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 מידע בנושא מענק הקורונה על ידי ממשלת ארה"ב

להלן מידע תמציתי בנושא מענק הקורונה שניתן על ידי ממשלת 

 ארה"ב. נדגיש, כי המידע דלהלן אינו יעוץ ואינו מהוה תחליף ליעוץ.

 מדיווח הפטורים לבין שנתי בדיווח החייבים בין מתחלקת למענק בקשה הגשת 

 וההבדלים ביניהם. הפטוריםהם  ומי החייביםהם  מי מפורט להלן .שנתי

  לא צריך 2019או  2018מי שמגיש דיווח שנתי בכל שנה, וכבר הגיש דיווח לשנת ,

לעשות כלום על מנת לקבל את המענק. המענק ישלח אליו באופן אוטומטי. ישנם 

 .(IRSכאלה שכבר קיבלו את המענק ויש לעקוב אחרי ההודעות מרשות המיסים )

 גם אם הוא מעולם לא דיווח הכנסות 1,200$זרח אמריקאי זכאי למענק של כל א. 

  2,400$עבור בני זוג ששניהם אזרחים גובה המענק הוא 

  לילד. 500$ישנה תוספת עבור כל ילד שהוא אזרח ארה"ב של 

 ( רק מי שיש לו מספר ביטוח לאומיSocial Security Number .יכול לקבל את המענק )

 רם.ובלהם מספר על מנת לקבל את המענק עגם הילדים צריך שיהיה 

 ( מספר הביטוח לאומיSocial Security Number - SSN ) האמריקאי,  מופיע בדרכוןלא

 .( שמופק על ידי הרשות לביטוח לאומיSocial Security cardטיס נפרד )אלא בכר

  קשר במייל  א יודע את המספר שלו, מומלץ ליצורשלמי שלא יודע אם יש לו מספר או

 ונשמח לעזור לו ככל האפשר.

  )ואינו חייב בדיווח מי שההכנסה השנתית שלו נמוכה מתקרה מסוימת )וכדלהלן

 יכול לבקש את המענק באמצעות טופס יעודי ללא צורך במילוי דיווח שנתי.שנתי, 

 ור האזרח )וכן עבור הילדים מי שאחד מבני הזוג אינו אזרח, יקבל מענק רק עב

כדאי לדווח גם את ההכנסות  הרבה פעמיםהאזרחים(. אולם, לעניין הדיווח השנתי 

 )למרות שלא יתקבל עבורו המענק לקורונה(. .שאינו אזרח של בן הזוג

  שמאפשרות למלא את הטופס היעודי 2019לשנת להלן גובה ההכנסות: 

ד סכום שנתי של גובה הכנסות ע יחיד שמבקש רק עבור עצמו
12,000$ 

גובה הכנסות עד סכום שנתי של  זוג שמבקש במשותף עבור שניהם
24,400$ 

 

 

 דק'. 15ולוקחת כ בטופס היעודי קלה ופשוטה  הגשת הבקשה

 מתבצעת באתר מיוחד בלינק הבא:ההגשה 

https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/EconomicImpactPayment 

 .ים מאופן מקוון, ואינו עולה כסףמילוי הטופס ושליחתו מתבצע

https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/EconomicImpactPayment
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 :היעודי להלן רשימת הפרטים שיש להצטייד בהם לפני מילוי הטופס

o אות של כל האזרחים שיופיעו בטופס אחר ם מלא כפי שמופיע בדרכון אות ש

 )בני זוג, ילדים וכדו'(.

o ( מספר ביטוח לאומיSocial Security Number - SSN של האזרחים שיופיעו )

 בטופס )בני זוג, ילדים וכדו'(.

o  מבקשים במשותף(.לתאריך לידה לועזי של המבקש )ושל בן הזוג 

o רישיון נהיגה אמריקאי או תעודת זהות מהמדינה בארה"ב ותאריך  מספר

 למי שיש )מי שאין לו, לא צריך!( –הנפקה שלהם 

o ( מספר ביטחון מרשות המיסיםIRS )–  למי שקיבל מספר כזה )אם לא ידוע

 .על מספר כזה, אז כנראה אין, ולא צריך אותו(

o  בר בהעברה בנקאית למי שמעוניין שהכסף יוע –מספר חשבון בנק אמריקאי

 ולא בצ'ק בדואר.

o  כולל מיקוד עדכני! –כתובת מגורים שלכם 

o .כתובת מייל נגיש לצורך וידוא זיהוי 

 ,ידך את פותח" במשרדי לו לעזור נשמח מי שמתקשה במילוי והגשת הטופס" 

 באמצעות לפנות ניתן, 22:30 - 20:30 השעות בין אייר' וג' ב ושני ראשון בימים

 בכלעל מנת לתאם הגעה ו/או  m475114@gmail.comהבא:  מיילכתובת ה

 .ל"הנ בשעות לענות ונשתדל שאלה

  2020הגשת הבקשה יכולה להיעשות עד סוף שנת. 

