نموذج W-9
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نموذج  W-9البديل لكومنولث فرجينيا
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يرجى تحديد نوع رقم تعريف دافع الضرائب المناسب ( EINأو  )SSNوإدخال رقم التعريف المكون من 9
أرقام .يجب أن يتطابق رقم تعريف رب العمل ( )EINأو رقم الضمان االجتماعي ( )SSNالمقدم مع االسم الوارد
في سطر "االسم القانوني" لتجنب االقتطاع االحتياطي .إذا لم يكن لديك رقم تعريف ضريبي ،فيرجى الرجوع إلى
"إرشادات محددة  -القسم  ".1إذا كان الحساب بأكثر من اسم واحد فقدم اسم الفرد المعترف به لدى مصلحة
الضرائب األمريكية باعتباره الطرف المسؤول.
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القسم  ‐2شهادة

تحت طائلة عقوبات الحنث باليمين ،أشهد أن:
 .1الرقم الموضح في هذا النموذج هو رقم التعريف الصحيح لدافعي الضرائب (أو أنا في انتظار إصدار رقم لي) و
 .2لست خاضعًا لالقتطاع االحتياطي لألسباب التالية( :أ) أنا ُمعفى من االقتطاع االحتياطي ،أو (ب) لم يتم إخطاري من قِبل مصلحة الضرائب ( ) IRSبأنني خاضع لالقتطاع االحتياطي نتيجة لعدم اإلبالغ
عن جميع الفوائد أو حصص األرباح ،أو ج) أخطرتني مصلحة الضرائب األمريكية بأنني لم أعد خاضعًا لالقتطاع االحتياطي ،و
 .3أنا مواطن أمريكي أو شخصية أمريكية اعتبارية أخرى (يتم تعريف ذلك الحقًا في التعليمات العامة) ،و
 .4رمز (رموز) قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية ( )FATCAالذي تم إدخاله في هذا النموذج (إن وجد) والذي يشير إلى أنني معفي من اإلبالغ عن قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية هو
رمز صحيح.

تعليمات الشهادة :يجب شطب البند  2أعاله إذا تم إخطارك من قبل مصلحة الضرائب األمريكية بأنك تخضع حاليًا لالقتطاع االحتياطي ألنك فشلت في اإلبالغ عن جميع الفوائد واألرباح في
إقرارك الضريبي .بالنسبة للمعامالت العقارية ال ينطبق البند  .2بالنسبة لفوائد الرهن العقاري المدفوعة أو االستحواذ أو التخلي عن الممتلكات المضمونة وإلغاء الديون والمساهمات في ترتيبات
التقاعد الفردي () ،IRAوبشكل عام ،المدفوع ات بخالف الفوائد واألرباح ال يلزمك التوقيع على الشهادة ولكن يجب عليك تقديم رقم تعريف دافع الضريب الصحيح الخاص بك .راجع التعليمات
الواردة تحت عنوان "شهادة"
االسم كتابة:
التوقيع المفوض في الواليات المتحدة
األمريكية:

التاريخ:
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تعليمات عامة
يشير القسم إلى قوانين دائرة الدخل إال إذا ذكر خالف ذلك.
تطورات مستقبلية .أنشأت مصلحة الضرائب األمريكية صفحة على  IRS.govللحصول على معلومات حول نموذج  ، W-9على
www.irs.gov/w9.سيتم نشر معلومات حول أي تطورات مستقبلية تؤثر على النموذج ( W-9مثل التشريع الذي تم سنه بعد إصدارنا
له) في تلك الصفحة.
