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□Số

An Sinh Xã Hội

Chỉ chọn 1 ô

(SSN)

□Số

Mã Định Danh Người Nộp Thuế

Định Danh Chủ

Sử Dụng Lao Động
(EIN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Phải có 9 chữ số

và Chứng Nhận
Vui lòng chọn loại Mã Định Danh Người Nộp Thuế (EIN hoặc SSN)
phù hợp và nhập mã ID gồm 9 chữ số của quý vị. EIN hoặc SSN
được cung cấp phải khớp với tên được cung cấp trên dòng “Tên
Pháp Lý” để tránh bị khấu lưu dự phòng. Nếu quý vị không có Số ID
Thuế, vui lòng tham khảo “Hướng Dẫn Cụ Thể - Mục 1”. Nếu tài
khoản có nhiều tên, hãy cung cấp tên của cá nhân chịu trách nhiệm
về IRS với tư cách là bên chịu trách nhiệm.
Phải khớp với tên và số đơn đăng ký nhận trợ cấp
từ quỹ tài trợ Tái Thiết VA
Jason’s Consulting Company

Hệ Thống Số Hóa Dữ Liệu Quốc Tế Dunn Tên Pháp Lý:
& Bradstreet (DUNS) (xem hướng dẫn)
2

3

4

5

6

7
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0

Tên Doanh Nghiệp:

Loại Hình Tổ Chức

Jason’s Consulting Company
Miễn Trừ (xem
hướng dẫn)

Phân Loại Tổ Chức

Mã người nhận
thanh toán được
miễn trừ (nếu
Dịch Vụ Pháp có):

□Cá Nhân

□Công □Dịch Vụ Chuyên Môn

□Dịch Vụ Y Tế

□Doanh Nghiệp Tư Nhân

Ty Cổ
Phần

□

□Công Ty Hợp Danh

□Công □Đại Lý Bất Động Sản

□Quỹ Tín Thác

Ty S

□Bất Động Sản

□Công
Ty C

□Chính Phủ

Tổ

□Phi Lợi Nhuận

Chức Bị
Bỏ Qua

Chỉ chọn 1 ô

□Công

□Phân Khu Chính Trị

Lý

□Công

□Chính Quyền Địa Phương Doanh
VA

□Chính Quyền Liên Bang

(Khỏi việc bị
Ty Liên khấu lưu dự
phòng)

□Tổ Chức Miễn
Thuế

□Cơ Quan Tiểu Bang VA □Chính

Quyền

OTH

□Khác

Ty Trách
Nhiệm
Hữu Hạn

□Công
Ty Hợp
Danh

□Công
Ty Cổ

Chỉ chọn 1 ô

Mã miễn báo cáo
FATCA (nếu có):

Phần

Thông Tin Người Liên Hệ
Địa Chỉ Pháp Lý: 123 E. Main Street

Tên:

Jason Anderson

Địa Chỉ Email:

jason@jcc.com

Thành Phố: Richmond Tiểu Bang: VA

Địa chỉ phải chính xác để có thể nhận
được khoản thanh toán
Mã bưu chính: 23219

Số Điện Thoại
Doanh Nghiệp:

Địa Chỉ Chuyển Tiền: 123 E. Main Street

Số Fax:

Thành Phố: Richmond Tiểu Bang: VA

Số Điện Thoại Di Động:

Mã bưu chính: 23219

Số Điện Thoại Thay
Thế:

của

(804) 231-3928

Theo hình phạt của tội khai man, tôi xác nhận rằng:
1. Mã được hiển thị trên biểu mẫu này là mã định danh người nộp thuế chính xác của tôi (hoặc tôi đang chờ mã
được cấp cho tôi) và
2. Tôi không phải chịu khoản khấu lưu dự phòng vì: (a) Tôi được miễn khấu lưu dự phòng, hoặc (b) Tôi không
được Sở Thuế Vụ (IRS) thông báo rằng tôi phải chịu khoản khấu lưu dự phòng do không báo cáo toàn bộ khoản
tiền lãi hoặc cổ tức, hoặc c) IRS đã thông báo cho tôi rằng tôi không còn phải chịu khoản khấu lưu dự phòng nữa,
và
3. Tôi là một công dân Hoa Kỳ hoặc một đối tượng khác đang sinh sống tại Hoa Kỳ (được xác định sau trong
hướng dẫn chung), và
4. (Các) mã FATCA được nhập trên biểu mẫu này (nếu có) cho biết rằng tôi được miễn báo cáo FATCA là chính
xác.
Hướng dẫn chứng nhận: Quý vị phải gạch bỏ mục 2 ở trên nếu quý vị đã được IRS thông báo rằng quý vị hiện
phải chịu khoản khấu lưu dự phòng vì quý vị đã không báo cáo toàn bộ tiền lãi và cổ tức trên tờ khai thuế của mình.
Đối với các giao dịch bất động sản, mục 2 không áp dụng. Đối với lãi suất khoản vay thế chấp đã trả, giao dịch mua
lại hoặc từ bỏ tài sản bảo đảm, xóa nợ, khoản đóng góp trong một thỏa thuận hưu trí cá nhân (IRA) và nói chung,
các khoản thanh toán ngoài lãi suất và cổ tức, quý vị không bắt buộc phải ký xác nhận, nhưng quý vị phải cung cấp
TIN chính xác. Xem hướng dẫn có tiêu đề Chứng Nhận
Tên viết hoa:

Jason Anderson

Chữ Ký Được Ủy Quyền tại Hoa Kỳ:

Ngày: 10/08/2020
Chữ ký phải được ký trực tiếp, không phải
là chữ ký đánh máy