 

 צריך לעיל מי שגובה ההכנסה השנתית שלו גבוהה מהתקרה שמפורטת בטבלה ,

על מנת לקבל את  2019או  2018עבור שנת ( 1040למלא דיווח שנתי )טופס 

חייב בדיווח, הוא היעודי למרות ש חשוב להדגיש, שמי שימלא את הטופס נק.המע

יכול להזיק לעצמו ובודאי שלא יזרז את הבקשה, היות והם יתייחסו רק לדיווח השנתי 

 ולא לטופס.

  ישנה תקרה לגובה ההכנסות השנתית, שמי שעובר אותה יקבל מענק מופחת או לא

 יקבל מענק כלל. להלן גובה התקרה:

גובה הכנסות עד סכום שנתי של  חיד שמדווח ומבקש רק עבור עצמוי
75,000$ 

זוג שמדווח ומבקש במשותף עבור 
 שניהם

גובה הכנסות עד סכום שנתי של 
150,000$ 

 

  ה להתבצע יכול –למי שחייב בכך  –2018או  2019לשנת הגשת הדיווח השנתי גם

שיסתמך על גובה ההכנסות המדווחות זכה במענק ועדיין ת 2020עד סוף שנת 

 2020 כמו כן, מי שלא קיבל את המענק ב למרות שהדיווח הוגש באיחור.בדיווח, 

( 2021)דהיינו, הדיווח שיוגש בשנת  2020 ל שנתאת המענק גם בדיווח ע קבליכול ל

 .2020אך על בסיס ההכנסות של 

 טי לאחר הגשת הדיווח, למי שחייב בהגשת הדיווח, המענק ישלח אליו באופן אוטומ

 ואין צורך במילוי טופס יעודי לשם קבלתו.
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 ויכולה לתת מרתיע אינה דבר כל כך, גם למי שלא חייב בכך י,הגשת הדיווח השנת ,

לקבלת מידע  הטבות נוספות מעבר למענק הקורונה. מומלץ ליצור קשר במייל

 .המותאם יותר אישית עבורכם

לי בארה"ב כל אזרח חייב בדיווח שנתי בנוסף נבהיר, כי על פי החוק הפדר

( ללא תלות במקום מגוריו ו/או במקום ממנו הכנסותיו IRSלרשות המיסים )

מגיעים, למעט מי שנמצא בקבוצת הפטור מחובת דיווח או שהכנסותיו נמוכות 

 מההכנסה המחייבת דיווח )כאמור לעיל(.

ע ושאלות נוספות, כן למידו( 1040הגשת דיווח שנתי )טופס ומי שזקוק לעזרה במילוי 

בצירוף פרטים ונשתדל לעזור כמיטב  m475114@gmail.comנו במייל ילניתן לפנות א

 יכולתינו.

נבהיר, כי מילוי הטפסים והגשת הדוחות יתבצעו על ידי אברך מהשכונה בעל ידע וניסיון 

יתכן  (כרוך בתשלום סימלי. כמו כן,1040רב בתחום. מילוי והגשת דיווח שנתי )טופס 

ומילוי והגשת הדיווח מחייב הגשה של רו"ח, בהתאם לנתונים שלכם, ובמקרה כזה 

 העלות תהיה גבוהה יותר.
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Information about The Economic impact payment  

(Coronavirus payment) 

The following is not intended to be consultation or any sort of 

replacement for such. 

 Receiving the "Coronavirus payment" differs between those who need to file 

a tax return (1040) and those who do not. Following are general details who 

is required to file a return and who not and the differences between them in 

regards to the "Coronavirus payment". 

 One that has already filed a tax return (1040) for year 2018 or 2019, will get 

the payment automatically. Some have gotten it already. 

 All U.S. citizens are eligible for a "Coronavirus payment" (Economic impact 

payment) of $1,200 even if they never filed a tax return. 

 For a couple filing jointly the payment will be $2,400. 

 There is an additional payment of $500 for every child who is a U.S. citizen. 

 To be eligible for the payment one must have a Social Security Number (SSN) 

that does not restrict him from working in the United States. Same applies for 

the children whom are claimed for the payment. 

 The Social Security Number (SSN) does not appear in the passport, it comes 

on a separate card (Social Security card) issued by the Social Security 

Administration. 

 One who does not know the SSN, or does not know if one was issued, we will 

recommend to contact us via email and we will be happy to assist the best 

we can. 

 One whose annual income is low (as detailed below) and therefore is not 

required file a tax return (1040), can file a designated non-filer form to claim 

the "coronavirus payment", without filing a tax return. 

 If one of the spouses is not a U.S. citizen, the payment will be available only 

for the U.S. citizen (and the children whom are citizens). Nonetheless, for tax 

return purposes it is sometimes recommended to report also the noncitizen's 

income (even though  the "coronavirus payment" is not available for him) 

 Following is the annual income (AGI) for 2019 that one who ernes the same 

or less is not require to file a tax return and will be allowed to use the 

designated form for non-filers: 

Single filer Annual revenue of up to $12,200 

Married filing jointly Annual revenue of up to $24,000 
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 Filing the non – filer form is easy and simple and takes about 15 Min.  

 Filling is via a special web site at the following link: 

https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/EconomicImpactPayment. Filling 

the form is done on-line and is free. Following is a list of information needed 

to fill the form:  

o Full name as appears in the passport (letter to letter) of all citizens 

who will be claimed on the form. (Spouse, children etc.. 

o Social security number (SSN) of all citizens who will be claimed on the 

form. (Spouse, children etc.). 

o Filers English birthdate (and spouse's if filing jointly). 

o Driver's license or State issued ID number and date of issuance – for 

those who have on (those who don't - don't need it!). 

o Identity Protection PIN issued by the IRS – for those who have one (if 

you don't know if you have one – you probably don't) 

o Bank account number and routing number for those who want a 

direct deposit and not a paper check sent by mail. 

o Your residential address – including an updated ZIP code. 

o Accessible e-mail address – for account verification. 

 Anyone who needs assistance with filing the non – filer report, we will be 

happy to assist in the offices of "Poteach Et Yadecha" on SUN. & MON. 26th & 

27th of APR. (ב' ו- ג' אייר )22:30 – 20:30, Please contact us via the following 

email: m475114@gmail.com for appointment and/or for any further 

questions. 

 The non-filer form or tax return for the required years (2018 or 2019) need to 

be filed by the end of 2020. 

 

 

 

 

 If one's annual income (AGI) is greater than the amounts written above, one 

will need to file a tax return (form 1040) for 2018 or 2019 in order to receive 

the "coronavirus payment".  

 It is important to know, that one who is required to file a tax return and files 

instead the designated non-filer form for the "coronavirus payment", can 

cause complications. Additionally, it will definitely not speed things, as the 

IRS will only pay based on the tax return and not the designated non-filer 

form. 

 One who files a tax return (form 1040) will automatically receive the 

"coronavirus payment" and does not need to file a separate request or form. 

https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/EconomicImpactPayment


 קופת השכונה נוה יעקב - אגף חסד בקהילה שע"י פותח את ידך                                         בס"ד

 

 One's annual income needs to be lower than a certain amount (as detailed 

below) in order to be eligible for the full "coronavirus payment". If one's 

income is higher than this amount one will receive a reduced payment or no 

payment at all. Following is the annual income (AGI) for 2019 that one who 

ernes the same or less than it is entitles for the full payment: 

Single filer Annual revenue of up to $75,000 

Married filing jointly Annual revenue of up to $150,000 

 

 It is important to know, that those who file a tax return (1040) for 2018 or 

2019, can do so until the end of 2020, and the IRS will still use the annual 

income reported on that return to calculate the eligibility for the 

"coronavirus payment". That, despite the fact that the return was filed late 

on 2020.  

Nevertheless, one who fails to report a tax return (1040) for 2018 or 2019 by 

the end of 2020, is still eligible for the "coronavirus payment", but the annual 

income (AGI) that the IRS will use to calculate the eligibility will be the annual 

income reported on the tax return for 2020 (filed in 2021). 

 

 Filing a tax return, even for those not required to, is not such a deterrent 

thing to do and can possibly entitle you to other benefits in addition to the 

"coronavirus payment". We recommend contacting us via email for more 

personalized information. 

Additionally, we would like to add that according to federal law in the United 

States, all citizens are obligated to file their tax returns (1040) and report 

their income to the IRS. This, regardless of where they live and/or erne their 

income. 

Anyone who needs help with filing a tax return (1040) can contact us via the 

following email m475114@gmail.com with their contact information and we will try 

to do our best to assist. 

The filing and reporting will be done by an Avrech from the neighborhood with 

plenty of knowledge and experience in the field. For filing a tax return (1040) There 

will be a small fee. It may also be that filling your tax return will require a certified 

CPA, depending on your personal information, and in such case the fee will be 

higher. 


