Form

W-9

Print or type.
See Specific Instructions on page 3.

(Rev. October 2018)
Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Request for Taxpayer
Identification Number and Certification

Give Form to the
requester. Do not
send to the IRS.

Go to www.irs.gov/FormW9 for instructions and the latest information.

1

Name (as shown on your income tax return). Name is required on this line; do not leave this line blank.

2

Business name/disregarded entity name, if different from above

3

Check appropriate box for federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one of the following
seven boxes.

Individual/sole proprietor or
single-member LLC

C Corporation

S Corporation

Partnership

4 Exemptions (codes apply
only to certain entities, not
individuals; see instructions
on page 3):

Trust/estate

Limited liability company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S corporation, P=Partnership)

Exempt payee code (if any)

___________________
Exemption from FATCA
reporting

Note: Check the appropriate box in the line above for the tax classification of the single-member owner. Do not check LLC if
the LLC is classified as a single-member LLC that is disregarded from the owner unless the owner of the LLC is another LLC
that is not disregarded from the owner for U.S. federal tax purposes. Otherwise, a single-member LLC that is disregarded from
the owner should check the appropriate box for the tax classification of its owner.

code (if any)
__________________
(Applies to accounts maintained
outside the U.S.)

Other (see instructions)
5

Address (number, street, and apt. or suite no.) See instructions.

6

City, state, and ZIP code

7

List account number(s) here (optional)

Part I

Requester’s name and address (optional)

Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on line 1 to avoid
backup withholding. For individuals, this is generally your social security number (SSN). However, for a
resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the instructions for Part I, later. For other entities,
it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see How to get a TIN, later.
Note: If the account is in more than one name, see the instructions for line 1. Also see What Name and
Number To Give the Requester for guidelines on whose number to enter.

Social security number

-

-

or
Employer identification number

Part II

Certification

Under penalties of perjury, I certify that:
1.
The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me); and
2. I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue
Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I
am no longer subject to backup withholding; and
3. I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below); and
4. The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.
5. Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For
mortgage interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your
correct TIN. See the instructions for Part II, later.
Sign
Here

Signature of
U.S. person

Date

General Instructions

 Form 1099-INT (interest earned or paid)

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise
noted.

 Form 1099-DIV (dividends, including those from stocks or mutual funds)
 Form 1099-MISC (various types of income, prizes, awards, or gross proceeds)

Future developments. For the latest information about developments
related to Form W-9 and its instructions, such as legislation enacted
after they were published, go to www.irs.gov/FormW9.

 Form 1099-B (stock or mutual fund sales and certain other transactions by brokers)

Purpose of Form

 Form 1098 (home mortgage interest), 1098-E (student loan interest), 1098-T (tuition)

An individual or entity (Form W-9 requester) who is required to file an
information return with the IRS must obtain your correct taxpayer
identification number (TIN) which may be your social security number
(SSN), individual taxpayer identification number (ITIN), adoption
taxpayer identification number (ATIN), or employer identification number
(EIN), to report on an information return the amount paid to you, or other
amount reportable on an information return. Examples of information
returns include, but are not limited to, the following.

 Form 1099-S (proceeds from real estate transactions)
 Form 1099-K (merchant card and third party network transactions)
 Form 1099-C (canceled debt)
 Form 1099-A (acquisition or abandonment of secured property)
Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident alien), to provide
your correct TIN.
If you do not return Form W-9 to the requester with a TIN, you might be subject to
backup withholding. See What is backup withholding, later.
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By signing the filled-out form, you:
1.

Certify that the TIN you are giving is correct (or you are waiting
for a number to be issued),

2.

Certify that you are not subject to backup withholding, or

3.

Claim exemption from backup withholding if you are a U.S.
exempt payee. If applicable, you are also certifying that as a U.S.
person, your allocable share of any partnership income from a
U.S. trade or business is not subject to the withholding tax on
foreign partners› share of effectively connected income, and

4.

Certify that FATCA code(s) entered on this form (if any)
indicating that you are exempt from the FATCA reporting,
is correct. See What is FATCA reporting, later, for further
information.

Example. Article 20 of the U.S.-China income tax treaty allows an
exemption from tax for scholarship income received by a Chinese
student temporarily present in the United States. Under U.S. law, this
student will become a resident alien for tax purposes if his or her stay
in the United States exceeds 5 calendar years. However, paragraph 2 of
the first Protocol to the U.S.-China treaty (dated April 30, 1984) allows
the provisions of Article 20 to continue to apply even after the Chinese
student becomes a resident alien of the United States. A Chinese student
who qualifies for this exception (under paragraph 2 of the first protocol)
and is relying on this exception to claim an exemption from tax on his
or her scholarship or fellowship income would attach to Form W-9 a
statement that includes the information described above to support that
exemption.

Note: If you are a U.S. person and a requester gives you a form other
than Form W-9 to request your TIN, you must use the requester’s
form if it is substantially similar to this Form W-9.

If you are a nonresident alien or a foreign entity, give the requester the
appropriate completed Form W-8 or Form 8233.

Definition of a U.S. person. For federal tax purposes, you are
considered a U.S. person if you are:

Backup Withholding

 An individual who is a U.S. citizen or U.S. resident alien;
 A partnership, corporation, company, or association created or
organized in the United States or under the laws of the United
States;
 An estate (other than a foreign estate); or
 A domestic trust (as defined in Regulations section 301.7701-7).
Special rules for partnerships. Partnerships that conduct a trade
or business in the United States are generally required to pay a
withholding tax under section 1446 on any foreign partners’ share of
effectively connected taxable income from such business. Further,
in certain cases where a Form W-9 has not been received, the rules
under section 1446 require a partnership to presume that a partner is
a foreign person, and pay the section 1446 withholding tax. Therefore,
if you are a U.S. person that is a partner in a partnership conducting
a trade or business in the United States, provide Form W-9 to the
partnership to establish your U.S. status and avoid section 1446
withholding on your share of partnership income.
In the cases below, the following person must give Form W-9 to the
partnership for purposes of establishing its U.S. status and avoiding
withholding on its allocable share of net income from the partnership
conducting a trade or business in the United States.
 In the case of a disregarded entity with a U.S. owner, the U.S.
owner of the disregarded entity and not the entity;
 In the case of a grantor trust with a U.S. grantor or other U.S.
owner, generally, the U.S. grantor or other U.S. owner of the
grantor trust and not the trust; and
 In the case of a U.S. trust (other than a grantor trust), the U.S. trust
(other than a grantor trust) and not the beneficiaries of the trust.
Foreign person. If you are a foreign person or the U.S. branch of a
foreign bank that has elected to be treated as a U.S. person, do not
use Form W-9. Instead, use the appropriate Form W-8 or Form 8233
(see Pub. 515, Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign
Entities).
Nonresident alien who becomes a resident alien. Generally, only a
nonresident alien individual may use the terms of a tax treaty to reduce
or eliminate U.S. tax on certain types of income. However, most tax
treaties contain a provision known as a “saving clause.” Exceptions
specified in the saving clause may permit an exemption from tax to
continue for certain types of income even after the payee has otherwise
become a U.S. resident alien for tax purposes.
If you are a U.S. resident alien who is relying on an exception contained
in the saving clause of a tax treaty to claim an exemption from U.S. tax
on certain types of income, you must attach a statement to Form W-9
that specifies the following five items.
1. The treaty country. Generally, this must be the same treaty under
which you claimed exemption from tax as a nonresident alien.
2. The treaty article addressing the income.
3. The article number (or location) in the tax treaty that contains the
saving clause and its exceptions.
4. The type and amount of income that qualifies for the exemption
from tax.
5. Sufficient facts to justify the exemption from tax under the terms
of the treaty article.

What is backup withholding? Persons making certain payments to
you must under certain conditions withhold and pay to the IRS 24% of
such payments. This is called “backup withholding.” Payments that may
be subject to backup withholding include interest, tax-exempt interest,
dividends, broker and barter exchange transactions, rents, royalties,
non-employee pay, payments made in settlement of payment card and
third party network transactions, and certain payments from fishing boat
operators. Real estate transactions are not subject to backup withholding.
You will not be subject to backup withholding on payments you receive if
you give the requester your correct TIN, make the proper certifications,
and report all your taxable interest and dividends on your tax return.
Payments you receive will be subject to backup withholding if:
1.

You do not furnish your TIN to the requester,

2.

You do not certify your TIN when required (see the instructions for
Part II for details),

3.

The IRS tells the requester that you furnished an incorrect TIN,

4.

The IRS tells you that you are subject to backup withholding because
you did not report all your interest and dividends on your tax return
(for reportable interest and dividends only), or

5.

You do not certify to the requester that you are not subject to backup
withholding under 4 above (for reportable interest and dividend
accounts opened after 1983 only).

Certain payees and payments are exempt from backup withholding. See
Exempt payee code, later, and the separate Instructions for the Requester
of Form W-9 for more information.
Also see Special rules for partnerships, earlier.

What is FATCA Reporting?
The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requires a participating
foreign financial institution to report all United States account holders
that are specified United States persons. Certain payees are exempt from
FATCA reporting. See Exemption from FATCA reporting code, later, and
the Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Updating Your Information
You must provide updated information to any person to whom you
claimed to be an exempt payee if you are no longer an exempt payee and
anticipate receiving reportable payments in the future from this person.
For example, you may need to provide updated information if you are a C
corporation that elects to be an S corporation, or if you no longer are tax
exempt. In addition, you must furnish a new Form W-9 if the name or TIN
changes for the account; for example, if the grantor of a grantor trust dies.

Penalties
Failure to furnish TIN. If you fail to furnish your correct TIN to a
requester, you are subject to a penalty of $50 for each such failure unless
your failure is due to reasonable cause and not to willful neglect.
Civil penalty for false information with respect to withholding. If you
make a false statement with no reasonable basis that results in no backup
withholding, you are subject to a $500 penalty.
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Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying
certifications or affirmations may subject you to criminal penalties
including fines and/or imprisonment.
Misuse of TINs. If the requester discloses or uses TINs in violation
of federal law, the requester may be subject to civil and criminal
penalties.

IF the entity/person on line 1 is
a(n) . . .

THEN check the box for . . .

 Corporation

Corporation

Individual/sole proprietor or
single-member LLC

Individual

Specific Instructions

Single-member limited liability
company (LLC) owned by an
individual and disregarded for U.S.
federal tax purposes.

