסר וודאות לגבי כל מיני פרטים טכניים שקשורים לתשלומי המענק ,אבל
לפי מה שה IRSפירסמו מי שקיבל מענק גבוה יותר מהמגיע לו ,לא יצטרך לשלם את הכסף
חזרה (ראו שאלות  16ו 32בדף השאלות הנפוצות) מי שקיבל פחות מהמגיע לו תמיד יוכל
לדרוש את יתרת התשלום בדו"ח המס של שנת( 2020מוגש ב .)2021ולכן מי שחושב שיוכל
לקבל מענק גבוה יותר על סמך המידע מ 2018ועדיין לא הגיש דו"ח מס ל( 2019לדוגמה
ב 2019הייתה הכנסה מעל לרף המקסימלי) ,מומלץ להמתין עד אחר קבלת הכסף (אבל
חשוב לשים לב להגיש בזמן הארכה ולשלם מיסים במועד אם חייב).
מההסברים של ה IRSנראה שלא יבוצע יותר מתשלום מקדמה אחד לאדם ,ולכן אם לפי
הדו"ח של  2019תהיו זכאים למענק גבוה יותר (לדוגמה אם איזרחתם ילדים נוספים
ב )2019כדאי להזדרז בהגשת הדו"ח כדי לקבל את מלוא התשלום עכשיו ,אבל גם אם לא
קיבלתם את הכסף השנה  -לא איבדתם את הכסף ,פשוט תצטרכו לחכות לשנה הבאה
בשביל לקבל את ההפרש באמצעות הגשת דו"ח מס.
אני חוזר ומדגיש ,מי שזכאי למענק ולא קיבל את הכסף השנה מכל סיבה שהיא ,יוכל לקבל
את המענק המגיע ע"י הגשת דו"ח מס על שנת  .2020את דו"ח המס מגישים מ 2021עד
ל 3שנים לסוף עונת המיסים (כלומר  ,)15/4/2024ולמרות השם של הטופס ,רוב האנשים
אינם צריכים לשלם מיסים בפועל (הבעיה היא בעיקר לאזרחי ארה"ב שהם עצמאים
ומחויבים בכפל ביטוח לאומי).
נקודה חשובה נוספת היא שהמענק אינו ניתן לחילוט כנגד חובות אחרים לרשויות בארה"ב
(למעט תשלומי מזונות) ,ולכן גם מי שיש לו חובות מהעבר לרשויות בארה"ב יכול לעשות
את הנדרש על מנת לקבל את הכסף וליהנות מהמענק.
הגשת דו"ח מס ודו"ח מידע בסיסי כדי לקבל את המענק:
הסבר קצרצר ,מי שההכנסות השנתיות שלו הם פחות מרצפת המס  -ב 2019זה 12,200$
ליחיד ו 24,400$לזוג (ששניהם אמריקאים) ,על פי רוב אינו חייב בהגשת דו"ח מס (למעט
עצמאים שחייבים על רווחים מ 400$ומעלה) .שער הדולר הממוצע לשנת  2019היה .3.563
מי שזכאי למענק הכספי ולא הגיש דו"ח מס אמריקאי לשנים  2019או  ,2018אם הוא חייב
בהגשת דו"ח מס (כלומר הכנסות מעל לסכום הנ"ל) צריך להגיש דו"ח מס ל 2019כדי
של IRSיהיה את המידע לאן לשלוח את הכסף ,שימו לב שעל הכנסות עד לגובה כ106,000$
בכל מקרה לא תצטרכו לשלם מס בפועל (שוב למעט עצמאים ,לצערי).