الغرض من النموذج
يجب على الشخص الذي يُطلب منه تقديم إقرار معلومات إلى مصلحة الضرائب األمريكية الحصول على رقم تعريف دافع الضرائب
الخاص بك بشكل صحيح ( )TINلإلبالغ ،على سبيل المثال ،عن الدخل المدفوع لك ،والمدفوعات المقدمة لك لتسوية بطاقة الدفع
ومعامالت شبكة الطرف الثالث ،المعامالت العقارية ،أو فوائد الرهن العقاري التي دفعتها ،أو االستحواذ أو التخلي عن الممتلكات
المضمونة ،أو إلغاء الديون ،أو المساهمات التي قدمتها إلى حساب التقاعد الفردي .استخدم النموذج  W-9فقط إذا كنت مواطنًا أمريكيًا (بما
في ذلك أجنبي مقيم) لتقديم رقم تعريف دافع الضرائب ( )TINالخاص بك الصحيح إلى الشخص الذي يطلبه (الطالب) ،وعند االقتضاء،
كي:
تقر بصحة رقم التعريف الضريبي ( )TINالذي تقدمه (أو أنك تنتظر إصدار رقم)،
.1
تقر أنك لست خاضعا ً لالقتطاع االحتياطي ،أو
.2
صا
.3
تطالب بإعفائك من االقتطاع االحتياطي إذا كنت دافع ضرائب معفى .إذا كان ذلك ينطبق ،فأنت تشهد أيضًا ،بصفتك شخ ً
أمريكيًا ،أن حصتك القابلة للتخصيص من أي دخل شراكة من تجارة أو شركة أمريكية ال تخضع لضريبة االستقطاع على حصة الشركاء
األجانب من الدخل المتصل فعليًا ،و
تشهد بصحة رمز (رموز) قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية ( )FATCAالذي تم إدخاله في هذا النموذج (إن
.4
وجد) والذي يشير إلى أنك مستثنى من اإلبالغ عن قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية هو رمز صحيح.
صا أمريكيًا إذا كنت:
تعريف الشخص األمريكي .ألغراض الضرائب الفيدرالية ،تعتبر شخ ً
فرداً مواطنا ً أمريكيا ً أو أجنبيا ً مقيما ً في الواليات المتحدة،
•
شراكة أو شركة مساهمة أو شركة أو منظمة تم إنشاؤها أو تنظيمها في الواليات المتحدة األمريكية تبعا ً لقوانينها،
•
تركة (غير التركة األجنبية) ،أو
•
شركة ائتمانية (كما تم تعريفها في قسم من الئحة التنظيمات .) 301.7701-7
•
صا أجنبيًا أو كنت فرعًا لبنك أجنبي في أمريكا اختار أن يعامل كشخص أمريكي ،فال تستخدم نموذج W-
الشخص األجنبي .إذا كنت شخ ً
 .9بدالً من ذلك ،استخدم النموذج المناسب  W-8أو النموذج ( 8233راجع المنشور  ،515استقطاع الضرائب من األجانب غير المقيمين
والكيانات األجنبية).
األجنبي غير المقيم الذي يصبح أجنبيًا مقي ًما.
تشير مراجع القسم إلى استخدام قانون اإليرادات الداخلية لشروط المعاهدة الضريبية لخفض أو إلغاء
ضريبة أمريكية على أنواع محددة من الدخل .إال أن معظم المعاهدات الضريبية تحتوي على حكم يعرف باسم "بند االستثناء" .قد تسمح
االستثناءات المحددة في بند االستثناء باالستمرار في اإلعفاء من الضرائب ألنواع معينة من الدخل حتى بعد أن يصبح المدفوع له أجنبيًا
مقي ًما في الواليات المتحدة ألغراض الضريبة.
إذا كنت أجنبيًا مقي ًما في الواليات المتحدة وتعتمد على استثناء وارد في بند االستثناء في معاهدة ضريبية للمطالبة بإعفاء من الضرائب
األمريكية على أنواع معينة من الدخل ،فيجب عليك إرفاق بيان إلى النموذج  W-9يحدد األشياء الخمسة التالية:
بلد المعاهدة .بشكل عام يجب أن تكون هذه هي نفس المعاهدة التي بموجبها طالبت باإلعفاء من الضرائب بصفتك أجنبيًا غير
.1
مقيم.
المادة في المعاهدة التي تتناول موضوع الدخل.
.2
رقم أو مكان ورود المادة في المعاهدة الضريبية التي تحتوي على شرط االستثناء والحاالت المستثناة.
.3
نوع ومقدار الدخل المؤهل لإلعفاء من الضرائب.
.4
حقائق كافية تبرر اإلعفاء من الضريبة بموجب أحكام المادة الواردة في المعاهدة.
.5
مثال :تسمح المادة  20من معاهدة ضريبة الدخل بين الواليات المتحدة والصين باإلعفاء من الضرائب على دخل المنح الدراسية الذي
يتلقاها الطالب الصيني الموجود مؤقتًا في الواليات المتحدة .بموجب قانون الواليات المتحدة سيصبح هذا الطالب أجنبيًا مقي ًما ألغراض
الضريبة إذا تجاوزت إقامته في الواليات المتحدة  5سنوات تقويمية .ومع ذلك تسمح الفقرة  2من البروتوكول األول للمعاهدة األمريكية
الصينية (بتاريخ  30أبريل  )1984بمواصلة تطبيق أحكام المادة  20حتى بعد أن يصبح الطالب الصيني أجنبيًا مقي ًما في 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 على دخل الزمالة الخاص به سوف يرفق بالنموذج  W-9بيانًا يتضمن المعلومات الموصوفة أعاله
لدعم هذا اإلعفاء.
إذا كنت أجنبيًا غير مقيم أو كيانًا أجنبيًا فامنح مقدم الطلب النموذج  W-8أو  8233المناسبين بعد تعبئتهما بشكل كامل.
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ما هو االقتطاع االحتياطي؟ يجب على األشخاص الذين يقومون بدفع مبالغ معينة لك في ظل ظروف معينة اقتطاع نسبة مئوية من هذه
الدفعات ودفعها إلى مصلحة الضرائب .يطلق على هذا اإلجراء "االقتطاع االحتياطي" .تشمل الدفعات التي قد تخضع لالقتطاع االحتياطي
الفوائد والفوائد المعفاة من الضرائب وأرباح األسهم ومعامالت السمسرة والمقايضة واإليجارات واإلتاوات وأجور غير الموظفين والدفعات
التي تتم لتسوية بطاقات الدفع ومعامالت شبكة الطرف الثالث ،وبعض الدفعات من مشغلي قوارب صيد األسماك .المعامالت العقارية ال
تخضع لالقتطاع 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.
سوف تخضع الدفعات التي تحصل عليها لالقتطاع الضريبي إذا:
لم تقدم رقم تعريف دافع الضرائب الخاص بك إلى الجهة الطالبة،
.1
لم تقم باعتماد رقم تعريف دافع الضرائب الخاص بك عندما يطلب منك ذلك (راجع القسم  -2الشهادة -الصفحة  3لتفاصيل أكثر)،
.2
قامت مصلحة الضرائب بإخطار الجهة الطالبة أنك قدمت رقم دافع ضرائب خاطئ،
.3
أخبرتك مصلحة الضرائب أنك تخضع لالقتطاع االحتياطي ألنك لم تقم باإلبالغ عن كافة الفوائد واألرباح في إقرارك
.4
الضريبي (وذلك بالنسبة للفوائد واألرباح التي يجب اإلبالغ عنها) أو
ال تقر للجهة الطالبة بأنك لست خاضعا ً لالقتطاع االحتياطي بموجب رقم  4أعاله (لحسابات الفوائد واألرباح التي تم فتحها
.5
بعد عام  1983فقط).
هناك جهات مدفوع لها ودفعات معفاة من االقتطاع االحتياطي) .راجع رمز إعفاء المدفوع ألمره في الصفحة  3والتعليمات الواردة بشكل
منفصل للجهة الطالبة للنموذج  W-9لمزيد من المعلومات.
ما هو اإلبالغ بموجب قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية FACTA؟ يتطلب قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية
( ) FATCAمن مؤسسة مالية أجنبية مشاركة اإلبالغ عن جميع أصحاب الحسابات في الواليات المتحدة الذين تم تحديدهم كأشخاص من
الواليات المتحدة .يُعفى بعض المدفوع ألمرهم من اإلبالغ عن قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية .راجع رمز اإلعفاء من
اإلبالغ بموجب قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية FACTAفي الصفحة  3والتعليمات الواردة بشكل للجهة الطالبة للنموذج
 W-9لمزيد من المعلومات.
تحديث بياناتك
يجب عليك تقديم معلومات محدثة إلى أي شخص كنت قد أخبرته أنك مدفوع ألمره معفي إذا لم تعد مدفوعا ً ألمره معفيًا وتتوقع تلقي
مدفوعات يجب اإلبالغ عنها في المستقبل من هذا الشخص .على سبيل المثال ،قد تحتاج إلى تقديم معلومات محدثة إذا كنت شركة مساهمة
فئة  Cتختار أن تكون شركة مساهمة فئة  ،Sأو إذا لم تعد معفيًا من الضرائب .باإلضافة إلى ذلك ،يجب عليك تقديم نموذج  W-9جديد إذا
تغير االسم أو رقم التعريف الضريبي ( )TINللحساب ،على سبيل المثال ،إذا مات مانح االئتمان.
