W-8BEN - ԱՄՆ հարկերի պահումների և հարկային հաշվետվություններ ներկայացնելու նպատակով իրական շահառուի կարգավիճակի հավաստագիր (ֆիզիկական անձանց)
Համատեղ հաշիվների համար յուրաքանչյուր հաշվետեր պետք է լրացնի
առանձին ձևաթուղթ:
W-8BEN ձևաթուղթը պետք է լրացվի առանց որևէ փոփոխությունների:
Եթե դուք սխալվել եք, խնդրում ենք սկսել նորից՝ օգտագործելով նոր ձևաթուղթ:
Խնդրում ենք չօգտագործել ջնջող կամ որևէ այլ տեսակի ուղղիչ միջոց:
Բոլոր W ձևաթղթերը պետք է լրացվեն անգլերեն լեզվով:

Form

W-8BEN

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United
States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

(Rev. February 2014)
▶

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

OMB No. 1545-1621

▶ For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.
Information about Form W-8BEN and its separate instructions is at www.irs.gov/formw8ben.
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

Do NOT use this form if:
• You are NOT an individual

Instead, use Form:
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• You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S.
(other than personal services) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

• You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States .

.

.

.

.

.

.

• A person acting as an intermediary

.

.

.

.

.

.

• You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual

Part I
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. W-9

. W-8ECI

A

8233 or W-4
.

. W-8IMY

Identification of Beneficial Owner (see instructions)
2

Name of individual who is the beneficial owner

Country of citizenship

Crive Calder
United Kingdom
3
Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.
165 Westbrook Lane
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

London NW2 54J
4
Mailing address (if different from above)
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
5

U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)

7

327474749
Reference number(s) (see instructions)

Part II
9
10

B

United Kingdom

8

Country
6

Foreign tax identifying number (see instructions)

Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

between the United States and that country.
Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article
of the treaty identified on line 9 above to claim a
% rate of withholding on (specify type of income):
.

C

Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article:

Part III

Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further
certify under penalties of perjury that:
•

I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or
am using this form to document myself as an individual that is an owner or account holder of a foreign financial institution,

•

The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,

•

The income to which this form relates is:
(a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,
(b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or
(c) the partner’s share of a partnership's effectively connected income,

•

The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between
the United States and that country, and

•

For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or
any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days
if any certification made on this form becomes incorrect.

▲

Sign Here
Ստորագրել
Այստեղ ^

1

2

Signature of(կամ
beneficial
owner (or individual
authorizedլիազորությամբ
to sign for օժտված
beneficial
Սեփականատեր-շահառուի
սեփականատեր-շահառուի
անունից ստորագրելու
անձի)owner)
ստորագրություն
Print name of signer

Փաստաթղթաշրջանառության
նվազեցման
մասին օրենքի
տես առանձին հրահանգները:
For Paperwork Reduction
Act Notice,
seeծանուցման
separateհամար
instructions.

3

B. ՄԱՍ I (Իրական շահառուի նույնականացում)
Տող 1 Ամբողջական անուն (անուն և ազգանուն):
Տող 2 Քաղաքացիության երկիր:
Տող 3 Առաջին տողում մուտքագրեք ամբողջական փոստային հասցեն, 2-րդ տողում` քաղաքը 		
			 կամ քաղաքավանը, նահանգը կամ շրջանը` ներառյալ փոստային ինդեքսը:
		 ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ՝
			 Փոստարկղի համար կամ ցպահանջ հասցե,
			 Երրորդ կողմի անուն,
			 ֆինանսական հաստատության անվանում,
			 ԱՄՆ հասցե:
Տող 4 Խնդրում ենք մուտքագրել միայն փոստային հասցեն, եթե այն տարբերվում է ձեր մշտական
բնակության հասցեից:
Նշում՝ Եթե մուտքագրված է ԱՄՆ փոստային հասցե, ապա կպահանջվի նաև ներկայացնել գրավոր բացատրագիր/հիմնավորում
ԱՄՆ փոստային հասցեի վերաբերյալ: Եթե նշված երկիրը տարբերվում է մշտական բնակության հասցեում նշված երկրից, ապա
կպահանջվի ներկայացնել գրավոր բացատրագիր:

Տող 5 Մ
 ուտքագրել ձեր ԱՄՆ հարկատուի նույնականացման համարը (ՀՆՀ/TIN): Այն կարող է լինել
կամ սոցիալական ապահովագրության համարը (ՍԱՀ/SSN), կամ էլ անհատ հարկատուի
նույնականացման համարը (ԱՀՆՀ/ITIN): Վավեր ՀՆՀ/TIN-ն միշտ բաղկացած է 9 նիշից:
ՀՆՀ/TIN- ն չպետք է՝
			 (1) պարունակի թվերից բացի այլ նշան,
			 (2) կազմված լինի 9-ից պակաս կամ ավել թվից,
			 (3) բաղկացած լինի 9 նույն թվից կամ
			 (4) բաղկացած լինի 9 հաջորդական թվերից (աճող կամ նվազող հերթականությամբ):
Տող 6 Խնդրում ենք մուտքագրել Ձեր ոչ ԱՄՆ հարկատուի նույնականացման համարը: Վերջինս
չունենալու դեպքում խնդրում ենք անցնել հաջորդ տող:
Տող 8 Խնդրում ենք լրացնել Ձեր ծննդյան ամսաթիվը (ամիս/օր/տարի):
Տող 7 ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՉԹՎԱՐԿԵԼ ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐՆԵՐԸ, քանի որ դրանք կարող են
սահմանափակել ձևաթղթում առկա տարածությունը, և հնարավոր է ստիպված լինեք
ներկայացնել մեկ այլ ձևաթուղթ ձեր մնացած հաշիվների վերաբերյալ:
Նշում՝ Խնդրում ենք ծանոթանալ W-8BEN ձևաթղթի վերաբերյալ հրահանգներին, որպեսզի պարզեք՝ ով է վերջինիս իրական շահառուն:

within the meaning of the income tax treaty

I certify that the beneficial owner is a resident of

A. 	Խնդրում ենք կարդալ այս բաժինը և դրան առնչվող հրահանգները՝ համոզվելու, որ լրացնում եք ճիշտ W
ձևաթուղթը:

Date (MM-DD-YYYY)

Ամսաթիվ (Ամիս-Օր-Տարի)

D

C. PART II (Կրկնակի հարկումը բացառող պայմանագրով սահմանված արտոնությունների ստացման հայտ)
Տողեր 9 և 10 Խնդրում ենք լրացրել այս բաժինը, եթե Դուք ներկայացնում եք պայմանագրին
մասնակից երկրներց որևէ մեկը և իրավասու եք հայցել կրկնակի հարկումը բացառող
պայմանագրով սահմանված արտոնություններ, այսինքն. եթե Դուք ստանում եք
հաստատուն կամ փոփոխական, տարեկան կամ պարբերական (ԱՉՏՊ/FDAP) եկամուտ,
օրինակ՝ շահութաբաժնի վճարումներ, և այդ վճարումը կատարվում է ԱՄՆ-ում գտնվող
աղբյուրներից: Եթե ունեք որևէ հարց կրկնակի հարկումը բացառող պայմանագրով
սահմանված արտոնությունների ստացման ձեր իրավունքի վերաբերյալ, առաջարկում ենք
դիմել անկախ հարկային խորհրդատուի:
D. ՄԱՍ III (Հաստատում)
1. Խնդրում ենք ստորագրել ձևաթղթերը և տպատառով գրել Ձեր անուն ազգանունը ստորագրության 		
		 ստորև տողում:
2. Խնդրում ենք ձևաթղթի մեջ նշել ամսաթիվը՝ օգտագործելով ամիս/օր/տարի ձևաչափը:
3. Եթե Դուք ստորագրում եքՏող 1-ում, նշված անձի անունից, խնդրում ենք լրացնել լիազորված անձի
համար նախատեսված հատվածը:
Նշում՝ Այս ձևաթուղթը չի կարող ստորագրվել լիազորագրի հիման վրա (POA), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ լիազորագրում
հատուկ նշված է, որ գործակալը/լիազորված անձը կարող է ստորագրել հարկման փաստաթղթերը կամ հարկային հաշվետվության
ձևաթղթերը (և դրա պատճենը ներկայացվում է, կամ առկա է) կամ, որպես այլընտրանքային տարբերակ, երբ ներկայացվում է IRS-ի
Ձևաթութղ 2848-ը:

Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)

Cat.
25047Z
Cat. No.
No. 25047Z

© Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Փի-Էլ-Սի 2014: Բոլոր իրավունքները պահպանված են:

Form W-8BEN
W-8BEN (Վրն.
(Rev. 2-2014)
2-2014)
Form

* HSBC-ն չի կարող տրամադրել որևէ հակային խորհրդատվություն:
Եթե Ձեզ հարկավոր է խորհրդատվություն, խնդրում ենք դիմել
անկախ հարկային խորհրդատուի:

