
 מגפת הקורונה העולמית בארצות הברית:

 *רו"ח (ארה"ב) אלון אהרונוף הכותב:

 מגפת הקורונה מכה בימים אלו בכל מקום בעולם ואיננה פוסחת גם על לארצות הברית.

חזקה נתקלת בקשיים חדשים ומאתגרים אשר דורשים התערבות ממשלתית מידית הגדולה וההכלכלה האמריקאית 

 הוא המס האמריקאי. ים ביניהםבולטהכאשר אחד  ,במגוון רחב של תחומים

האוצר האמריקאי, סטיבן מנושין, והצהיר שמועד הגשת דו"חות המס בארה"ב יחד  לפני מספר ימים התבטא שר

ידחו . יחד עם דחיית המועד להגשת הדו"חות והתשלום 2020 ביולי 15-באפריל ל 15-מה ידחהעם תשלום המס 

 . תקופהלאותה  2020מקדמות המס של הרבעון הראשון של שנת  גם

מתנות ל, תעיזבונולעצמאיים שאינם חברות הכפופים לביטוח לאומי, לחברות, ליחידים, ל רלוונטיתדחייה זו 

 נאמנויות.לו

-(רשות המיסים האמריקאית) החל ליישמה. במקביל מפציר ה IRS-המיד לאחר הצהרת שר האוצר האמריקאי, 

IRS  בעבור במיוחד  . בקשה זו רלוונטיתעשות כן כבר עכשיולהגיש את דו"ח המס שלו ל ,שיכול משלם מיסיםמכל

 הוא הבהירעובד במתכונת מאוד מצומצמת עקב המשבר,   IRS-למרות שהזאת מאחר כי מי שזכאי להחזר מס. 

יום למי שמגיש דו"ח בשידור  21לספק החזרי מס למי שזכאי מהר יותר מהמקובל (שיעשה את כל המאמצים 

 אלקטרוני).

ניתן לבקש  . יחד עם זאת,אוטומטי מאחר והיא מבוצעת באופן דחיית הדיווח והתשלומיםלהגיש בקשה לאין צורך 

 :דו"ח המסבכדי להגיש את   דחיה נוספת

 .באוקטובר 15-ולקבל אורכה עד ל 4868באמצעות טופס  יחידים יכולים לבקש דחיה נוספת .1

 15-כה עד הורולקבל א 7004טופס ות , יכולות לבקש דחיה נוספת באמצעS-Corpו  LLCחברות מסוג  .2

 בספטמבר

 לאוקטובר.  15-ולקבל אורכה עד ה 7004, יכולה לבקש דחיה נוספת באמצעות טופס C-Corpחברה מסוג  .3

 עבור התשלום אלא רק עבור דו"ח המס עצמו. ןאינ ,ביולי 15-לאחר החשוב לציין שכל הבקשות לדחייה, 

על מצב חירום לאומי, המאפשר לממשל הפדרלי להזרים סכומי עתק  מפהנשיא טרא הכריז בימים אלומעבר לכך, 

 על מנת לסייע למדינות בהתמודדות עם משבר מגפת הקורונה העולמית.נוספים ואמצעים 

הקונגרס והסנאט האמריקאי מגבשים חבילת הצלה למשק האמריקאי בשווי שני טריליון דולר בכדי לסייע במקביל, 

לכל אזרח  $1,200 כוללת בין היתר הצעה להעברת מענק חד פעמי בסך לית. חבילה זולמשק להימנע מקריסה כלכ

 גם לאלו החיים מחוץ לגבולות ארה"ב. . מענק זה ככל הנראה יוענקלילד $500-ואמריקאי מבוגר 

, אזרחים 300,000-החיים בישראל, אשר במספר לא רשמי מדובר בכ םזו בשורה חשובה מאוד לאזרחים האמריקאי

 אין החלטה סופית בעניין.חשוב להדגיש שאך 

משבר זה הינו ראשון מסוגו ומעמיד תאגרים ומבחנים רבים לממשלות בכל העולם בכלל ובארה"ב בפרט, כך שקרוב 

 לוודאי יהיו עדכונים ותקנות חדשות ככל שהמצב יחמיר ויתפתח. 

גם בימים קשים אלו משרדנו עובד בצורה רגילה ושוטפת הן בכדי לסייע בהגשת אורכות ודו"חות מס אמריקאיים 

 בכדי לסייע בכל הקשור למס האמריקאי באשר הוא.  והן

 



 לפרטים נוספים אנא צור קשר עם משרדנו ונשמח לסייע.

ובעלים של משרד רואי חשבון המתמחה בייעוץ מס אמריקאי בשילוב היבטי המס  ,רו"ח (ארה"ב) אלון אהרונוף*
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