العقوبات الجزائية
امتناعك عن تقديم رقم تعريف دافع الضرائب .إذا امتنعت عن تقديم رقم تعريف دافع الضرائب ( )TINالصحيح للجهة الت تطلبه فإنك
دوالرا عن كل امتناع من هذا القبيل ما لم يكن امتناعك نات ًجا عن سبب معقول وليس بسبب اإلهمال المتعمد.
تخضع لغرامة قدرها 50
ً
العقوبات المدنية على المعلومات الكاذبة فيما يتعلق باالقتطاع .إذا أدليت ببيان خاطئ دون أن يكون مبنيا ً على أسس معقولة ونتج عن ذلك
عدم إجراء اقتطاع احتياطي ،فإنك تخضع لغرامة قدرها  500دوالر.
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 تعريف دافعي الضرائب .إذا كشفت الجهة الطالبة عن أرقام التعريف الضريبية أو استخدمتها بشكل مخالف للقانون
الفيدرالي ،فقد تتعرض لعقوبات مدنية وجنائية.
تعليمات محددة
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ضع عالمة جانب نوع رقم التعريف الضريبي ( )TINالمناسب .أدخل رقم تعريف رب العمل  /رقم الضمان االجتماعي الخاص بك في
المساحة المتوفرة .إذا كنت أجنبيًا مقي ًما ولم يكن لديك و  /أو لم تكن مؤهالً للحصول على رقم الضمان االجتماعي ،فإن رقم التعريف
الضريبي الخاص بك هو رقم تعريف دافع الضرائب الفردي الخاص بك ( )ITINلدى مصلحة الضرائب األمريكية .أدخله في مربع رقم
الضمان االجتماعي .إذا لم يكن لديك رقم تعريف دافع الضرائب الفردي  ،ITINفراجع كيفية الحصول على رقم التعريف الضريبي أدناه.
كيفية الحصول على رقم تعريف دافع الضرائب .إذا لم يكن لديك رقم تعريف دافع الضرائب () ،TINتقدم بطلب للحصول على واحد على
الفور .للتقدم بطلب للحصول على رقم الضمان االجتماعي  ،SSNاحصل على نموذج  SS-5المستخدم لطلب الحصول على بطاقة
الضمان االجتماعي ،من مكتب إدارة الضمان االجتماعي المحلي .احصل على نموذج  W-7المستخدم لطلب الحصول على رقم تعريف
دافع الضرائب الفردي الخاص بمصلحة الضرائب األمريكية للتقدم للحصول على  ITINأو نموذج  SS-4المستخدم لطلب رقم تعريف
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رب العمل للتقدم بطلب للحصول على رقم تعريف رب العمل .يمكنك الحصول على نماذج  W7و SS-4من مصلحة الضرائب عن
طريق االتصال بـ  )1-800-829-3676) 1-800-TAX-FORMأو من الموقع اإللكتروني الخاص بمصلحة الضرائب على
اإلنترنت .www.irs.gov
إذا لم يكن لديك رقم تعريف دافع الضرائب ( )TINتقدم بطلب للحصول على رقم تعريف دافع الضرائب ( )TINعلى الفور واكتب "تم
الطلب" في الفراغ الخاص برقم التعريف الضريبي ( )TINوقم بالتوقيع على النموذج وتأريخه ثم أعطه للجهة الطالبة .بالنسبة لدفعات
الفوائد وأرباح األسهم وبعض الدفعات المتعلقة باألشياء التي يتم تداولها بقصد المتاجرة بسهولة سيكون لديك بشكل عام  60يو ًما للحصول
على رقم تعريف دافع الضرائب ( )TINوإعطائه للجهة الطالبة قبل أن تصبح خاضعا ً لالقتطاع االحتياطي على الدفعات .ال تنطبق قاعدة
الستين يوما ً على األنواع األخرى من الدفعات .ستخضع لالقتطاع االحتياطي من جميع هذه الدفعات حتى تقدم رقم التعريف الضريبي
الخاص بك إلى الجهة الطالبة .مالحظة :تعني كتابة "تم التقدم للحصول عليه" أنك قد تقدمت بالفعل للحصول على رقم تعريف دافع
الضرائب ( )TINأو أنك تنوي التقدم للحصول عليه قريبًا.