מי שזכאי למענק ואינו חייב בהגשת דו"ח מס  -לדוגמה אברך בעל אזרחות אמריקאית
שנשוי לישראלית ,ומקבל מלגה חודשית של  ,2000₪היות וסך ההכנסות השנתיות שלו
הם פחות מ 12,200$הוא אינו חייב בהגשת דו"ח מס (ולא מחשיבים את ההכנסות של
אשתו כי היא לא אמריקאית).
כדי שכל האזרחים הזכאים יוכלו לקבל את המענק עוד השנה ,גם מי שאינו חייב בדיווח,
ה IRSיצר דו"ח בסיסי מיוחד המכיל את המידע הדרוש לה בשביל לשלוח את התשלום.
הדו"ח הזה הינו בסיסי ביותר ,מוגש אלקטרונית ,חינמי וקל מאוד למילוי לבד.
את דו"ח המידע ניתן למצוא בלינק הבא:
https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here

רבים שאלו האם הגשת דו"ח מס תחייב אותם כל שנה בהגשת דו"ח ,התשובה האמיתית
היא שבשנה שחייבים להגיש דו"ח מס אז חייבים ובשנים שלא אז לא .בפועל אם התוצאה
של הגשת הדו"ח היה אפס מס אז אין קנס על אי הגשה ,ולכן אני לא רואה מקום לחשוש
מלקבל את המגיע לכם.
בכל מקרה שבו אתם מגישים דו"ח מס חשוב להשתמש בשירותים של אנשי מקצוע
ישרים ואמינים ,הימנעו ממי שמנסה להלחיץ אתכם באמצעות מידע כוזב או לדרוש
מחירים מופקעים ,או אחוזים מהמענק (ע"פ החוק בארה"ב אסור לגבות שכ"ט על בסיס
אחוזים מההחזר הצפוי).
הבהרה חשובה  -אין קשר בין דיווחי ( FBARדיווח אם היו לכם יותר מ 10,000$בחשבון
הבנק) לדיווחי המס ,ולכן גם מי שהגיש  FBAR,או לא הגיש ,זה לא ישנה כלום לגבי
המענק לא לזכאות ולא חובת או אי חובת דיווח.
הדרכה בסיסית למילוי דו"ח מידע למי שאינו צריך להגיש דו"ח מס רגיל (יש להגיש עד
ל ,15/10/2020אח"כ כנראה שיסגרו את האופציה הזו ,מי שלא הספיק יצטרך להגיש דו"ח
מס ב 2021על שנת  2020וכך לדרוש את הכסף):
.1
.2
.3

.4
.5

.6

נכנסים ללינק שרשמנו https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-
payment-info-here
לוחצים על הקוביה הכחולה באמצע העמוד (רשום )Enter your information
מועברים לאתר חיצוני של ( Freefileזה בסדר גמור).
יוצרים חשבון לפי ההוראות (נדרש מייל נפרד לכל חשבון) ,אפשר להשתמש במייל
גם בשביל היוזר ,להשאיר את שדה הטלפון ריק (אלא א"כ יש לכם מספר
אמריקאי) ,הסיסמה צריכה להכיל  8תווים עם לפחות אות גדולה (באנגלית) ,קטנה,
מספר ותו מיוחד (כמו סימן קריאה) .מאשרים את החשבון בלינק שנשלח למייל.
בשלב הראשון נסמן ב  Singleלכל אחד שאינו מגיש דו"ח משותף עם בת זוג (כולל
כאלו שנשואים לבני זוג ישראלים ,זה שונה מדו"ח מס רגיל) ,אם שני בני הזוג
אמריקאים ואינם חייבים בהגשת דו"ח מסמנים ב .Married filing jointly
לאחמ"כ נמלא את השם (באנגלית בדיוק כפי שמופיע בכרטיס הסושאל -כולל שם
נעורים וכו') ,מספר ( SSNאם זה לבני זוג אז כמובן שלשני בני הזוג) ,כתובת מלאה
ומדויקת (כולל מס' דירה ,מיקוד שממלאים ב ,Foreign postal codeולא לשכוח
למלא ארץ ב ,)Foreign country nameאם רוצים להוסיף ילדים אז ב
 ,Ddependentsואם רוצים למלא פרטי חשבון בנק אמריקאי להפקדה אז
ב  ,Banking Informationוממשיכים לעמוד הבא ע"י לחיצה על הכפתור הכחול.
בשלב השני ב ( AGIהקוביה הראשונה למילוי) רושמים ( 0בהנחה שלא הגשתם
דו"ח מס ב ,)2018אח"כ ב Aרושמים את התאריך של היום (אם לא מולא
אוטומטית) ,ב Cניצור סיסמה לשנה הבאה ע"י הקלדת  5ספרות שנרצה (אבל לא
 00000או  ,)12345ב Dרושמים תאריך לידה (חשוב באמריקה רושמים חודש לפני
יום ,לדוגמה  15/4/85יירשם .)04/15/1985