Line 1
You must enter one of the following on this line; do not leave this line
blank. The name should match the name on your tax return.

 LLC treated as a partnership
for U.S. federal tax purposes,

If this Form W-9 is for a joint account (other than an account
maintained by a foreign financial institution (FFI)), list first, and then
circle, the name of the person or entity whose number you entered
in Part I of Form W-9. If you are providing Form W-9 to an FFI to
document a joint account, each holder of the account that is a U.S.

 LLC that has filed Form 8832
or 2553 to be taxed as a corporation, or

Individual. Generally, enter the name shown on your tax return.
If you have changed your last name without informing the Social
Security Administration (SSA) of the name change, enter your
first name, the last name as shown on your social security card,
and your new last name.
Note: ITIN applicant: Enter your individual name as it was
entered on your Form W-7 application, line 1a. This should
also be the same as the name you entered on the Form
1040/1040A/1040EZ you filed with your application.

b.

Sole proprietor or single-member LLC. Enter your individual
name as shown on your 1040/1040A/1040EZ on line 1. You may
enter your business, trade, or “doing business as” (DBA) name on
line 2.

c.

Partnership, LLC that is not a single-member LLC, C
corporation, or S corporation. Enter the entity’s name as
shown on the entity’s tax return on line 1 and any business, trade,
or DBA name on line 2.

d.

Other entities. Enter your name as shown on required U.S.
federal tax documents on line 1. This name should match the
name shown on the charter or other legal document creating the
entity. You may enter any business, trade, or DBA name on line 2.

e.

Disregarded entity. For U.S. federal tax purposes, an entity that
is disregarded as an entity separate from its owner is treated
as a “disregarded entity.” See Regulations section 301.7701-2(c)
(2)(iii). Enter the owner’s name on line 1. The name of the entity
entered on line 1 should never be a disregarded entity. The name
on line 1 should be the name shown on the income tax return
on which the income should be reported. For example, if a
foreign LLC that is treated as a disregarded entity for U.S. federal
tax purposes has a single owner that is a U.S. person, the U.S.
owner’s name is required to be provided on line 1. If the direct
owner of the entity is also a disregarded entity, enter the first
owner that is not disregarded for federal tax purposes. Enter the
disregarded entity’s name on line 2, “Business name/disregarded
entity name.” If the owner of the disregarded entity is a foreign
person, the owner must complete an appropriate Form W-8
instead of a Form W-9. This is the case even if the foreign person
has a U.S. TIN.

Line 2
If you have a business name, trade name, DBA name, or disregarded

Limited liability company and enter
the appropriate tax classification.
(P= Partnership; C= C corporation;
or S= S corporation)

 LLC that is disregarded as an
entity separate from its owner
but the owner is another LLC
that is not disregarded for U.S.
federal tax purposes.

person must provide a Form W-9.
a.

Sole proprietorship, or

 Partnership

Partnership

 Trust/estate

Trust/estate

Line 4, Exemptions
If you are exempt from backup withholding and/or FATCA reporting, enter
in the appropriate space on line 4 any code(s) that may apply to you.
Exempt payee code.


Generally, individuals (including sole proprietors) are not exempt from
backup withholding.



Except as provided below, corporations are exempt from backup
withholding for certain payments, including interest and dividends.



Corporations are not exempt from backup withholding for payments
made in settlement of payment card or third party network
transactions.



Corporations are not exempt from backup withholding with respect to
attorneys’ fees or gross proceeds paid to attorneys, and corporations
that provide medical or health care services are not exempt with
respect to payments reportable on Form 1099-MISC.

The following codes identify payees that are exempt from backup
withholding. Enter the appropriate code in the space in line 4.
1. —An organization exempt from tax under section 501(a), any IRA, or
a custodial account under section 403(b)(7) if the account satisfies
the requirements of section 401(f)(2)
2. —The United States or any of its agencies or instrumentalities
3. —A state, the District of Columbia, a U.S. commonwealth or
possession, or any of their political subdivisions or instrumentalities
4. —A foreign government or any of its political subdivisions, agencies,
or instrumentalities
5. —A corporation
6. —A dealer in securities or commodities required to register in the
United States, the District of Columbia, or a U.S. commonwealth or
possession
7. —A futures commission merchant registered with the Commodity
Futures Trading Commission
8. —A real estate investment trust
9. —An entity registered at all times during the tax year under the
Investment Company Act of 1940

entity name, you may enter it on line 2.

10. —A common trust fund operated by a bank under section 584(a)

Line 3

11. —A financial institution

Check the appropriate box on line 3 for the U.S. federal tax

12. —A middleman known in the investment community as a nominee

classification of the person whose name is entered on line 1. Check
only one box on line 3.

or custodian
13. —A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947
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The following chart shows types of payments that may be exempt
from backup withholding. The chart applies to the exempt payees
listed above, 1 through 13.
IF the payment is for ...

THEN the payment is exempt
for ....

Interest and dividend payments

All exempt payees except
for 7

Broker transactions

M. —A tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g)
plan
Note: You may wish to consult with the financial institution requesting this
form to determine whether the FATCA code and/or exempt payee code
should be completed.

Line 5
Enter your address (number, street, and apartment or suite number). This
is where the requester of this Form W-9 will mail your information returns.
If this address differs from the one the requester already has on file, write
NEW at the top. If a new address is provided, there is still a chance the old
address will be used until the payor changes your address in their records.

Exempt payees 1 through 4 and 6
through 11 and all C corporations.
S corporations must not enter
an exempt payee code because
they are exempt only for sales of
noncovered securities acquired
prior to 2012.

Line 6

Barter exchange transactions
and patronage dividends

Exempt payees 1 through 4

Enter your city, state, and ZIP code.

Payments over $600 required
to be reported and direct sales
over $5,0001

Generally, exempt payees 1
through 52

Payments made in settlement
of payment card or third party
network transactions

Exempt payees 1 through 4

Part I. Taxpayer Identification Number (TIN)
Enter your TIN in the appropriate box. If you are a resident alien and you
do not have and are not eligible to get an SSN, your TIN is your IRS individual taxpayer identification number (ITIN). Enter it in the social security
number box. If you do not have an ITIN, see How to get a TIN below.

1.

See Form 1099-MISC, Miscellaneous Income, and its instructions.

If you are a sole proprietor and you have an EIN, you may enter either your
SSN or EIN.

2.

However, the following payments made to a corporation and reportable
on Form 1099-MISC are not exempt from backup withholding: medical
and health care payments, attorneys’ fees, gross proceeds paid to an
attorney reportable under section 6045(f), and payments for services
paid by a federal executive agency.

If you are a single-member LLC that is disregarded as an entity separate
from its owner, enter the owner’s SSN (or EIN, if the owner has one). Do
not enter the disregarded entity’s EIN. If the LLC is classified as a corporation or partnership, enter the entity’s EIN.

Exemption from FATCA reporting code. The following codes identify payees that are exempt from reporting under FATCA. These codes
apply to persons submitting this form for accounts maintained outside
of the United States by certain foreign financial institutions. Therefore,
if you are only submitting this form for an account you hold in the
United States, you may leave this field blank. Consult with the person
requesting this form if you are uncertain if the financial institution is
subject to these requirements. A requester may indicate that a code is
not required by providing you with a Form W-9 with “Not Applicable”
(or any similar indication) written or printed on the line for a FATCA
exemption code.
A. —An organization exempt from tax under section 501(a) or any
individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37)
B. —The United States or any of its agencies or instrumentalities
C. —A state, the District of Columbia, a U.S. commonwealth or
possession, or any of their political subdivisions or instrumentalities
D. —A corporation the stock of which is regularly traded on one or
more established securities markets, as described in Regulations
section 1.1472-1(c)(1)(i)
E. —A corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a corporation described in Regulations section
1.1472-1(c)(1)(i)

Note: See What Name and Number To Give the Requester, later, for
further clarification of name and TIN combinations.
How to get a TIN. If you do not have a TIN, apply for one immediately. To
apply for an SSN, get Form SS-5, Application for a Social Security Card,
from your local SSA office or get this form online at www.SSA.gov. You may
also get this form by calling 1-800-772-1213. Use Form W-7, Application for
IRS Individual Taxpayer Identification Number, to apply for an ITIN, or Form
SS-4, Application for Employer Identification Number, to apply for an EIN.
You can apply for an EIN online by accessing the IRS website at www.irs.
gov/Businesses and clicking on Employer Identification Number (EIN) under
Starting a Business. Go to www.irs.gov/Forms to view, download, or print
Form W-7 and/or Form SS-4. Or, you can go to www.irs.gov/OrderForms
to place an order and have Form W-7 and/or SS-4 mailed to you within 10
business days.
If you are asked to complete Form W-9 but do not have a TIN, apply for
a TIN and write “Applied For” in the space for the TIN, sign and date the
form, and give it to the requester. For interest and dividend payments,
and certain payments made with respect to readily tradable instruments,
generally you will have 60 days to get a TIN and give it to the requester
before you are subject to backup withholding on payments. The 60-day
rule does not apply to other types of payments. You will be subject to
backup withholding on all such payments until you provide your TIN to the
requester.

F. —A dealer in securities, commodities, or derivative financial
instruments (including notional principal contracts, futures,
forwards, and options) that is registered as such under the laws
of the United States or any state

Note: Entering “Applied For” means that you have already applied for a
TIN or that you intend to apply for one soon.

G. —A real estate investment trust

Part II. Certification

H. —A regulated investment company as defined in section 851
or an entity registered at all times during the tax year under the
Investment Company Act of 1940
I. —A common trust fund as defined in section 584(a)

Caution: A disregarded U.S. entity that has a foreign owner must use the
appropriate Form W-8.

To establish to the withholding agent that you are a U.S. person, or resident alien, sign Form W-9. You may be requested to sign by the withholding agent even if item 1, 4, or 5 below indicates otherwise.

K. —A broker

For a joint account, only the person whose TIN is shown in Part I should
sign (when required). In the case of a disregarded entity, the person identified on line 1 must sign. Exempt payees, see Exempt payee code, earlier.

L. —A trust exempt from tax under section 664 or described in
section 4947(a)(1)

Signature requirements. Complete the certification as indicated in items
1 through 5 below.