أدخل رقم التعريف الضريبي ( )TINالذي يتطابق مع "االسم القانوني" الوارد في النموذج.
أ .إذا كنت فرداً فضع إشارة في مربع "رقم الضمان االجتماعي ( ")SSNوأدخل رقم الضمان االجتماعي.
ب .إذا كنت مال ًكا فرديا ً فضع إشارة في مربع "رقم الضمان االجتماعي ( ")SSNوأدخل رقم الضمان االجتماعي للمالك الفردي.
ج إذا كنت أجنبيا ً مقيما ً فضع إشارة في مربع "رقم الضمان االجتماعي ( ")SSNوأدخل رقم الضمان االجتماعي أو( ITINرقم تعريف
دافع الضرائب الفردي الخاص بمصلحة الضرائب).
ه .إذا كنت مال ًكا فرديا ً فضع إشارة في مربع "رقم الضمان االجتماعي ( ")SSNوأدخل رقم الضمان االجتماعي للمالك الفردي.
و .إذا كنت شركة ذات مسئولية محدودة بعضو وحيد تم اعتبارها كيان مهمل ،فضع إشارة في مربع "رقم الضمان االجتماعي (")SSN
وأدخل رقم الضمان االجتماعي الخاص بالعضو.
مالحظة :إذا كان ل دى شركة ذات مسؤولية محدودة مالك وحيد ،فإن الوضع الضريبي االفتراضي للشركة ذات المسؤولية المحدودة هو
"كيان مهمل" .إذا كان لدى شركة ذات مسؤولية محدودة مالكان اثنان ،فإن الوضع الضريبي االفتراضي للشركة ذات المسؤولية المحدودة
هو "شراكة" .إذا اختارت شركة ذات مسؤو لية محدودة أن تخضع للضريبة كشركة مساهمة ،فيجب عليها تقديم نموذج ( IRS 2553فئة
 )Sأو نموذج ( IRS 8832فئة .)C
يُطلب من البائعين إدخال نظام الترقيم العالمي ) ،Dun and Bradstreet (DUNSإن أمكن .راجع متطلبات الرقم أدناه.
متطلبات الحصول على نظام الترقيم العالمي ) .Dun & Bradstreet (DUNSيتطلب مكتب اإلدارة والميزانية بالواليات المتحدة
( ) OMBمن جميع البائعين الذين يتلقون أموال المنح الفيدرالية تسجيل رقم  DUNSالخاص بهم مع الوكالة المانحة واإلبالغ عنه الح ًقا.
إذا كان لدى المقاول عدة أرقام  DUNSفيجب على المقاول تقديم الرقم األساسي المدرج في سجل المقاول المركزي ( )CCRللحكومة
الفيدرالية على www.ccr.gov.يمكن ألي كيان ليس لديه رقم  DUNSالتقدم بطلب للحصول على رقم عبر اإلنترنت على
 http://www.dnb.com/us/ضمن عالمة التبويب رقم .DNB D-U-N
االسم القانوني .إذا كنت فردًا فعليك عمو ًما إدخال االسم الظاهر في بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بك .لكن إذا قمت بتغيير اسمك
األخير على سبيل المثال بسبب الزواج دون إبالغ إدارة الضمان االجتماعي بتغيير االسم أدخل اسمك األول واسم العائلة الظاهر على
بطاقة الضمان االجتماعي واسم عائلتك الجديد .إذا كان الحساب بأسماء مشتركة فقم بإدراج اسم الشخص أو الكيان أوالً ثم ضع دائرة حول
اسم الشخص أو الكيان تدخل اسمها في القسم  Iمن النموذج .إذا كنت تستخدم اس ًما غير ذلك المدرج في بطاقة الضمان االجتماعي فالرجاء
إدخال اسم الكيان القانوني كما هو مسجل لدى مصلحة الضرائب األمريكية .بشكل عام أدخل االسم الظاهر في إقرار ضريبة الدخل
الخاص بك .ال تدخل اسم الكيان المهمل على هذا السطر.
اسم النشاط التجاري .اسم النشاط التجاري أو الكيان المهمل أو "ممارسة األعمال التجارية باسم".