 .7וזהו עכשיו רק נותר להגיש את הדו"ח אלקטרונית ,נלחץ על הכפתור הכחול (רשום
 ,)Continue to Efileרושמים את הקוד שמופיע ומאשרים ( ,)Submitאח"כ
מסמנים שם בתיבת האישור ואז שולחים אלקטרונית (.)Ttransmit form
 .8ממתינים לקבל מייל שהדו"ח התקבל בהצלחה (תקבלו מיד מייל שהדו"ח עבר ,ואז
עד יומיים אח"כ אתם אמורים לקבל מייל שהדו"ח התקבל בהצלחה ,אם יש שגיאה
חשוב לראות ממה השגיאה ולתקן).
 .9וזהו סיימתם ,אתם ממש מקצוענים! נותר רק להמתין לקבלת המענק.
שיהיה בהצלחה!

מי שלמרות ההסבר מעוניין שיגישו עבורו דו"ח מידע בסיסי (ולא חייב בהגשת דו"ח מס),
יוכל לעשות זאת אצל ידיד שלי בעלות של ( 200₪לפרטים ניתן לפנות אלי).
דו"ח מס עם מספר :ITIN
אחת מהבעיות שצצו מנוסח החוק הכתוב ונוגעת מאוד להמון אזרחי ארה"ב
שמתגוררים בישראל ונשואים לבני זוג שאינם אזרחים ,היא שאם בחרתם לצרף את בן/ת
הזוג שאינו אמריקאי לדו"ח המס (לרוב נעשה כדי למקסם את החזרי המס) והונפק לו/ה
מספר ( ITINמספר זיהוי לצורכי מס ,דומה ל SSNותמיד יתחיל ב )9אף אחד ממי שמופיע
בדו"ח לא יהיה זכאי לקבל את מענק הקורונה (במקרה שהוגש דו"ח מס משותף ,שזה
המקרה הקלאסי).
זו בהחלט הגבלה מתסכלת ,אבל צריך לחשוב מה ניתן לעשות( .כנראה הסיבה להגבלה
שמופיעה במפורש בחוק  -בניגוד לכל מיני שמועות לא מהימנות  -היא שהחוק נכתב בצורה
כזאת שמגיש דו"ח מכל סטטוס יקבל מענק של  1200$למעט במקרה של הגשת דו"ח
משותף שיקבלו  ,2400$כלומר זה לא  1200$לנפש אלא  2400$לזוג בתנאי שלכולם יש
מספר  SSNאלא א"כ אחד מבני הזוג משרת בצבא האמריקאי ואז מספיק שלאחד מבני
הזוג יהיה מספר  .SSNרצו להחריג את מי שלא זכאי לעבוד חוקית בארה"ב אבל לצ'פר
את החיילים אז לכן קיבלנו יצירה כזאת .זו הפרשנות הלא משפטית שלי ,בכל מקרה אני
לא מתכונן להתמודד על מושב בבית הנבחרים אז אין לי אפשרות לשנות את החוק בנקודת
הזמן הזו).
חשוב :כל האמור לקמן הוא אך ורק הצעות שייתכן שיעבדו ויתכן שלא ,אין לי וגם אף
אחד אחר לא יכול להתחייב האם בפועל הרעיונות יעבדו ,והאם בסופו של דבר  -למרות מה
שפירסמו בעצמם – ה IRSלא ידרוש כסף שהגיע שלא כדין חזרה .בנוסף ,הכל נכתב בהנחה
שה IRSעדיין לא קבע את זכאותכם ולא קיבלתם כבר תשלום כלשהו ,כי אם כן אז כנראה
לא ישלמו מקדמה נוספת.
ראשית נציין שהגשת דו"ח נפרד פותרת את המגבלה החוקית הזאת (ראו שאלה  13בדף
השאלות הנפוצות) ,ולכן ננסה לנתח מספר אפשרויות (נשתמש בדוגמה של זוג עם  4ילדים,
וכל אחד ישליך על מצבו).
 .1המקרה הכי פשוט  -הוא במקרה שההורה האמריקאי הוא גם עם הכנסות
מספיקות בשביל לקבל את החזר המס המקסימלי עבור הילדים ,ואז פשוט מגישים
דו"חות נפרדים לשניהם (אם בן/ת הזוג השני אכן חייב בדיווח) .שימו לב שמי שכבר
הגיש דו"ח משותף ,יכול להגיש דו"ח תיקון ולשנות לנפרד רק עד סוף עונת המיסים
( 15/7/20השנה) .כמו"כ מי שצופה שהאפשרות הזו תניב את התוצאה הרצויה בשנה
הקרובה יוכל להגיש דו"חות נפרדים על .2020
 .2במקרה יותר מורכב  -אם לכל אחד מההורים יש הכנסה מספקת בשביל לקבל החזר
מס על  2ילדים (וצופים שזה יהיה המצב גם ל ,)2020הם יכולים להגיש דוחות מס
נפרדים ל 2019ו 2020וכל שנה להחליף בין הילדים הרשומים בדו"ח ,כך שבסופו של
דבר כל ילד רשום בדו"ח של ההורה האמריקאי בשנה אחת (וכמובן שתקבלו חלק
מהמענק השנה וחלק בשנה הבאה).

 .3המקרה הבעייתי ביותר  -כל ההכנסות הם מההורה שאינו אמריקאי ,בהינתן
שה IRSלא יחזרו בהם ,אז כפי שהבאנו למעלה מי שקיבל מענק עודף לא יצטרך
להחזיר את הכסף (שאלות  16ו .)32ולכן מה שניתן לעשות זה קודם להגיש דו"ח מס
נפרד של ההורה האמריקאי עם הילדים ,לחכות לקבל את מענק הקורונה ואז
להגיש דו"ח תיקון לדו"ח משותף ולקבל את מלוא ההחזר בגין הילדים.
אבל חשוב לקחת בחשבון מספר דברים:
 .1יכול להיות שבשנה הבאה ידרשו את הכסף חזרה ואז תצטרכו כבר לחשב מה
ייצא משתלם יותר (אפשר לדוגמה להגיש את הילדים עם ההורה הישראלי ,ואת
ההורה האמריקאי בנפרד כדי לקבל לפחות את ה 1200$של ההורה ,וכן על זה
הדרך) ,מעבר להחזרת הכסף  -אם יידרש  -לא חושב שיכולה להיות בעיה נוספת.
 .2דו"חות תיקון לוקחים הרבה יותר זמן לטיפול ומועדים יותר ליפול לביקורת ,אז
תקפידו שהכל יהיה חלק בדו"ח תיקון (תמיד צריך להקפיד שהכל חוקי).
 .3בגלל המצב של הקורונה ה IRSעובד במתכונת מצומצמת ואינו מטפל נכון
לעכשיו בטפסים המגיעים בדואר (הכל מועבר לאחסנה) ,לא ידוע עד מתי המצב
הנוכחי ימשיך וכמה זמן ייקח להם להתגבר על העומס כשיחזרו לעבודה (דו"חות
תיקון מוגשים תמיד בדואר).
הערה חשובה :לא ידוע כרגע איך ההחזר בדיוק ישתקף בדו"ח המס של  ,2020ובגלל
הצורה שבה מגישים דו"ח תיקון לא בטוח שיוכלו לעשות את המשחק הנ"ל ב,2020
אז מי שיכול ורוצה לקחת על עצמו את הסיכונים לעיל ,מומלץ לעשות זאת כבר
השנה (בגלל שהמענק הוא מקדמה של זיכוי של  2020אז זה בכלל לא משתקף
בדו"חות של .)2019
נקודה נוספת  -מי שעלול להיות לו השלכות שונות מהמהלך ,חשוב להגיש הארכה
למיסים של  2019לפני שמתחיל לשלוח את הדו"חות.
•

אני חוזר ומדגיש שוב אין לי אחריות אישית על הדברים המובאים לעיל ,ייתכן שלא
שקלתי את כל ההשלכות האפשריות ,הרעיונות הנ"ל מובאים רק כהצעות והיישום
של הדברים הוא להחלטתכם ועל אחריותכם בלבד.