J. —A bank as defined in section 581
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1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened
before 1984 and broker accounts considered active during
1983. You must give your correct TIN, but you do not have to sign
the certification.

For this type of account:

2. Interest, dividend, broker, and barter exchange accounts
opened after 1983 and broker accounts considered inactive
during 1983. You must sign the certification or backup withholding will apply. If you are subject to backup withholding and you
are merely providing your correct TIN to the requester, you must
cross out item 2 in the certification before signing the form.
3. Real estate transactions. You must sign the certification. You may
cross out item 2 of the certification.
4. Other payments. You must give your correct TIN, but you do not
have to sign the certification unless you have been notified that you
have previously given an incorrect TIN. “Other payments” include
payments made in the course of the requester’s trade or business for
rents, royalties, goods (other than bills for merchandise), medical and
health care services (including payments to corporations), payments
to a nonemployee for services, payments made in settlement of payment card and third party network transactions, payments to certain
fishing boat crew members and fishermen, and gross proceeds paid
to attorneys (including payments to corporations).
5. Mortgage interest paid by you, acquisition or abandonment
of secured property, cancellation of debt, qualified tuition
program payments (under section 529), ABLE accounts
(under section 529A), IRA, Coverdell ESA, Archer MSA or
HSA contributions or distributions, and pension distributions.
You must give your correct TIN, but you do not have to sign the
certification.

What Name and Number To Give the Requester
For this type of account:

Give name and SSN of:

Give name and EIN of:

14. Account with the Department
of Agriculture in the name
of a public entity (such as a
state or local government,
school district, or prison) that
receives agricultural program
payments

The public entity

15. Grantor trust filing under the
Form 1041 Filing Method or
the Optional Form 1099 Filing
Method 2 (see Regulations
section 1.671-4(b)(2)(i)(B))

The trust

List first and circle the name of the person whose number you furnish.
If only one person on a joint account has an SSN, that person’s number
must be furnished.

1

2

Circle the minor’s name and furnish the minor’s SSN.

You must show your individual name and you may also enter your
business or DBA name on the “Business name/disregarded entity”
name line. You may use either your SSN or EIN (if you have one), but
the IRS encourages you to use your SSN.

3

List first and circle the name of the trust, estate, or pension trust. (Do
not furnish the TIN of the personal representative or trustee unless the
legal entity itself is not designated in the account title.) Also see Special
rules for partnerships, earlier.
4

*Note: The grantor also must provide a Form W-9 to trustee of trust.
Note: If no name is circled when more than one name is listed, the
number will be considered to be that of the first name listed.

1. Individual

The individual

Secure Your Tax Records From Identity Theft

2. Two or more individuals (joint
account) other than an account
maintained by an FFI

The actual owner of the account or, if combined funds, the
first individual on the account1

3. Two or more U.S. persons
(joint account maintained by
an FFI)

Each holder of the account

Identity theft occurs when someone uses your personal information
such as your name, SSN, or other identifying information, without your
permission, to commit fraud or other crimes. An identity thief may use
your SSN to get a job or may file a tax return using your SSN to receive
a refund.

4. Custodial account of a minor
(Uniform Gift to Minors Act)

The minor2

5. a. The usual revocable savings
trust (grantor is also trustee)
b. So-called trust account
that is not a legal or valid trust
under state law

The actual owner

6. Sole proprietorship or disregarded entity owned by an
individual

The owner3

7. Grantor trust filing under
Optional Form 1099 Filing
Method 1 (see Regulations
section 1.671-4(b)(2)(i)(A))

The grantor*

For this type of account:

To reduce your risk:
 Protect your SSN,
1

 Ensure your employer is protecting your SSN, and
 Be careful when choosing a tax preparer.

The actual owner1

If your tax records are affected by identity theft and you receive a notice from the IRS, respond right away to the name and phone number
printed on the IRS notice or letter.
If your tax records are not currently affected by identity theft but you
think you are at risk due to a lost or stolen purse or wallet, questionable credit card activity or credit report, contact the IRS Identity Theft
Hotline at 1-800-908-4490 or submit Form 14039.

Give name and EIN of:

8. Disregarded entity not owned
by an individual

The owner

9. A valid trust, estate, or pension trust

Legal entity

For more information, see Pub. 5027, Identity Theft Information for
Taxpayers.
Victims of identity theft who are experiencing economic harm or a

4

systemic problem, or are seeking help in resolving tax problems that
have not been resolved through normal channels, may be eligible for

10. Corporation or LLC electing
corporate status on Form
8832 or Form 2553

The corporation

11. Association, club, religious,
charitable, educational, or other
tax-exempt organization

The organization

12. Partnership or multi-member
LLC

The partnership

13. A broker or registered nominee

The broker or nominee

Taxpayer Advocate Service (TAS) assistance. You can reach TAS by
calling the TAS toll-free case intake line at 1-877-777-4778 or TTY/TDD
1-800-829-4059.
Protect yourself from suspicious emails or phishing schemes. Phishing
is the creation and use of email and websites designed to mimic legitimate business emails and websites. The most common act is sending
an email to a user falsely claiming to be an established legitimate
enterprise in an attempt to scam the user into surrendering private
information that will be used for identity theft.
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The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, the
IRS does not request personal detailed information through email
or ask taxpayers for the PIN numbers, passwords, or similar secret
access information for their credit card, bank, or other financial
accounts.
If you receive an unsolicited email claiming to be from the IRS, forward this message to phishing@irs.gov. You may also report misuse
of the IRS name, logo, or other IRS property to the Treasury Inspector
General for Tax Administration (TIGTA) at 1-800-366-4484. You can
forward suspicious emails to the Federal Trade Commission at spam@
uce.gov or report them at www.ftc.gov/complaint. You can contact
the FTC at www.ftc.gov/idtheft or 877-IDTHEFT (877-438-4338). If
you have been the victim of identity theft, see www.IdentityTheft.gov
and Pub. 5027.
Visit www.irs.gov/IdentityTheft to learn more about identity theft and
how to reduce your risk.

Privacy Act Notice
Section 6109 of the Internal Revenue Code requires you to provide your
correct TIN to persons (including federal agencies) who are required to
file information returns with the IRS to report interest, dividends, or certain
other income paid to you; mortgage interest you paid; the acquisition or
abandonment of secured property; the cancellation of debt; or contributions you made to an IRA, Archer MSA, or HSA. The person collecting this
form uses the information on the form to file information returns with the
IRS, reporting the above information. Routine uses of this information include giving it to the Department of Justice for civil and criminal litigation
and to cities, states, the District of Columbia, and U.S. commonwealths
and possessions for use in administering their laws. The information also
may be disclosed to other countries under a treaty, to federal and state
agencies to enforce civil and criminal laws, or to federal law enforcement
and intelligence agencies to combat terrorism. You must provide your TIN
whether or not you are required to file a tax return. Under section 3406,
payers must generally withhold a percentage of taxable interest, dividend,
and certain other payments to a payee who does not give a TIN to the
payer. Certain penalties may also apply for providing false or fraudulent
information.

٩-W

استمارة
مراجعة اكتوبر 2018
وزارة المالية ،مصلحة الضرائب

طلب الحصول على رقم تعريف
وشهادة دافع الضرائب

قدم اإلستمارة للطالب.
ال ترسل لمصلحة الضرائب

للحصول على التعليمات وأحدث المعلومات قم بزيارة www.irs.gov/FormW9

طباعة أو نوع.
انظر التعليمات الخاصة في الصفحة .3

1

ً
فارغا.
اإلسم (كما هو موضح في إقرار ضريبة الدخل الخاص بك) .االسم مطلوب في هذا السطر ؛ ال تترك هذا السطر

2

ً
مختلفا عما ورد أعاله
اسم النشاط التجاري  /اسم الكيان المتجاهل  ،إذا كان

3

حدد المربع المناسب لتصنيف الضرائب الفيدرالية للشخص الذي تم إدخال اسمه في السطر  .1حدد مربعً ا واحدً ا فقط من المربعات السبعة التالية.

مالك فردي /وحيد أو شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات عضو واحد

شركة تقليدية

شركة تعاونية

شركة تضامن

 .٤اإلعفاءات (تنطبق الرموز فقط
على كيانات معينة  ،وليس على
األفراد ؛ انظر التعليمات الواردة في
الصفحة :)3

صندوق إئتماني/عقار

شركه ذات مسئوليه محدوده .أدخل التصنيف الضريبي ()C=C corporation, S=S corporation, P=Partnership

كود المدفوع ألمره المعفى (إن
وجد)

___________________

مالحظة :حدد المربع المناسب في السطر أعاله للتصنيف الضريبي للمالك الفردي .ال تقم باختيار شركة ذات مسؤولية محدودة إذا تم تصنيف شركة ذات مسؤولية
محدودة على أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ذات عضو واحد يتم تجاهلها من المالك ما لم يكن مالك الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو شركة ذات
ً
خالفا لذلك  ،يجب على شركة ذات مسؤولية محدودة ذات عضو واحد
مسؤولية محدودة أخرى ال يتم تجاهلها من المالك ألغراض الضرائب الفيدرالية األمريكية.
يتم تجاهلها من المالك تحديد المربع المناسب للتصنيف الضريبي لمالكها.

كود اإلعفاء من اإلبالغ عن قانون
االمتثال الضريبي للحسابات
الخارجية
(إن وجد) _______________
(Applies to accounts maintained
)outside the U.S.

أخرى (انظر التعليمات)

5

العنوان (الرقم والشارع والشقة أو رقم الجناح) انظر التعليمات.

6

المدينة والوالية والرمز البريدي

7

أدرج رقم (أرقام) الحساب هنا (اختياري)

Part I

اسم مقدم الطلب وعنوانه (اختياري)

رقم تعريف دافع الضرائب ()TIN

أدخل رقم التعريف الضريبي ( )TINفي المربع المناسب .يجب أن يتطابق رقم التعريف الضريبي ( )TINالمقدم مع االسم الوارد في السطر  1لتجنب حجب
النسخ االحتياطي .بالنسبة لألفراد  ،يكون هذا بشكل عام رقم الضمان االجتماعي ( )SSNالخاص بك .ومع ذلك  ،بالنسبة لألجنبي المقيم  ،أو المالك الوحيد
ً
الحقا .بالنسبة للكيانات األخرى  ،فهو رقم تعريف صاحب العمل ( .)EINإذا لم يكن لديك رقم ،
 ،أو الكيان المُ تجاهل  ،راجع التعليمات الخاصة بالجزء األول ،
ً
الحقا.
فراجع كيفية الحصول على رقم تعريف دافع الضرائب
مالحظة :إذا كان الحساب موجودً ا بأكثر من اسم واحد  ،فراجع اإلرشادات الخاصة بالسطر  .1راجع ً
أيضا ما هو االسم والرقم إلعطاء مقدم الطلب للحصول
على إرشادات حول الرقم المطلوب إدخاله.