نوع الكيان :اختر نوع الكيان المناسب.
فرد إذا كنت فردًا فعليك عمو ًما إدخال االسم الظاهر في اإلقرار الضريبي الخاص بك.
مالك فردي .أدخل اسمك الفردي كما هو موضح في بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بك على سطر "االسم القانوني" .يمكنك إدخال اسم
نشاطك التجاري أو تجارتك أو "ممارسة األعمال التجارية باسم ( )DBAعلى سطر" اسم الشركة ".
الشراكة :الشراكة هي كيان يعكس عالقة قائمة بين شخصين أو أكثر ينضمون لممارسة التجارة أو األعمال التجارية .أدخل اسم كيان
الشراكة على سطر "االسم القانوني" .يجب أن يتطابق هذا االسم مع االسم الموضح في المستند القانوني المنشئ للكيان .يمكنك إدخال اسم
نشاطك التجاري أو تجارتك أو "ممارسة األعمال التجارية باسم ( )DBAعلى سطر" اسم الشركة ".
ً
وكيال أو وصيًا نيابة عن شخص أو كيان تجاري بغرض اإلدارة والتنظيم ونقل
شركة ائتمانية كيان قانوني يعمل بصفته مؤتمنًا أو
األصول في نهاية المطاف إلى طرف مستفيد .أدخل اسم الكيان القانوني على سطر "االسم القانوني".
التركة كيان قانوني منفصل تم إنشاؤه بموجب قانون الوالية فقط لنقل الملكية من طرف إلى آخر .يفصل القانون الكيان عن كل من المانح
والمستفيدين .أدخل اسم الكيان القانوني على سطر "االسم القانوني".
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حكومة حكومة أي والية أو أي قسم فرعي سياسي ألية والية أو أي وكالة أو أداة للوالية أو أحد األقسام الفرعية السياسية للوالية.
غير ربحية .منظمة يتم تنظيمها وتشغيلها حصريًا ألغراض معفاة وال يجوز ألي مساهم أو فرد من أن ينال أي من األرباح التي قد
تحققها.
شركة مساهمة :شركة معترف بها بموجب القانون على أنها
هيئة واحدة لها صالحياتها والتزاماتها المنفصلة تماما ً عن تلك الخاصة باألعضاء األفراد .أدخل اسم الكيان على سطر "االسم القانوني"
وأي تجارة أو اسم "القيام باألعمال باسم ( ")DBAفي سطر "االسم التجاري".
شركة مساهمة فئة  .Sشركة تخضع للضريبة مثل الشراكة :شركة يمتلك فيها خمسة أشخاص أو أقل نصف األسهم على األقل .أدخل اسم
الكيان على سطر "االسم القانوني" وأي تجارة أو اسم "القيام باألعمال باسم ( ")DBAفي سطر "االسم التجاري".
شركة مساهمة فئة  .Cشركة خاضعة للضريبة ككيان منفصل :شركة خاضعة للضريبة بموجب الفصل الفرعي  Cمن قانون اإليرادات
الداخلية ومتميزة قانونًا عن أصحابها .أدخل اسم الكيان على سطر "االسم القانوني" وأي تجارة أو اسم "القيام باألعمال باسم ( ")DBAفي
سطر "االسم التجاري".
شركة ذات مسؤولية محدودة ( )LLCيتم تصنيف الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تضم عضوين على األقل كشراكة ألغراض
ضريبة الدخل الفيدرالية ما لم تقدم نموذج  8832وتختار بما ال يدع مجاالً للشك أن تتم معاملتها كشركة مساهمة .أدخل اسم الشراكة أو
الشركة المساهمة .يتم التعامل مع شركة ذات مسؤولية محدودة بعضو واحد فقط على أنها كيان مهمل وعلى أنه منفصل عن مالكه
ألغراض ضريبة الدخل (ولكن ككيان منفصل ألغراض ضريبة العمل وضرائب معينة) ،ما لم يتم تقديم نموذج  8832واختيار معاملته
على أنه شركة مساهمة .إذا كنت شركة ذات مسؤولية محدودة ذات عضو واحد (بما في ذلك شركة ذات مسؤولية محدودة أجنبية مع مالك
محلي) وكانت كيان مهمل منفصل عن المالك ،أدخل اسم المالك على سطر "االسم القانوني" .تنبيه:
يجب على الكيان المهمل المحلي الذي لديه مالك أجنبي أن تستخدم النموذج  W-8المناسب.
تصنيف الكيان اختر نوع التصنيف المناسب.
معلومات التواصل أدخل معلومات التواصل الخاصة بك.
أدخل العنوان القانوني الخاص بك :أدخل عنوان التحويالت الخاص بك :عنوان التحويالت :هو المكان الذي يستقبل فيه كيانك الدفعات.
أدخل رقم الهاتف الخاص بنشاطك التجاري .أدخل رقم هاتفك المحمول إن وجد .أدخل رقم الفاكس الخاص بك إن وجد .أدخل عنوان
البريد اإللكتروني الخاص بك:
لتوضيح إرشادات مصلحة الضرائب راجع .www.irs.gov
اإلعفاءات
إذا كنت معفيًا من االقتطاع االحتياطي و  /أو اإلبالغ عن قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية ،فأدخل في مربع اإلعفاءات أي
رمز أو رموز قد ينطبق عليك .ر اجع رمز المدفوع ألمره المعفى واإلعفاء من اإلبالغ عن قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية
 FACTAأدناه.
رمز المدفوع ألمره الحاصل على اإلعفاء .بشكل عام ال يتم إعفاء األفراد (بما في ذلك المالكين الفرديين) من االقتطاع االحتياطي .تُعفى
الشركات المساهمة من االقتطاع االحتياطي لدفعات معينة مثل الفوائد وأرباح األسهم .ال تُعفى الشركات المساهمة من االقتطاع االحتياطي
للدفعات التي تتم لتسوية بطاقات الدفع أو معامالت شبكة الطرف الثالث.
مالحظة :إذا تم إعفاؤك من االقتطاع االحتياطي ،فال يزال يتعين عليك إكمال هذا النموذج لتجنب احتمال االقتطاع االحتياطي الخاطئ.
تحدد الرموز التالية المدفوع ألمرهم المستفيدين من اإلعفاء من االقتطاع االحتياطي:
 -1مؤسسة معفاة من الضرائب بموجب المادة ( 501أ) ،أو أي حساب تقاعد فردي  ،IRAأو حساب وصاية بموجب القسم ( 403ب) ()7
إذا كان الحساب يفي بمتطلبات القسم ( 401و) ()2
 -2الواليات المتحدة أو أي من وكاالتها أو أدواتها السياسية
 -3والية أو مقاطعة كولومبيا أو واحدة من ممتلكات الواليات المتحدة أو أي من أقسامها أو أدواتها السياسية
 -4حكومة أجنبية أو أي من أقسامها أو وكاالتها أو أدواتها السياسية
 -5شركة مساهمة
 - 6تاجر في األوراق المالية أو السلع مطالب بالتسجيل في الواليات المتحدة أو مقاطعة كولومبيا أو واحدة من ممتلكات الواليات المتحدة
 - 7تاجر بعمولة آجلة مسجل لدى لجنة تداول السلع اآلجلة
 - 8شركة ائتمانية تعمل في االستثمار العقاري
 – 9كيان مسجل في جميع األوقات خالل السنة الضريبية بموجب قانون شركة االستثمار لعام 1940
10

 -صندوق استئماني مشترك يديره أحد البنوك بموجب المادة ( 584أ)
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 -مؤسسة مالية
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 وسيط معروف في مجتمع االستثمار بالمسمى أو الوصي -شركة ائتمانية معفاة من الضريبة بموجب القسم  664أو موصوف في القسم .4947

يوضح الجدول التالي أنواع الدفعات التي قد تكون معفاة من االقتطاع االحتياطي .الجدول ينطبق على المدفوع ألمرهم المعفيين المذكورين
أعاله من  1إلى .13
إذا كانت الدفعة من أجل ...
فوائد وأرباح أسهم
معامالت السمسرة

إذاً الدفعة معفاة بسبب .....
كل المدفوع ألمرهم المستفيدين من اإلعفاء إال 7
المدفوع ألجلهم  1إلى  4و 6إلى  11وكل الشركات المساهمة
فئة  .Cالشركات المساهمة فئة  Sيجب عليها عدم إدخال رمز
المدفوع ألمره المعفى ألنها معفاة فقط لمبيعات األوراق المالية
غير المغطاة التي تم اقتناؤها قبل 2012
المدفوع ألمرهم المعفون  1إلى 4

معامالت المقايضة وأرباح أعضاء
التعاونية
بشكل عام المدفوع ألمرهم المعفون  1إلى 52
دفعات تزيد عن  600دوالر أمريكي
المطلوب اإلبالغ عنها والمبيعات
المباشرة التي تزيد عن  5000دوالر1
المدفوع ألمرهم المعفون  1إلى 4
دفعات مسددة في تسوية بطاقات الدفع
أو معامالت شبكة طرف ثالث
1راجع نموذج  ، MISC-1099الدخل المتنوع وتعليماته.
 2ومع ذلك ال تُعفى الدفعات التالية المقدمة إلى شركة والتي يجب اإلبالغ عنها في النموذج  MISC-1099من االقتطاع االحتياطي:
دفعات الرعاية الطبية والصحية وأتعاب المحاماة وإجمالي العائدات المدفوعة لمحامي والمدفوعات مقابل الخدمات التي تدفعها وكالة تنفيذية
فيدرالية.
اإلعفاء من رمز اإلبالغ عن قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية  .FACTAتحدد الرموز التالية المدفوع ألمرهم المستفيدين من
اإلعفاء بموجب قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية  .FACTAتنطبق هذه الرموز على األشخاص الذين يقدمون هذا النموذج
للحسابات التي تحتفظ بها مؤسسات مالية أجنبية معينة خارج الواليات المتحدة .لذلك ،إذا كنت تقدم هذا النموذج فقط لحساب تملكه في
الواليات المتحدة ،فيمكنك ترك هذا الحقل فارغًا .استشر الشخص الذي يطلب هذا النموذج إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت المؤسسة المالية
تخضع لهذه المتطلبات.
مؤسسة معفاة من الضرائب بموجب المادة ( 501أ) أو أي خطة تقاعد فردية على النحو المحدد في القسم ( 7701أ) ()37
أ.
ب .الواليات المتحدة أو أي من وكاالتها أو أدواتها السياسية
ت .والية أو مقاطعة كولومبيا أو واحدة من ممتلكات الواليات المتحدة أو أي من أقسامها أو أدواتها السياسية
ث .شركة مساهمة يتم تداول أسهمها بانتظام في واحد أو أكثر من أسواق األوراق المالية ،كما هو موضح في الالئحة .القسم
( 1-1.1472ج) (( )1ط)
ج .شركة مساهمة عضو في نفس المجموعة التابعة الموسعة كشركة مساهمة موصوفة في  .Regالقسم 1 (c) (1) -1.1472
)(i
ح .تاجر أوراق مالية أو سلع أو مشتقات أو عقود آجلة ،اتفاقات خيار ألجل) التي هي مسجلة كذلك بموجب قوانين الواليات المتحدة
األمريكية أو أي والية
خ .شركة ائتمانية تعمل في االستثمار العقاري
د .شركة استثمار منظمة على النحو المحدد في القسم  851أو كيان مسجل في جميع األوقات خالل السنة الضريبية بموجب قانون
شركة االستثمار لعام 1940
ذ .صندوق استئماني مشترك على النحو المحدد في القسم ( 584أ) ي  -بنك على النحو المحدد في القسم 581
ر .سمسار
ز .شركة ائتمانية معفاة من الضريبة بموجب القسم  664أو موصوف في القسم (4947أ)()1
س .ائتمان معفي من الضرائب بموجب خطة القسم ( 403ب) أو خطة القسم ( 457ز)

القسم  -2الشهادة
إلثبات لوكيل الدفع أن رقم التعريف الضريبي ( )TINالخاص بك صحيح أو أنك لست خاضعًا لالقتطاع االحتياطي أو أنك شخص أمريكي
أو أجنبي مقيم قم بالتوقيع على الشهادة على نموذج  .W-9يطلب منك كومنولث فرجينيا التوقيع.
بالنسبة للحساب المشترك يجب فقط على الشخص الذي يظهر رقم تعريف دافع الضرائب ( )TINالخاص به في الجزء األول التوقيع (عند
الحاجة).
المعامالت العقارية .يجب عليك توقيع الشهادة لك أن تشطب البند  2من الشهادة.
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