
 

 
 

 

 

  5102דוח מס 

 

 ,לקוח יקר 

 .הזמן להגשת הדוחות המס לרשויות האמריקאיותמגיע  1025עם סיום שנת 

נדרש (  LLC)בצורה ישירה או דרך חברה אמריקאית   ב"ן בארה"מחזיק נדל/ רכש כל משקיע אשר

 . (STATE)וגם למדינה בו נמצא הנכס ( IRS)להגיש דוח מס שנתי לרשויות המס האמריקאיות 

מיוחד וקל המתאים במיוחד לישראלים  תהליך AmericaMas בחברת יצרנו , מנת להקל עליך על

  .ב"ן בארה"המשקיעים בנדל

 :התהליך

 .1024דוח מס לשנת את  במידה ומילאת בעבר דוח מס הכנסה אמריקאי אנא צרף  -

 או ורכשת נכס נוסף /במידה וזו הפעם הראשונה ו -

  Office@MasAmerica.co.ilלמייל תן ושלח אואנא מלא את שאלון המצורף  -

 .אנו ניצור אתכם קשר לגבי השלמת התהליך -

 

מתמחה בהכנת דוחות שנתיים לרשויות  AmericaMas חברת :AmericaMasקצת אינפורמציה על 

ד "מובילים עו MasAmerica תאת הנהל. מקצועיו תוך הקפדה על מענה איכותי. המס האמריקאיות

טל שוורץ ופועלת בשיתוף פעולה מלא עם משרד רואי ( ב"ארה, ישראל)ח "סטיבן אטינגר ורו( ב"ארה)

זאת על מנת לספק ללקוחותינו  .שנה 00 –הפועל בניו יורק למעלה מ   Billet Feit & Preis,PC החשבון

  .צות הבריתהמס בישראל ובארולשיקולי , את הפתרון המתאים לצרכיהם

 .co.ilAmericaMas. אתם מוזמנים לאתר החברה  -

mailto:Office@MasAmerica.co.il


 

 
 

 

 
 
 

 חדשרכש נכס / טופס פרטים אישים למגיש דוחות מס בפעם הראשונה או

 

MasAmerica LTD. ח השנתי לרשויות המס בארצות הברית באופן מקצועי"תסייע לך להגיש את הדו, 

י אעל פי החוק האמריק ליהנות מזכויותיך, ריתבארצות הב להימנע מקנסות ועונשיםכך תוכל  .פשוט ומהיר
 .לישון בשקט –וחשוב מכל 

 
 .עבור כל משקיע דרוש טופס פרטים נפרד, אנו מבקשים שתמלא את הטופס הבא לפיכך

 

משפחתי מצב (באנגלית )שם משפחה  (באנגלית)שם פרטי   
 אלמן/  גרוש/  נשוי/  רווק  

ן ניידטלפו כתובת מייל    כתובת למשלוח דואר  
   

 (MM/DD/YY) ב בשנת המס"תאריכים בהם ביקרת בארה

 
 סוג הויזה שלך ?ח למס הכנסה בארצות הברית"האם הגשת בעבר דו

  לא/ כן 

 

 1025השקעות בשנת 

מסמכים שיש  – 2במידה וכן עבור לסעיף   .?1025ב בשנת "האם רכשתם בתים חדשים בארה
 .לצרף

 לא/ כן 

אותו K-1 אנא צרפו את טופס ה ? 1025כשותפים במהלך  אמריקאים קטיםבפרויהאם השקעתם 
 .1025הטופס  המפרט את חלקיכם בשותפות לשנת . אתם אמורים לקבל עבור כל השקעה

 לא/ כן 

 1025מכירות בשנת 

 .במידה  וכן אנא צרפו את כל המסמכים הנוגעים לעסקה  .?1025ב בשנת "בארהמכרתם נכס האם 

 לא/ כן 

 

 : שיש לצרף  מסמכים 2סעיף 

במידה , (נוטריון, הוצאות משפטיות)והוצאות נלוות ( HUD)מסמכי רכישה של הנכסים החדשים  .2
 הם יספקו לנו את האינפורמציה  XXXXXXLוהשקעתם דרך 

 . עם פירוט הכנסות והוצאות לכל נכס בנפרד 1025מחברות הניהול לשנת " סיכום שנתי"דוחות  .1

 .מהבנק למשכנתאות 2000 טופס -כנתא למימון הרכישה במידה ולקחתם מש .3
 .מהשקעות בשותפויות 1025עבור שנת   K-2טפסי  .4
שימו לב דוחות חברות הניהול מכילות על פי רוב , כל הוצאה שהיה לכם שקשורה להשקעה  - הוצאות .5

יש למלא   במידה ויש הוצאות נוספות הקשורות להשקעה.  דמי ניהול ותיקונים, את הוצאות הארנונה
הוצאות נסיעה ) למקרה של ביקורת של רשות המיסים יש לשמור אצלכם הקבלה המקורית. את טבלה

או , שבבעלותם יחד עם שותף LLCבדרך כלל רלוונטית רק למשקיעים שמבצעים השקעה דרך חברת 
 .(את הנכסים בעצמם ללא חברת ניהוללמשקיעים שמנהלים 

 

 דיווח על הוצאות נוספות

 תאריך ההוצאה (במטבע בו שולם)הסכום  ההוצאהסוג  #

    

    

    

    
 