رقم الضمان االجتماعي

-

او

رقم هوية صاحب العمل

Part II

شهادة

بموجب عقوبات الحنث باليمين  ،أشهد أن:
1.الرقم الموضح في هذا النموذج هو رقم التعريف الصحيح لدافع الضرائب الخاص بي (أو أنا في انتظار إصدار رقم لي) ؛ و
2.أنا لست خاضعً ا لالقتطاع الضريبي االحتياطي لألسباب التالية( :أ) أنا معفي من االقتطاع االحتياطي  ،أو (ب) لم يتم إخطاري من قِ بل دائرة اإليرادات الداخلية ( )IRSبأنني خاضع لالقتطاع الضريبي االحتياطي
كنتيجة عدم اإلبالغ عن جميع الفوائد أو حصص األرباح  ،أو (ج) أخطرتني مصلحة الضرائب بأنني لم أعد خاضعً ا لالحتجاز االحتياطي ؛ و
3.أنا مواطن أمريكي أو شخص أمريكي آخر (معرف أدناه) ؛ و

4.رمز (رموز) قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية ( )FATCAالذي تم إدخاله في هذا النموذج (إن وجد) يشير إلى أنني معفي من اإلبالغ عن قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية صحيح.

حاليا للخصم الضريبي ألنك فشلت في اإلبالغ عن جميع الفوائد واألرباح في إقرارك الضريبي .بالنسبة للمعامالت العقارية
تعليمات الشهادة .يجب شطب العنصر  2أعاله إذا تم إخطارك من قِ بل مصلحة الضرائب األمريكية بأنك تخضع ً
 ،ال ينطبق البند  .2بالنسبة لفوائد الرهن العقاري المدفوعة  ،أو االستحواذ أو التخلي عن الممتلكات المضمونة  ،وإلغاء الديون  ،والمساهمات في ترتيب التقاعد الفردي ( ، )IRAوبشكل عام  ،المدفوعات بخالف الفوائد واألرباح  ،ال يلزمك
ً
الحقا.
التوقيع على الشهادة  ،ولكن يجب عليك تقديم  TINصحيح  .انظر التعليمات الخاصة بالجزء الثاني

وقع هنا

توقيع شخص أمريكي

تعليمات عامة

تشير مراجع القسم إلى قانون اإليرادات الداخلية ما لم يُ ذكر خالف ذلك.
التطورات المستقبلية .للحصول على أحدث المعلومات حول التطورات المتعلقة بالنموذج  9-Wوتعليماته ،
مثل التشريعات التي تم سنها بعد نشرها  ،قم بزيارة .www.irs.gov/FormW9

الغرض من النموذج

يجب أن يحصل الفرد أو الكيان (مقدم الطلب في النموذج  )9-Wالذي يُ طلب منه تقديم إقرار معلومات إلى

مصلحة الضرائب على رقم التعريف الصحيح لدافع الضرائب ( )TINوالذي قد يكون رقم الضمان االجتماعي
( ، )SSNورقم تعريف دافع الضرائب الفردي ( )ITINأو رقم تعريف دافع ضرائب التبني ( )ATINأو رقم

تعريف صاحب العمل ( ، )EINلإلبالغ عن المعلومات التي ُترجع المبلغ المدفوع لك  ،أو أي مبلغ آخر يمكن

اإلبالغ عنه في إقرار المعلومات .تتضمن أمثلة إرجاع المعلومات  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،ما يلي.
•نموذج ( INT-1099الفائدة المكتسبة أو المدفوعة)
•نموذج ( DIV-1099أرباح األسهم  ،بما في ذلك األسهم أو الصناديق المشتركة)

التاريخ
نموذج ( MISC-1099أنواع مختلفة من الدخل أو الجوائز أو المنح أو إجمالي العائدات)

نموذج ( B-1099مبيعات األسهم أو الصناديق المشتركة وبعض المعامالت األخرى بواسطة الوسطاء)
نموذج ( S-1099عائدات من المعامالت العقارية)
نموذج ( K-1099معامالت بطاقة التاجر وشبكة الطرف الثالث)
نموذج ( 1098فائدة الرهن العقاري) ( E-1098 ،فائدة قرض الطالب) ( T-1098 ،الرسوم الدراسية)
نموذج ( C-1099الديون الملغاة)
نموذج ( A-1099حيازة أو التخلي عن الممتلكات المضمونة)

أمريكيا (بما في ذلك أجنبي مقيم) لتقديم رقم التعريف الضريبي ()TIN
استخدم النموذج  9-Wفقط إذا كنت مواطنًا
ً
الصحيح.

إذا لم تقم بإعادة نموذج  9-Wإلى مقدم الطلب برقم التعريف الضريبي ( ، )TINفقد تكون عرضة للخصم االحتياطي.
ً
الحقا
انظر ما هو الخصم االحتياطي ،

2
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من خالل التوقيع على النموذج المعبأ  ،فإنك:

مثال .تسمح المادة  20من معاهدة ضريبة الدخل بين الواليات المتحدة والصين باإلعفاء من الضرائب على

1.تحقق من صحة رقم التعريف الضريبي ( )TINالذي تقدمه (أو أنك تنتظر إصدار رقم) ،

دخل المنح الدراسية الذي يتسلمه الطالب الصيني الموجود مؤقتً ا في الواليات المتحدة .بموجب قانون

2.تأكد من أنك لست خاضعً ا لإلقتطاع االحتياطي ،أو

أجنبيا مقيمً ا ألغراض ضريبية إذا تجاوزت إقامته في الواليات
الواليات المتحدة  ،سيصبح هذا الطالب
ً

معفيا في الواليات المتحدة .إذا كان
3.مطالبة باإلعفاء من االقتطاع االحتياطي إذا كنت مستفيدً ا
ً

ذلك ممكنًا  ،فأنت تشهد ً
أمريكيا  ،أن حصتك القابلة للتخصيص من أي دخل
شخصا
أيضا  ،بصفتك
ً
ً

شراكة من تجارة أو شركة أمريكية ال تخضع لضريبة االستقطاع على حصة الشركاء األجانب من
فعليا  ،و
الدخل المتصل
ً
4.تأكد من صحة رمز (رموز) قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية ( )FATCAالذي تم إدخاله
في هذا النموذج (إن وجد) والذي يشير إلى أنك مستثنى من اإلبالغ عن قانون االمتثال الضريبي
ً
الحقا  ،لمزيد
للحسابات الخارجية .راجع ما هو تقرير قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية ،
من المعلومات
نموذجا بخالف النموذج  9-Wلطلب رقم
أمريكيا وقدم لك مقدم الطلب
مالحظة :إذا كنت مواطنًا
ً
ً
التعريف الضريبي ( )TINالخاص بك  ،فيجب عليك استخدام نموذج مقدم الطلب إذا كان مشابهً ا إلى
حد كبير لهذا النموذج .9-W
أمريكيا إذا كنت:
شخصا
تعريف الشخص األمريكي .ألغراض الضرائب الفيدرالية  ،تعتبر
ً
ً
•فرد مواطن أمريكي أو أجنبي مقيم في الواليات المتحدة ؛
•شراكة أو شركة أو جمعية تم إنشاؤها أو تنظيمها في الواليات المتحدة أو بموجب قوانين الواليات
المتحدة؛
•عقار (بخالف عقار أجنبي) ؛ أو
•صندوق إئتماني محلي على النحو المحدد في قسم اللوائح (.)7-301.7701
نشاطا تجاريً ا في
القواعد الخاصة بالشراكات .بشكل عام  ،يُ طلب من الشراكات التي تمارس تجارة أو
ً
الواليات المتحدة دفع ضريبة مستقطعة بموجب المادة  1446على حصة أي شركاء أجانب من الدخل
فعليا من هذه األعمال .عالوة على ذلك  ،في بعض الحاالت التي لم يتم فيها
الخاضع للضريبة المرتبط
ً
استالم نموذج  ، 9-Wتتطلب القواعد المنصوص عليها في القسم  1446شراكة على افتراض أن الشريك
أمريكيا وشريكًا في
شخصا
هو شخص أجنبي  ،ودفع القسم  1446ضريبة االستقطاع .لذلك  ،إذا كنت
ً
ً
نشاطا تجاريً ا في الواليات المتحدة  ،فقم بتوفير نموذج  9-Wللشراكة لتحديد
شراكة تجري تجارة أو
ً
حالتك في الواليات المتحدة وتجنب القسم  1446اقتطاع حصتك من دخل الشراكة.
في الحاالت أدناه  ،يجب على الشخص التالي إعطاء نموذج  9-Wللشراكة ألغراض إثبات وضعها في
الواليات المتحدة وتجنب اقتطاع حصتها القابلة للتخصيص من صافي الدخل من الشراكة التي تجري
نشاطا تجاريً ا في الواليات المتحدة.
تجارة أو
ً
•في حالة وجود كيان مُ تجاهل مع مالك أمريكي  ،المالك األمريكي للكيان المُ تجاهل وليس الكيان ؛
•في حالة وجود ائتمان المانح مع مانح أمريكي أو مالك أمريكي آخر  ،بشكل عام  ،المانح األمريكي
أو أي مالك أمريكي آخر لصندوق المانح وليس الصندوق اإلئتماني ؛ و

المتحدة  5سنوات تقويمية .ومع ذلك  ،تسمح الفقرة  2من البروتوكول األول للمعاهدة األمريكية الصينية
أجنبيا مقيمً ا في
(بتاريخ  30أبريل  )1984بمواصلة تطبيق أحكام المادة  20حتى بعد أن يصبح الطالب الصيني
ً
الواليات المتحدة .الطالب الصيني الذي يتأهل لهذا االستثناء (بموجب الفقرة  2من البروتوكول األول) ويعتمد
على هذا االستثناء للمطالبة بإعفاء من الضرائب على المنحة الدراسية أو دخل الزمالة الخاص به  ،يرفق
بالنموذج  9-Wبيا ًنا يتضمن المعلومات الموصوفة أعاله لدعم هذا اإلعفاء.
أجنبيا  ،فامنح مقدم الطلب النموذج  8-Wأو  8233المناسب المكتمل.
أجنبيا غير مقيم أو كيا ًنا
إذا كنت
ً
ً

اإلقتطاع االحتياطي
ماهو اإلقتطاع االحتياطي؟ يجب على األشخاص الذين يقومون بدفعات معينة لك في ظل ظروف معينة
حجب ودفع  ٪24لمصلحة الضرائب من هذه المدفوعات .وهذا ما يسمى «اإلقتطاع االحتياطي» .تشمل
المدفوعات التي قد تخضع لالحتجاز االحتياطي الفوائد والفوائد المعفاة من الضرائب وأرباح األسهم
ومعامالت السمسار والمقايضة واإليجارات واإلتاوات وأجور غير الموظفين والمدفوعات التي تتم لتسوية
بطاقات الدفع ومعامالت شبكة الطرف الثالث ومدفوعات معينة من مشغلي قارب الصيد  .ال تخضع المعامالت
العقارية لحجب الحجز االحتياطي.
لن تخضع لالقتطاع االحتياطي للدفعات التي تتلقاها إذا أعطيت مقدم الطلب رقم التعريف الضريبي الصحيح
 ،وأصدرت الشهادات المناسبة  ،وأبلغت عن جميع الفوائد واألرباح الخاضعة للضريبة في إقرارك الضريبي.
ستخضع المدفوعات التي تتلقاها لإلقتطاع االحتياطي إذا:
1.ال تقدم رقم تعريف دافع الضرائب الخاص بك إلى مقدم الطلب ،
2.ال تصادق على رقم التعريف الضريبي ( )TINالخاص بك عند الحاجة (راجع التعليمات الخاصة بالجزء
الثاني للحصول على التفاصيل) ،
3.تخبر  IRSمقدم الطلب بأنك قدمت رقم تعريف دافع ضريبي غير صحيح ،
4.تخبرك مصلحة الضرائب األمريكية بأنك تخضع لعملية االقتطاع الضريبي ألنك لم تبلغ عن جميع الفوائد
وأرباحك في إقرارك الضريبي (بالنسبة للفوائد واألرباح التي يمكن اإلبالغ عنها فقط)  ،أو
5.أنت ال تقر لمقدم الطلب أنك لست خاضعً ا لالقتطاع االحتياطي بموجب  4أعاله (بالنسبة للفوائد التي يتم
اإلبالغ عنها وحسابات توزيعات األرباح المفتوحة بعد عام  1983فقط).
ً
الحقا ،
ويعفى بعض المستفيدين والمدفوعات من االستقطاع االحتياطي .راجع رمز المدفوع ألمر اإلعفاء ،
والتعليمات المنفصلة لمقدم الطلب للنموذج  9-Wلمزيد من المعلومات.
ً
انظر ً
سابقا.
أيضا القواعد الخاصة للشراكات ،

•في حالة وجود ائتمان أمريكي (بخالف ائتمان المانح)  ،الصندوق اإلئتماني األمريكي (بخالف

ما هو اإلبالغ عن قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية؟

ائتمان المانح) وليس المستفيدين من الصندوق اإلئتماني.

يتطلب قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية ( )FATCAمن مؤسسة مالية أجنبية مشاركة اإلبالغ

أمريكيا لبنك أجنبي اختار أن يعامل كشخص
أجنبيا أو كنت فرعً ا
شخصا
شخص أجنبي .إذا كنت
ً
ً
ً

عن جميع أصحاب الحسابات في الواليات المتحدة الذين تم تحديدهم كأشخاص أمريكيين .يُ عفى بعض

أمريكي  ،فال تستخدم نموذج  .9-Wبدالً من ذلك  ،استخدم النموذج المناسب  8-Wأو النموذج 8233

المستفيدين من اإلبالغ عن قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية انظر اإلعفاء من رمز اإلبالغ عن

(انظر  ، 515 .Pubاستقطاع الضرائب على األجانب غير المقيمين والكيانات األجنبية).

ً
الحقا  ،وإرشادات مقدم الطلب للنموذج  9-Wلمزيد من
قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية ،

أجنبيا مقيمً ا .بشكل عام  ،ال يجوز إال لفرد أجنبي غير مقيم استخدام شروط
أجنبي غير مقيم يصبح
ً

المعلومات.

معاهدة ضريبية لتقليل أو إلغاء الضريبة األمريكية على أنواع معينة من الدخل .ومع ذلك  ،تحتوي
معظم المعاهدات الضريبية على حكم يعرف باسم «شرط االستثناء» .قد تسمح االستثناءات المحددة
في بند التحفظ باالستمرار في اإلعفاء من الضرائب ألنواع معينة من الدخل حتى بعد أن يصبح
أجنبيا مقيمً ا في الواليات المتحدة ألغراض ضريبية.
المدفوع له
ً
أجنبيا مقيمً ا في الواليات المتحدة وتعتمد على استثناء وارد في بند اإلستثناء في معاهدة
إذا كنت
ً

تحديث المعلومات الخاصة بك
معفيا
يجب عليك تقديم معلومات محدثة إلى أي شخص تدعي أنه مستفيد معفي إذا لم تعد مستفيدً ا
ً
وتتوقع تلقي مدفوعات يجب اإلبالغ عنها في المستقبل من هذا الشخص .على سبيل المثال  ،قد تحتاج
معفيا من
إلى تقديم معلومات محدثة إذا كنت شركة تقليدية تختار أن تكون شركة تعاونية  ،أو إذا لم تعد
ً

ضريبية للمطالبة بإعفاء من الضرائب األمريكية على أنواع معينة من الدخل  ،فيجب عليك إرفاق بيان

الضرائب .باإلضافة إلى ذلك  ،يجب عليك تقديم نموذج  9-Wجديد إذا تغير االسم أو رقم التعريف الضريبي

في النموذج  9-Wيحدد العناصرالخمسة التالية.

للحساب ؛ على سبيل المثال  ،إذا مات مانح المانح الثقة.

1.بلد المعاهدة .بشكل عام  ،يجب أن تكون هذه هي نفس المعاهدة التي بموجبها طالبت باإلعفاء من
أجنبيا غير مقيم.
الضرائب بصفتك
ً
2.مادة المعاهدة التي تتناول الدخل.

الجزاءات:
عدم تقديم رقم التعريف الضريبي ( .)TINإذا فشلت في تقديم رقم تعريف دافع الضرائب ( )TINالصحيح
ناتجا عن
لمقدم الطلب  ،فإنك تخضع لغرامة قدرها  50دوالرًا عن كل فشل من هذا القبيل ما لم يكن إخفاقك ً

3.رقم المادة (أو الموقع) في المعاهدة الضريبية التي تحتوي على شرط التحفظ واستثناءاته.

سبب معقول وليس بسبب اإلهمال المتعمد.

4.نوع ومقدار الدخل المؤهل لإلعفاء من الضرائب.

عقوبة مدنية على المعلومات الكاذبة فيما يتعلق بالحجب .إذا أدليت ببيان خاطئ بدون أساس معقول ينتج

5.وقائع كافية تبرر اإلعفاء من الضريبة بموجب أحكام مادة المعاهدة.

عنه عدم اقتطاع احتياطي  ،فإنك تخضع لغرامة قدرها  500دوالر.
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العقوبة الجنائية لتزوير المعلومات .قد يؤدي التزوير المتعمد للشهادات أو التأكيدات إلى تعرضك
لعقوبات جنائية بما في ذلك الغرامات و  /أو السجن.
إساءة استخدام أرقام التعريف الضريبية .إذا كشف مقدم الطلب عن أرقام التعريف الضريبية أو
استخدمها في انتهاك للقانون الفيدرالي  ،فقد يتعرض مقدم الطلب لعقوبات مدنية وجنائية.

تعليمات محددة
سطر 1
ً
فارغا .يجب أن يتطابق االسم مع
يجب عليك إدخال واحد مما يلي في هذا السطر ؛ ال تترك هذا السطر
االسم الموجود في إقرارك الضريبي.
مخصصا لحساب مشترك (بخالف حساب تحتفظ به مؤسسة مالية أجنبية
إذا كان هذا النموذج 9-W
ً
( ، ))FFIفقم بإدراج اسم الشخص أو الكيان الذي أدخلت رقمه في الجزء األول من النموذج  ، 9-Wثم
ضع دائرة حوله  .إذا كنت تقدم نموذج  9-Wإلى مؤسسة مالية أجنبية لتوثيق حساب مشترك  ،فيجب
أمريكيا تقديم نموذج .9-W
على كل صاحب حساب يمثل مواطنًا
ً
أ) فرد .بشكل عام  ،أدخل االسم الظاهر في إقرارك الضريبي .إذا قمت بتغيير اسمك األخير دون إبالغ
إدارة الضمان االجتماعي ( )SSAبتغيير االسم  ،فأدخل اسمك األول واسم العائلة كما هو موضح في
بطاقة الضمان االجتماعي واسم عائلتك الجديد.
مالحظة :مقدم طلب  :ITINأدخل اسمك الفردي كما تم إدخاله في نموذج  7-Wالخاص بك  ،السطر 1
أ .يجب أن يكون هذا ً
أيضا هو نفس االسم الذي أدخلته في النموذج  1040EZ / 1040A / 1040الذي قدمته
مع طلبك.
ب) المالك الوحيد أو شركة ذات مسؤولية محدودة عضو واحد .أدخل اسمك الفردي كما هو موضح
في  1040EZ / 1040A / 1040على السطر  .1يمكنك إدخال اسم عملك التجاري أو التجارة أو «ممارسة
األعمال التجارية باسم» ( )DBAفي السطر .2
ج) شراكة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ليست شركة ذات عضوية واحدة ذات مسؤولية
محدودة أو شركة تقليدية أو شركة تعاونية .أدخل اسم الكيان كما هو موضح في اإلقرار الضريبي
للكيان في السطر  1وأي نشاط تجاري أو تجارة أو اسم  DBAفي السطر .2

3
إذا كان الكيان  /الشخص الموجود في السطر  1هو

ثم حدد المربع الخاص بـ

•مؤسسة

مؤسسة

•شخص طبيعى

مالك فردي  /وحيد أو شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات عضو واحد

•منشأة فردية  ،أو
•شركة ذات مسؤولية محدودة ذات عضو
واحد ( )LLCمملوكة لفرد ويتم تجاهلها
ألغراض الضرائب الفيدرالية األمريكية.
• ُتعامل شركة ذات مسئولية محدودة كشراكة
ألغراض الضرائب الفيدرالية األمريكية ،

شركة ذات مسؤولية محدودة وإدخال
التصنيف الضريبي المناسب.

•شركة ذات مسئولية محدودة قدمت النموذج
 8832أو  2553لفرض ضرائب عليها كشركة  ،أو

(P= Partnership; C= C corpora)tion; or S= S corporation

•شركة ذات مسؤولية محدودة يتم تجاهلها
ككيان منفصل عن مالكها ولكن المالك هو
شركة ذات مسؤولية محدودة أخرى ال
يتم تجاهلها ألغراض الضرائب الفيدرالية
األمريكية.
شراكة

شراكة

صندوق إئتماني/عقار

صندوق إئتماني/عقار

سطر  ،4اإلعفاءات
معفيا من االقتطاع االحتياطي و  /أو اإلبالغ عن قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية ،
إذا كنت
ً
أدخل في المساحة المناسبة في السطر  4أي رمز (رموز) قد ينطبق عليك.
رمز المدفوع له المعفى.
•بشكل عام  ،ال يتم إعفاء األفراد (بما في ذلك المالكين الفرديين) من حجب اإلقتطاع االحتياطي.
•باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه ُ ،تعفى الشركات من االقتطاع االحتياطي لمدفوعات معينة  ،بما في
ذلك الفوائد واألرباح.
•ال ُتعفى الشركات من االقتطاع االحتياطي للمدفوعات التي تتم لتسوية بطاقات الدفع أو معامالت شبكة
الطرف الثالث.
•ال ُتعفى الشركات من االقتطاع االحتياطي فيما يتعلق بأتعاب المحاماة أو إجمالي العائدات المدفوعة
للمحامين  ،وال ُتعفى الشركات التي تقدم خدمات الرعاية الطبية أو الصحية فيما يتعلق بالمدفوعات
الواجب اإلبالغ عنها في النموذج .MISC-1099

د) الكيانات األخرى .أدخل اسمك كما هو موضح في مستندات الضرائب الفيدرالية األمريكية المطلوبة

تحدد الرموز التالية المستفيدين المعفيين من االقتطاع االحتياطي .أدخل الرمز المناسب في الفراغ في

في السطر  .1يجب أن يتطابق هذا االسم مع االسم الموضح في الميثاق أو أي مستند قانوني آخر يُ نشئ

السطر .4

الكيان .يمكنك إدخال اسم أي شركة أو تجارة أو  DBAفي السطر .2
ه) كيان مهمل .ألغراض الضرائب الفيدرالية األمريكية  ،يتم التعامل مع الكيان الذي يتم تجاهله

1.مؤسسة معفاة من الضرائب بموجب القسم ( 501أ)  ،أو أي حساب  ، IRAأو حساب وصاية بموجب القسم
( 403ب) ( )7إذا كان الحساب يفي بمتطلبات القسم ( 401و) ()2

ال عن مالكه باعتباره «كيا ًنا مهم ً
باعتباره كيا ًنا منفص ً
ال» .راجع قسم اللوائح .)iii( )2( )c( 2-301.7701

2.الواليات المتحدة أو أي من وكاالتها أو مؤسساتها

أدخل اسم المالك في السطر  .1يجب أال يكون اسم الكيان الذي تم إدخاله في السطر  1كيا ًنا مهم ً
ال.

3.والية  ،أو مقاطعة كولومبيا  ،أو كومنولث أمريكي  ،أو حيازة  ،أو أي من التقسيمات الفرعية السياسية أو

يجب أن يكون االسم الموجود في السطر  1هو االسم الموضح في إقرار ضريبة الدخل الذي يجب

أدواتها

اإلبالغ عنه بالدخل .على سبيل المثال  ،إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أجنبية ُتعامل ككيان

4.حكومة أجنبية أو أي من أقسامها أو وكاالتها أو أدواتها السياسية

مُ تجاهَل ألغراض الضرائب الفيدرالية األمريكية لديها مالك واحد هو شخص أمريكي  ،فيجب تقديم

5.مؤسسة

اسم المالك األمريكي في السطر  .1إذا كان المالك المباشر للكيان ً
أيضا كيان مهمل  ،أدخل المالك األول
الذي ال يتم تجاهله ألغراض الضرائب الفيدرالية .أدخل اسم الكيان الذي تم تجاهله في السطر « ، 2اسم
أجنبيا  ،فيجب على
شخصا
النشاط التجاري  /اسم الكيان المتجاهل» .إذا كان مالك الكيان المتجاهل
ً
ً
المالك إكمال نموذج  8-Wمناسب بدالً من نموذج  .9-Wهذا هو الحال حتى إذا كان الشخص األجنبي
لديه رقم تعريف دافع ضريبي أمريكي.

سطر 2
إذا كان لديك اسم تجاري أو اسم  DBAأو اسم كيان مهمل  ،فيمكنك إدخاله في السطر .2

سطر 3
يحدد المربع المناسب في السطر  3لتصنيف الضرائب الفيدرالية األمريكية للشخص الذي تم إدخال
اسمه في السطر  .1حدد مربعً ا واحدً ا فقط في السطر .3

6.تاجر في األوراق المالية أو السلع المطلوبة للتسجيل في الواليات المتحدة  ،أو مقاطعة كولومبيا  ،أو
الكومنولث األمريكي أو الحيازة
7.تاجر عقود آجلة بعمولة مسجل لدى لجنة تداول السلع اآلجلة
8.صندوق استثمار عقاري
9.كيان مسجل في جميع األوقات خالل السنة الضريبية بموجب قانون شركة االستثمار لعام 1940
	10.صندوق إئتماني مشترك يديره مصرف بموجب المادة ( 584أ)
	11.مؤسسة مالية
	12.وسيط معروف في مجتمع االستثمار بالمرشح أو أمين الحفظ
	13.صندوق ائتمان معفي من الضرائب بموجب القسم  664أو موصوف في القسم 4947

4
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يوضح الرسم البياني التالي أنواع المدفوعات التي قد تكون معفاة من االقتطاع االحتياطي .ينطبق
المخطط على المستفيدين المعفيين المذكورين أعاله  ،من  1إلى .13
إذا كان الدفع مقابل

ثم يتم إعفاء الدفع

مدفوعات الفوائد واألرباح

جميع المستفيدين المعفيين باستثناء 7

معامالت الوسيط

إعفاء المدفوعين من  1إلى  4ومن  6إلى 11
وجميع الشركات التقليدية .يجب أال تدخل
الشركات التعاونية رمز المدفوع ألمره المعفي
ألنها معفاة فقط لمبيعات األوراق المالية غير
المغطاة التي تم الحصول عليها قبل عام .2012

مقايضة معامالت الصرف وأرباح المحسوبية

إعفاء المدفوع لهم  1إلى 4

يجب اإلبالغ عن المدفوعات التي تزيد عن
 600دوالر والمبيعات المباشرة التي تزيد عن
 5000دوالر

بشكل عام  ،المستفيدون المعفيين من  1إلى 5

المدفوعات التي تتم لتسوية معامالت بطاقات
الدفع أو معامالت شبكة الطرف الثالث

إعفاء المدفوع لهم  1إلى 4

1.انظر نموذج  ، MISC-1099الدخل المتنوع وتعليماته.
2.ومع ذلك  ،فإن المدفوعات التالية المقدمة إلى شركة والتي يجب اإلبالغ عنها في النموذج -1099
 MISCال ُتعفى من االقتطاع االحتياطي :مدفوعات الرعاية الطبية والصحية  ،وأتعاب المحاماة ،
وإجمالي العائدات المدفوعة للمحامي الواجب اإلبالغ عنه بموجب القسم ( 6045و)  ،والمدفوعات
مقابل الخدمات التي تدفعها وكالة تنفيذية اتحادية.

 .مائتمان معفي من الضرائب بموجب خطة القسم ( 403ب) أو خطة القسم ( 457ز)
مالحظة :قد ترغب في استشارة المؤسسة المالية التي تطلب هذا النموذج لتحديد ما إذا كان يجب إكمال
رمز قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية و  /أو رمز المدفوع ألمره المعفي.

سطر 5
 .نأدخل عنوانك (الرقم والشارع والشقة أو رقم الجناح) .هذا هو المكان الذي يرسل فيه طالب نموذج 9-W
معلوماتك بالبريد .إذا كان هذا العنوان يختلف عن العنوان المسجل لدى مقدم الطلب بالفعل  ،فاكتب NEW
في األعلى .إذا تم تقديم عنوان جديد  ،فال تزال هناك فرصة الستخدام العنوان القديم حتى يغير الدافع
عنوانك في سجالته.

سطر 6
أدخل مدينتك وواليتك والرمز البريدي.

الجزء األول :رقم تعريف دافع الضرائب ()TIN
أجنبيا مقيمً ا ولم يكن لديك رقم SSN
أدخل رقم التعريف الضريبي ( )TINفي المربع المناسب .إذا كنت
ً

ولم تكن مؤه ً
ال للحصول عليه  ،فإن رقم التعريف الضريبي الخاص بك هو رقم تعريف دافع الضرائب الفردي

الخاص بك ( )ITINفي مصلحة الضرائب األمريكية .أدخله في مربع رقم الضمان االجتماعي .إذا لم يكن لديك
 ، ITINفراجع كيفية الحصول على رقم تعريف دافع الضرائب ( )TINأدناه.
إذا كنت مالكًا منفردً ا ولديك رقم تعريف شخصي  ،يمكنك إدخال رقم التأمين االجتماعي أو رقم تعريف
صاحب العمل.
إذا كنت شركة ذات مسئولية محدودة ذات عضو واحد يتم تجاهلها ككيان منفصل عن مالكها  ،فأدخل رقم
الضمان االجتماعي الخاص بالمالك (أو رقم تعريف صاحب العمل  ،إذا كان المالك لديه واحد) .ال تدخل رقم

اإلعفاء من قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية .تحدد الرموز التالية المستفيدين المعفيين من

تعريف صاحب العمل الخاص بالكيان المُ تجاهَل .إذا تم تصنيف شركة ذات مسؤولية محدودة على أنها شركة

اإلبالغ بموجب قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية .تنطبق هذه الرموز على األشخاص الذين

أو شراكة  ،أدخل رقم تعريف صاحب العمل الخاص بالكيان.