איזרוח ילדים ב( 2020או ילדים אמריקאים שנולדו ב:)2020
כפי שהסברנו לעיל המענק הזה הוא בעצם זיכוי מס לשנת ( 2020שניתן כמענק למי שאין
חבות מס) ,ולכן מי שיאזרח את הילדים שלו ב ,2020או ילדים שהם אזרחים אמריקאים
מלידה ונולדו ב ,2020יהיו זכאים לקבלת מענק הקורונה עבור הילדים ( 500$לילד) בדו"ח
המס שההורים יגישו על שנת ( 2020מוגש ב.)2021
שימו לב  -ילדים שאוזרחו או נולדו ב 2020אינם יכולים להופיע בדו"ח מס של ( 2019גם לא
בדו"ח בסיסי) ,אל תשחקו עם זה ,זה לא חוקי.

שירותי אזרחות אמריקאית לילדים (לזכאים ע"פ סעיף הסב):
מאמץ רב הושקע בכתיבת המאמר הנ"ל ואני מקווה שהפקתם תועלת מהדברים,
אשמח לקבל את המשוב שלכם על הנאמר (לתשומת ליבכם אינני עוסק כיום
בהגשת דו"חות מס בצורה מסחרית).
אשמח להציע לכם את שירותיי המקצועיים בקבלת אזרחות אמריקאית לילדים
(לזכאים ע"פ סעיף הסב) ,כמו כן צברתי מומחיות רבה בקבלת פטור מאגרת
האזרחות (המאוד יקרה ,תלוי במבחן הכנסות).
כל מי שמתעניין/ת באפשרות איזרוח ילדיו מוזמן/ת לפנות אלי לייעוץ ראשוני
בחינם (כמו"כ מי שרוצה להבין איך לחשב את החזרי המס הצפויים ,יכול לפנות
אלי בעניין).

,בהצלחה רבה
יעקב פביאן
055-9977332
yaakov.fabian@gmail.com

 מומחיות,)שירותי אזרחות אמריקאית לילדים (לזכאים ע"פ סעיף הסב
.)בקבלת פטור מאגרת האזרחות (תלוי במבחן הכנסות
! מקצועיות, שירות,אמינות

A brief description in English about the Coronavirus stimulus payment:
Since a lot of information regarding the stimulus payment, formally known as “Economic
Impact Payment” is available online, I will just provide an extremely basic explanation about
the law alongside some recommended links.
On March 27th, the president signed into law the CARES act providing necessary financial
aid to American citizens and companies suffering from financial stress, one of the many
outcomes of the corona pandemic. One section of the law (Sec. 2201) provides a stimulus
payment of up to $1200 per adult and $500 child to every eligible American (US citizens &
permanent residents with valid for employment SSN) regardless of place of residency.
The law was written in a way that the payment is special 2020 refundable tax credit, that the
IRS is paying in advance now to whoever it can, it’s important to understand that whoever
will not get the money now, will be able to claim the credit next year on their 2020 tax return.
The credit is in the law and is not dependent on any good will of the IRS, so there’s no need
to give in to false information, better to make sure you are filing properly.
For those who filed 2019 or 2018 tax returns they should receive their payment
automatically, you can follow the payment at this link and update direct deposit info if you
wish (doesn’t always work) https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment.
Those who generally are not required to file taxes can provide their information using the
following special Non-Filer option: https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enterpayment-info-here
Please see also the following links for information about your eligibility and more.
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/newsroom/how-to-use-the-tools-on-irsgov-to-get-your-economic-impactpayment
Behatzlacha Raba,
Yaakov Fabian

