W-9 - հարկատուի նույնականացման համարի հաստատման հարցում
Համատեղ հաշիվների համար յուրաքանչյուր հաշվետեր պետք է լրացնի
առանձին ձևաթուղթ:
W-9 ձևաթուղթը պետք է լրացվի ճիշտ, առանց որևէ փոփոխությունների:
Եթե դուք սխալվել եք, խնդրում ենք սկսել նորից՝ օգտագործելով նոր ձևաթուղթ:
Խնդրում ենք չօգտագործել ջնջող կամ որևէ այլ տեսակի ուղղիչ միջոց:

Դաշտ 1 Խնդրում ենք մուտքագրել անունը ամբողջությամբ` որը նշված է Ձեր եկամտահարկի
հայտարարագրի ձևաթղթում:

Բոլոր W ձևաթղթերը պետք է լրացվեն անգլերեն լեզվով:

Դաշտ 3 	Այս դաշտում խնդրում ենք նշել միայն մեկ վանդակ: Եթե Ձեր կազմակերպությունը
հանդիսանում է ՍՊԸ, նշեք միայն ՍՊԸ-ի վանդակը, ինչպես նաև գրեք C, S կամ P, ինչպես որ
նշված է:

W-9

Request for Taxpayer
Identification Number and Certification

Form
(Rev. August 2013)
Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Print or type
See Specific Instructions on page 2.

Name (as shown on your income tax return)

1

Business name/disregarded entity name, if different from above

3

S Corporation

Partnership

Trust/estate
Exempt payee code (if any)

Limited liability company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S corporation, P=partnership) ▶
Other (see instructions) ▶
Address (number, street, and apt. or suite no.)
City, state, and ZIP code

5b

List account number(s) here (optional)

Part I

5a

4

Exemption from FATCA reporting
code (if any)

Requester’s name and address (optional)

Taxpayer Identification Number (TIN)
Social security number

Note. If the account is in more than one name, see the chart on page 4 for guidelines on whose
number to enter.

Employer identification number

7a

Certification

–

7b

–

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.
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 on page 3.
Signature of
U.S. person ▶

Դաշտ 6 	ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՉԹՎԱՐԿԵԼ ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐՆԵՐԸ, քանի որ դրանք կարող են
սահմանափակել ձևաթղթում առկա տարածությունը, և Դուք հնարավոր է ստիպված լինեք
ներկայացնել մեկ այլ ձևաթուղթ Ձեր մնացած հաշիվների վերաբերյալ:

8a

Date ▶

General Instructions

8b

withholding tax on foreign partners’ share of effectively connected income, and

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.
Future developments. The IRS has created a page on IRS.gov for information
about Form W-9, at www.irs.gov/w9. Information about any future developments
affecting Form W-9 (such as legislation enacted after we release it) will be posted
on that page.

Purpose of Form
A person who is required to file an information return with the IRS must obtain your
correct taxpayer identification number (TIN) to report, for example, income paid to
you, payments made to you in settlement of payment card and third party network
transactions, real estate transactions, mortgage interest you paid, acquisition or
abandonment of secured property, cancellation of debt, or contributions you made
to an IRA.
Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident alien), to
provide your correct TIN to the person requesting it (the requester) and, when
applicable, to:
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

4. Certify that FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that you are
exempt from the FATCA reporting, is correct.
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.
Definition of a U.S. person. For federal tax purposes, you are considered a U.S.
person if you are:
• 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.

Cat. No. 10231X

Դաշտ 7a Անհատ ձեռներեցների համար՝ սոցիալական ապահովագրության համարը (ՍԱՀ/SSN):
ԿԱՄ
Դաշտ 7b Կազմակերպությունների (իրավաբանական անձանց) համար՝ գործատուի
նույնականացման համարը (ԳՆՀ/EIN)

Նշում՝ ԱՄՆ Հարկատուի նույնականացման վավեր համարը (TIN) միշտ բաղկացած է 9 նիշից:

–

Under penalties of perjury, I certify that:

Sign
Here

Դաշտ 5b 	Խնդրում ենք գրել Ձեր քաղաքի/քաղաքավանի, երկրի և/կամ Նահանգի անվանունը, իսկ երկրորդ
տողում փոստային ինդեքսը:

ՄԱՍ I՝ Հարկատուի նույնականացման համար (ՀՆՀ/TIN)
Խնդրում ենք լրացրել նշված դաշտերը համապատասխանորեն:

6

Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on the “Name” line
to avoid backup withholding. For individuals, this is your social security number (SSN). However, for a
resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the Part I instructions on page 3. For other
entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see How to get a
TIN on page 3.

Part II

Նշում՝ եթե այս կոդերի վերաբերյալ որևէ հարցեր ունեք, խնդրում ենք դիմել անկախ հարկային խորհրդատուի:

Դաշտ 5a Առաջին տողում խնդրում ենք մուտքագրել Ձեր փողոցի լրիվ անվանումը:
Exemptions (see instructions):

C Corporation

Դաշտ 4 	(Եթե կիրառելի է) խնդրում ենք գրի առնել “Հարկերից ազատված շահառուի կոդը” և ՕՀՀՀԱով (Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտ) սահմանված
հաշվետվություններից ազատման կոդը համապատասխան դաշտերում:
		

2

Check appropriate box for federal tax classification:
Individual/sole proprietor

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

Դաշտ 2 	Խնդրում ենք մուտքագրել ձեր ընկերության անվանումը/անտեսվող կազմակերպության
անվանումը միայն այն դեպքում, եթե այն տարբերվում է “Անուն” դաշտում նշված
պատասխանից (Դաշտ 1):

Form W-9 (Rev. 8-2013)

	ՀՆՀ-ն չպետք է՝
(1) պարունակի թվերից բացի այլ նշան,
(2) պակաս կամ ավելի լինի 9 նիշից,
(3) բաղկացած լինի նույն 9 թվից կամ
(4) բաղկացած լինի 9 հաջորդական թվերից (աճող կամ նվազող հերթականությամբ):

Եթե Դուք չունեք ՀՆՀ և մտադիր եք առաջիկայում դիմել կամ արդեն դիմել եք այն ստանալու համար,
խնդրում ենք մուտքագրել ‘Դիմել եմ’ ինչպես սոցիալական ապահովագրության համարի, այնպես էլ
գործատուի նույնականացման համարի դաշտերում: Ձեր ՀՆՀ-ն մեզ պետք է ներկայացնել 60 օրվա
ընթացքում:
Մաս II՝ Հաստատում
Դաշտ 8ա և 8բ 	Խնդրում ենք ստորագրել ձևաթուղթը և նշել ամսաթիվը: Եթե Դուք ստորագրում եք
իրավաբանական անձի անունից, ապա պետք է ներկայացնեք համապատասխան
փաստաթղթեր Ձեր լիազորությունները հաստատելու նպատակով:
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 կամ հարկային
հաշվետվության ձևաթղթերը (և դրա պատճենը ներկայացվում է, կամ առկա է), կամ, որպես այլընտրանքային
տարբերակ, երբ ներկայացվում է IRS-ի Ձևաթուղթ 2848-ը:

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

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