يقدمون هذا النموذج للحسابات التي تحتفظ بها مؤسسات مالية أجنبية معينة خارج الواليات المتحدة.
لذلك  ،إذا كنت ترسل هذا النموذج فقط لحساب تملكه في الواليات المتحدة  ،فيمكنك ترك هذا الحقل

ً
الحقا  ،لمزيد من التوضيح لمجموعات
مالحظة :راجع ما هو االسم والرقم الذي يجب تقديمه لمقدم الطلب ،
االسم ورقم التعريف الضريبي.
كيف تحصل على رقم تعريف دافع الضرائب ( .)TINإذا لم يكن لديك رقم تعريف دافع ( ، )TINتقدم

ً
فارغا .استشر الشخص الذي يطلب هذا النموذج إذا لم تكن متأكدً ا مما إذا كانت المؤسسة المالية تخضع

بطلب للحصول على واحد على الفور .للتقدم بطلب للحصول على  ، SSNاحصل على نموذج  ، 5-SSطلب

لهذه المتطلبات .قد يشير مقدم الطلب إلى أن الرمز غير مطلوب من خالل تزويدك باستمارة 9-W

للحصول على بطاقة الضمان االجتماعي  ،من مكتب  SSAالمحلي أو احصل على هذا النموذج عبر اإلنترنت

مع «غير منطبق» (أو أي مؤشر مشابه) مكتوبًا أو مطبوعً ا على سطر رمز اإلعفاء من قانون االمتثال
الضريبي للحسابات الخارجية.
 .أمؤسسة معفاة من الضرائب بموجب القسم ( 501أ) أو أي خطة تقاعد فردية على النحو المحدد في
القسم ( 7701أ) ()37
 .بالواليات المتحدة أو أي من وكاالتها أو مؤسساتها
 .جوالية ،أو مقاطعة كولومبيا  ،أو كومنولث أمريكي  ،أو حيازة  ،أو أي من التقسيمات الفرعية
السياسية أو أدواتها
 .دشركة يتم تداول أسهمها بانتظام في واحد أو أكثر من أسواق األوراق المالية  ،كما هو موضح في
قسم اللوائح )i( )1( )c( 1-1.1472
 .هشركة عضو في نفس المجموعة التابعة الموسعة كشركة موصوفة في قسم اللوائح )i( )1( )c( 1-1،1472
 .وتاجر في األوراق المالية أو السلع أو األدوات المالية المشتقة (بما في ذلك العقود الرئيسية
االفتراضية والعقود اآلجلة والعقود المقدمة والخيارات) التي تم تسجيلها على هذا النحو بموجب
قوانين الواليات المتحدة أو أي والية
 .زصندوق استثمار عقاري
 .حشركة استثمار منظمة على النحو المحدد في القسم  851أو كيان مسجل في جميع األوقات خالل
السنة الضريبية بموجب قانون شركة االستثمار لعام 1940

على  .www.SSA.govيمكنك ً
أيضا الحصول على هذا النموذج عن طريق االتصال بالرقم .1213-772-800-1
استخدم النموذج  ، 7-Wطلب الحصول على رقم تعريف دافع الضرائب الفردي الخاص بمصلحة الضرائب ،
للتقدم بطلب للحصول على  ، ITINأو نموذج  ، 4-SSطلب رقم تعريف صاحب العمل  ،للتقدم بطلب للحصول
على رقم تعريف صاحب العمل .يمكنك التقدم بطلب للحصول على رقم تعريف صاحب العمل عبر اإلنترنت
عن طريق الوصول إلى موقع ويب مصلحة الضرائب على  www.irs.gov/Businessesوالنقر على رقم
تعريف صاحب العمل ( )EINضمن بدء نشاط تجاري .انتقل إلى  www.irs.gov/Formsلعرض أو تنزيل أو
طباعة النموذج  7-Wو  /أو النموذج  .4-SSأو يمكنك االنتقال إلى  www.irs.gov/OrderFormsلتقديم
طلب وإرسال نموذج  7-Wو  /أو  4-SSإليك بالبريد في غضون  10أيام عمل.
إذا ُطلب منك إكمال نموذج  9-Wولكن ليس لديك رقم تعريف دافع الضرائب  ،فقم بتقديم طلب للحصول
على رقم تعريف دافع ( )TINواكتب «تم الطلب» في الفراغ الخاص برقم التعريف الضريبي ( ، )TINوقم
بالتوقيع على النموذج وتاريخه  ،ثم أعطه لمقدم الطلب .بالنسبة لمدفوعات الفوائد واألرباح  ،وبعض
المدفوعات المتعلقة باألدوات القابلة للتداول بسهولة  ،سيكون أمامك عمومً ا  60يومً ا للحصول على رقم
تعريف دافع الضرائب ( )TINوإعطائه لمقدم الطلب قبل أن تخضع للخصم االحتياطي عن المدفوعات .ال
تنطبق قاعدة الـ  60يومً ا على أنواع المدفوعات األخرى .ستخضع إلقتطاع إحتياطي من كل هذه المدفوعات
حتى تقدم رقم تعريف دافع الضرائب ( )TINإلى مقدم الطلب.
مالحظة :إدخال «تم التقدم بطلب للحصول عليه» يعني أنك قد تقدمت بالفعل للحصول على رقم تعريف
دافع الضرائب ( )TINأو أنك تنوي التقدم للحصول عليه قري ًبا.
تحذير :يجب على أي كيان أمريكي متجاهل ولديه مالك أجنبي استخدام النموذج المناسب .8-W

الجزء الثاني .شهادة
لتثبت لوكيل االستقطاع الضريبي أنك مواطن أمريكي أو أجنبي مقيم  ،قم بالتوقيع على نموذج  .9-Wقد

يُ طلب منك التوقيع بواسطة وكيل االستقطاع الضريبي حتى إذا كانت البنود  1أو  4أو  5أدناه تشير إلى خالف

 .طصندوق ائتماني مشترك على النحو المحدد في البند ( 584أ)

ذلك.

 .يبنك على النحو المحدد في القسم 581

بالنسبة للحساب المشترك  ،يجب فقط على الشخص الذي يظهر رقم تعريفه الضريبي ( )TINفي الجزء

 .كوسيط

ً
سابقا.
المدفوع لهم المعفيين  ،راجع رمز المدفوع ألمر اإلعفاء ،

 .لائتمان معفي من الضرائب بموجب القسم  664أو موصوف في القسم ( 4947أ) ()1

متطلبات التوقيع .أكمل الشهادة كما هو موضح في البنود من  1إلى  5أدناه.

األول التوقيع (عند االقتضاء) .في حالة وجود كيان مهمل  ،يجب على الشخص المحدد في السطر  1التوقيع.
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1حسابات الفائدة واألرباح والمقايضة التي تم فتحها قبل عام  1984وحسابات الوسيط التي
اعتبرت نشطة خالل عام  .1983يجب عليك تقديم رقم تعريف دافع الضرائب ( )TINالصحيح ،
ولكن ال يتعين عليك التوقيع على الشهادة.

.

2تم فتح حسابات الفائدة واألرباح والسمسار والمقايضة بعد عام  1983وحسابات الوسيط
التي تم اعتبارها غير نشطة خالل عام  .1983يجب عليك التوقيع على الشهادة وإال سيتم
تطبيق االقتطاع االحتياطي .إذا كنت تخضع لالحتجاز االحتياطي وكنت تقدم رقم تعريف دافع
الضرائب ( )TINالصحيح لمقدم الطلب  ،فيجب عليك شطب البند  2في الشهادة قبل التوقيع
على النموذج.

.

3المعامالت العقارية .يجب أن توقع على الشهادة .يمكنك شطب البند  2من الشهادة.

.

4مدفوعات أخرى .يجب أن تقدم رقم تعريف دافع الضرائب ( )TINالصحيح الخاص بك ،
ولكن ال يتعين عليك التوقيع على الشهادة إال إذا تم إخطارك بأنك قد قدمت رقم تعريف دافع
ضريبي غير صحيح من قبل .تشمل «المدفوعات األخرى» المدفوعات التي تتم في سياق
التجارة أو األعمال التجارية لمقدم الطلب مقابل اإليجارات واإلتاوات والسلع (بخالف فواتير
البضائع) والخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية (بما في ذلك المدفوعات إلى الشركات)
والمدفوعات لغير الموظف مقابل الخدمات والمدفوعات تمت تسوية معامالت بطاقات الدفع
ومعامالت شبكة الطرف الثالث  ،والمدفوعات لبعض أفراد طاقم قوارب الصيد والصيادين ،
وإجمالي العائدات المدفوعة للمحامين (بما في ذلك المدفوعات للشركات).

5.فوائد الرهن العقاري التي تدفعها  ،أو االستحواذ على الممتلكات المضمونة أو التخلي عنها ،
وإلغاء الديون  ،ومدفوعات برنامج التعليم المؤهل (بموجب القسم  ، )529وحسابات ABLE
(بموجب القسم  ، )529Aومساهمات أو توزيعات الجيش الجمهوري االيرلندي  ،و Coverdell
 ، ESAو  Archer MSAأو  HSAأو توزيعات التقاعد  ،والمعاشات التقاعدية التوزيعات .يجب
أن تقدم رقم تعريف دافع الضرائب ( )TINالصحيح الخاص بك  ،لكن ال يتعين عليك التوقيع
على الشهادة.

ما هو االسم والرقم الذي يجب إعطاءه لمقدم الطلب
لهذا النوع من الحساب:

اذكر االسم ورقم الضمان االجتماعي ( )SSNلـ:

لهذا النوع من الحساب:
14.حساب مع وزارة الزراعة
باسم كيان عام (مثل حكومة
الوالية أو الحكومة المحلية
أو منطقة المدرسة أو السجن)
الذي يتلقى مدفوعات
البرنامج الزراعي
	15.إيداع المانح الثقة بموجب
نموذج  1041طريقة التسجيل
أو النموذج االختياري 1099
طريقة التسجيل ( 2راجع
قسم اللوائح ( 4-1.671ب) ()2
(( )1ب))

اذكر االسم وال :EIN
الكيان العام

الصندوق اإلئتماني

 .١اكتب أوالً وضع دائرة حول اسم الشخص الذي توفر رقمه .إذا كان هناك شخص واحد فقط في حساب
مشترك لديه  ، SSNفيجب تقديم رقم ذلك الشخص.
 .٢ضع دائرة حول اسم القاصر وقدم رقم الضمان االجتماعي للقاصر.
 .٣يجب عليك إظهار اسمك الفردي ويمكنك ً
أيضا إدخال اسم عملك أو اسم  DBAفي سطر االسم «اسم النشاط
التجاري  /الكيان المتجاهل» .يمكنك استخدام رقم  SSNالخاص بك أو رقم تعريف صاحب العمل (إذا كان لديك
واحد)  ،لكن مصلحة الضرائب تشجعك على استخدام رقم الضمان االجتماعي الخاص بك.
 .٤اكتب أوالً وضع دائرة حول اسم الصندوق االئتماني أو التركة أو صندوق التقاعد( .ال تقدم رقم تعريف دافع
الضرائب للممثل الشخصي أو الوصي ما لم يتم تعيين الكيان القانوني نفسه في عنوان الحساب ).راجع ً
أيضا

1.فرد

الفرد

2.شخصان أو أكثر (حساب مشترك)
بخالف الحساب الذي تحتفظ به
مؤسسة مالية أجنبية

المالك الفعلي للحساب  ،أو أول فرد في الحساب  ،في
حالة جمع األموال

3.شخصان أمريكيان أو أكثر (حساب
مشترك تحتفظ به مؤسسة مالية
أجنبية)

كل صاحب للحساب

4.حساب الوصاية على قاصر
(قانون اإلهداء الموحد للقصر)

القاصر

تأمين سجالتك الضريبية من سرقة الهوية

5.ا .صندوق المدخرات المعتاد القابل
لإللغاء (المانح هو ً
أيضا وصي)
ب .ما يسمى بحساب الثقة الذي
صالحا
قانونيا أو
ال يعتبر ائتما ًنا
ً
ً
بموجب قانون الوالية

الوصي المانح

تحدث سرقة الهوية عندما يستخدم شخص ما معلوماتك الشخصية مثل اسمك أو رقم الضمان االجتماعي

المالك الفعلي

ً
مسبقا.
القواعد الخاصة للشراكات ،
* مالحظة :يجب على المانح ً
أيضا تقديم نموذج  9-Wإلى وصي الثقة.
مالحظة :إذا لم يتم وضع دائرة حول أي اسم عند إدراج أكثر من اسم واحد  ،فسيتم اعتبار الرقم على أنه
رقم االسم األول المدرج.

أو معلومات تعريفية أخرى  ،دون إذنك  ،الرتكاب جرائم احتيال أو جرائم أخرى .قد يستخدم لص الهوية
ضريبيا باستخدام رقم الضمان
رقم الضمان االجتماعي الخاص بك للحصول على وظيفة أو قد يقدم إقرارًا
ً
االجتماعي الخاص بك السترداد األموال.

6.ملكية فردية أو كيان مهمل
يملكه فرد

المالك

لتقليل المخاطر الخاصة بك:

7.إيداع المانح الثقة بموجب
النموذج االختياري  1099طريقة
التسجيل ( 1راجع قسم اللوائح
( 4-1،671ب) ())i) (A( )2

المانح*

•حماية رقم الضمان االجتماعي الخاص بك ،
•تأكد من أن صاحب العمل الخاص بك يحمي رقم الضمان اإلجتماعي الخاص بك  ،و

اذكر االسم وال  EINلـ:

لهذا النوع من الحساب:
8.كيان متجاهل ال يملكه فرد

المالك

9.ائتمان أو تركة أو صندوق
تقاعد صحيح

كيان قانوني

•توخى الحذر عند اختيار معدي الضرائب.
إذا تأثرت سجالتك الضريبية بسرقة الهوية وتلقيت إشعارًا من مصلحة الضرائب  ،فقم بالرد فورًا على االسم
ورقم الهاتف المطبوعين على إشعار أو خطاب مصلحة الضرائب األمريكية.
حاليا بسرقة الهوية ولكنك تعتقد أنك في خطر بسبب فقدان أو سرقة محفظة
إذا لم تتأثر سجالتك الضريبية
ً
أو محفظة أو نشاط بطاقة ائتمان مشكوك فيه أو تقرير ائتمان  ،فاتصل بالخط الساخن لسرقة الهوية في

	10.شركة أو شركة ذات مسؤولية
محدودة تختار حالة الشركة في
النموذج  8832أو النموذج 2553

المؤسسة

	11.جمعية أو نادي أو مؤسسة
دينية أو خيرية أو تعليمية أو
غيرها من المنظمات المعفاة
من الضرائب

المنظمة

	12.شراكة أو شركة ذات
مسؤولية محدودة متعددة
األعضاء

الشراكة

	13.وسيط أو مرشح مسجل

الوسيط أو المرشح

مصلحة الضرائب على الرقم  1-800-908-4490أو إرسال نموذج .14039
لمزيد من المعلومات  ،انظر البند ، 5027 .معلومات سرقة الهوية لدافعي الضرائب.
قد يكون ضحايا سرقة الهوية الذين يتعرضون لضرر اقتصادي أو مشكلة منهجية أو يطلبون المساعدة في
حل المشكالت الضريبية التي لم يتم حلها من خالل القنوات العادية مؤهلين للحصول على مساعدة خدمة
دافع الضرائب ( .)TASيمكنك الوصول إلى  TASعن طريق االتصال بخط استقبال الحاالت المجاني TAS
على الرقم  ١-٨٧٧-٧٧٧-٤٧٧٨أو .1-800-829-4059 TTY / TDD
احم نفسك من رسائل البريد اإللكتروني المشبوهة أو مخططات التصيد االحتيالي .التصيد االحتيالي هو
إنشاء واستخدام البريد اإللكتروني ومواقع الويب المصممة لتقليد رسائل البريد اإللكتروني والمواقع التجارية
ً
كذبا أنه مؤسسة شرعية
المشروعة .اإلجراء األكثر شيوعً ا هو إرسال بريد إلكتروني إلى مستخدم يدعي
راسخة في محاولة لخداع المستخدم لتقديم المعلومات الخاصة التي سيتم استخدامها لسرقة الهوية.
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ال تبدأ مصلحة الضرائب األمريكية اتصاالت مع دافعي الضرائب عبر رسائل البريد اإللكترونيً .
أيضا

إشعار قانون الخصوصية

الضرائب أرقام  PINأو كلمات المرور أو معلومات الوصول السرية المماثلة لبطاقات االئتمان أو البنوك

يتطلب القسم  6109من قانون اإليرادات الداخلية تقديم رقم تعريف دافع الضرائب ( )TINالصحيح إلى

 ،ال تطلب مصلحة الضرائب معلومات تفصيلية شخصية عبر البريد اإللكتروني أو تطلب من دافعي
أو الحسابات المالية األخرى.
إلكترونيا غير مرغوب فيه يزعم أنه من مصلحة الضرائب األمريكية  ،فأعد توجيه هذه
إذا تلقيت بريدً ا
ً
الرسالة إلى  .phishing@irs.govيمكنك ً
أيضا اإلبالغ عن إساءة استخدام اسم مصلحة الضرائب

األمريكية أو شعارها أو أي ملكية أخرى لمصلحة الضرائب إلى مفتش الخزانة العام إلدارة الضرائب
( )TIGTAعلى الرقم  .1-800-366-4484يمكنك إعادة توجيه رسائل البريد اإللكتروني المشبوهة إلى
لجنة التجارة الفيدرالية على  spam@uce.govأو اإلبالغ عنها على .www.ftc.gov/complaint
يمكنك االتصال بـ  FTCعلى  www.ftc.gov/idtheftأو .)877-438-4338( IDTHEFT-877
إذا كنت ضحية لسرقة الهوية  ،فراجع  www.IdentityTheft.govوبند 5027
قم بزيارة  www.irs.gov/IdentityTheftلمعرفة المزيد حول سرقة الهوية وكيفية تقليل المخاطر.

األشخاص (بما في ذلك الوكاالت الفيدرالية) المطالبين بتقديم إقرارات المعلومات إلى مصلحة الضرائب
األمريكية لإلبالغ عن الفوائد أو األرباح أو بعض الدخل اآلخر المدفوع لك ؛ فائدة الرهن العقاري التي
دفعتها ؛ اقتناء أو التخلي عن الممتلكات المضمونة ؛ إلغاء الديون .أو المساهمات التي قدمتها إلى  IRAأو
 Archer MSAأو  .HSAيستخدم الشخص الذي يجمع هذا النموذج المعلومات الموجودة في النموذج
لتقديم المعلومات المرتجعة إلى مصلحة الضرائب األمريكية  ،واإلبالغ عن المعلومات المذكورة أعاله.
تتضمن االستخدامات الروتينية لهذه المعلومات إعطائها لوزارة العدل في الدعاوى المدنية والجنائية والمدن
والواليات ومقاطعة كولومبيا والكومنولث األمريكية والممتلكات الستخدامها في إدارة قوانينها .قد يتم

الكشف عن المعلومات ً
أيضا إلى دول أخرى بموجب معاهدة  ،أو للوكاالت الفيدرالية والوكاالت الحكومية

لفرض القوانين المدنية والجنائية  ،أو إلى وكاالت إنفاذ القانون واالستخبارات الفيدرالية لمكافحة اإلرهاب.
يجب عليك تقديم رقم التعريف الضريبي الخاص بك سواء كنت مطال ًبا بتقديم إقرار ضريبي أم ال .بموجب

القسم  ، 3406يجب على دافعي الضرائب عمومً ا حجب نسبة مئوية من الفائدة الخاضعة للضريبة  ،وتوزيعات

األرباح  ،وبعض المدفوعات األخرى إلى المستفيد الذي ال يعطي رقم تعريف دافع الضرائب ( )TINإلى دافع
الضرائب .قد يتم تطبيق عقوبات معينة ً
أيضا على تقديم معلومات خاطئة أو احتيالية.

