
  

 

 
  

 

 Realty Executivesלקוחות עבור  –הצעת מחיר עבור שירותי הגשת דוחות מס בארצות הברית ובישראל 

  שירותי הגשת דוחות מס בארצות הברית   . א

  
  .על העלות של הדוח השני 25%תינתן הנחה של הנחה ללקוחות בעלי דוח זהה ( דוח מראה ) : * 

) לחוק מע"מ, על עסקאות למתן שירותים 5(א)(30על פי סעיף :  תשלום מע"מהבהרה בדבר **  
  .לתושב חוץ יוטל מס (מע"מ) בשיעור אפס

  /20201/1 -המחירים תקפים החל מה
 

  מחיר   מרכיבי הדיווח   סוג היישות  סוג הדיווח 
   מחיר ללקוחות

Realty Executives   

דיווח  
  בסיסי

  יחיד/ 
LLC  בבעלות יחיד  

  ליחיד דוח מס 
  * מע"מ + $200  +מע"מ $250  (השקעה אחת בלבד) 

  חברה/ 
LLC  בבעלות חברה  

  דוח מס לחברה 
  מע"מ  + $450  +מע"מ $500  (השקעה אחת בלבד) 

LLC/LP -  שותפות
 ודוחות יחידים 

  דוח מס לשותפות 
  **+ מע"מ $650     + מע"מ   $900  ושני דוחות מס ליחיד 

  תוספות  
(במידת  
  הצורך) 

LLC/LP -  שותפות
  ודוחות יחידים 

  

  כל שותף נוסף 
  (דיווח בדוח המס לשותפות 

  ובדוח המס ליחיד) 
  מע"מ +  $100  +מע"מ $150

LLC   /בבעלות יחיד
ללא  (אזרח זר בלבד

 אזרחות אמריקאית). 

  1120וטופס   5472טופס  
  2017חובת הדיווח משנת 

  בלבד.
 מע"מ +  $150 +מע"מ $300

  LLCפתיחת 
  EIN  הנפקת STATE , רישום ב

Operating agreement  
כתלות  

  -STATEכתלות ב  -STATEב 

פתיחת חשבון בנק 
  בארה"ב 

  כתלות בלקוח   כתלות בלקוח   פתיחת חשבון בנק בארה"ב

  כלל היישויות
  (יחיד/חברה/ 

LLC   בבעלות
 יחיד/חברה/שותפות) 

  מע"מ +  $50  +מע"מ $100  נכס נוסף כל 

כל השקעה כחלק משותפות  
   מע"מ + $25 +מע"מ K-1 $50טופס 

  ITINהנפקת  
    לצרכי מס) ליחיד (מספר זיהוי 

    מע"מ +  $100  מע"מ  +  $150

(מספר זיהוי   EINהנפקת  
     מע"מ +        $100 + מע"מ   $125  לחברה/שותפות לצרכי מס)

   מע"מ +      $65  +מע"מ State  $100  - מדינתי  דוח מס



  

  

  

  

  דוחות מס בישראל  שירותי הגשת   .ב
  

  

  

עלות, במסגרתה  הינך זכאי לשיחת ייעוץ ראשונית ללא  ,Realty Executivesחברת ל מוערך ש כלקוח  לידיעתך,
 נשמח לסייע לך בהיבטי המיסוי של השקעתך ובכל אספקט הנכלל בשירותינו. 

  
תחליף  אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה

עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו  –המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים 

אין להעתיק או לעשות כל שימוש בתכני הכתוב לכל מטרה אחרת מלבד שימוש פרטי, לא מסחרי, ללא קבלת אישור מראש ובכתב  הבלעדית.

  .virtue taxמבעלי 

  

  Realty Executivesמחיר ללקוחות   מרכיבי הדיווח   סוג הדיווח 

  דיווח בסיסי 
  דוח מס 

  מ "מע  + ₪ 850  (השקעה אחת בלבד) 

  תוספות  
  (במידת הצורך) 

  תשלום תוספת  ללא  נוסף ו/או נכס נדל"ן בארה"ב  K-1כל 
  תשלום תוספת  ללא  מישראל 106 טפסי

  מ "מע  + ₪ 200  בישראל השקעות חשבון

 הכנסה כל
 תכנון/עצמאים/חברות/אחרת

  פרטני מס
 הדיווח במורכבות כתלות

  חשבון -רואי ,ח "רו 'ושות עומר .א חברת ידי על מתבצעת בישראל  המס דוחות הכנת


