
 

 

W-8BEN – Amerika Birleşik Devletleri Vergi Stopajı ve Raporlaması için Menfaat Sahibi Yabancı Statü Sertifikası (Bireyler) 

Ortak Hesaplarda her bir hesap sahibinin ayrı bir form doldurması gerekmektedir.  
W-8BEN formu, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan, doğru bir biçimde 
doldurulmalıdır. 
Hata yapmanız halinde lütfen yeni bir form alıp formu baştan doldurunuz.  
Daksil veya başka bir düzeltme aracı kullanmayınız. 

Lütfen W Formundaki tüm yanıtların İNGİLİZCE yazılması gerektiğini unutmayınız 
 
A. Doğru W formunu doldurduğunuzdan emin olmak için lütfen bu bölümü ve ilgili talimatları okuyunuz. 

B. BÖLÜM I (Menfaat Sahibi Kimlik Bilgileri) 
1. Satır Tam Adı (Adı ve Soyadı). 
2. Satır Vatandaşı Olduğu Ülke 
3. Satır İlk satıra tam adresi yazınız. İli, ilçeyi, köyü veya mahalleyi posta kodu ile birlikte 2. satıra 

yazınız. 
AŞAĞIDAKİLERİ KULLANMAYINIZ: 

Posta Kutusu numarası veya alıcının adresi 
Üçüncü bir şahsın adı 
Bir Finans Kuruluşunda kayıtlı adres 
ABD adresi 

4. Satır Yalnızca daimi ikamet adresinizden farklı olması durumunda posta adresini yazınız. 
Not: ABD sınırları içerisindeki bir posta adresinin verilmesi durumunda bu adrese 

ilişkin yazılı açıklama yapılması veya gerekçe gösterilmesi gerekmektedir. 
Ülke, daimi ikamet adresinin bulunduğu ülkeden farklıysa yazılı açıklama 
yapılması gerekmektedir. 

5. Satır Eğer var ise, ABD Vergi Kimlik Numaranızı (VKN) yazınız. Söz konusu numara, Sosyal 
Güvenlik (SGK) Numarası veya Bireysel Vergi Kimlik Numarası (VKN) olacaktır. Geçerli 
Vergi Kimlik Numarası, her zaman 9 rakamdan oluşur. 
Vergi Kimlik Numarası: 
(1) yalnızca rakamlardan oluşmalı, 
(2) dokuzdan az veya fazla rakam içermemeli, 
(3) aynı rakamdan dokuz adet içermemeli veya 
(4) ardışık rakamlardan (küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe) oluşmamalıdır. 

6. Satır Yabancı vergi kimlik numaranızı yazınız. Yabancı vergi kimlik numaranız yoksa aşağıda 
belirtilen satıra gidiniz 

8. Satır ve doğum tarihinizi (GG/AA/YYYY) yazınız. 
7. Satır HESAP NUMARALARINI SIRALAMAYINIZ. Bu form, listede yer alan hesaplarla sınırlı 

olabilir ve diğer hesaplarınız için başka bir form doldurmanız gerekebilir. 

C. BÖLÜM II (Vergi Anlaşması Avantajları Hak Talebi) 
9. ve 10. Satırlar Yalnızca anlaşmaya taraf olan ülkelerden birinde ikamet ediyorsanız ve vergi 

anlaşması avantajı elde etmeye hak kazanmışsanız (örneğin temettü ödemeleri 
gibi sabit veya belirlenebilir yıllık veya dönemsel geliriniz varsa ve söz konusu 
ödeme ABD içerisindeki kaynaklardan yapılıyorsa) bu bölümü doldurunuz. 
Vergi anlaşması avantajı talebinde bulunma hakkını haiz olup olmadığınıza ilişkin 
sorularınız varsa bağımsız vergi danışmanına başvurmanızı tavsiye ederiz. 

 

 



 

 

W-8BEN – Amerika Birleşik Devletleri Vergi Stopajı ve Raporlaması için Menfaat Sahibi Yabancı Statü Sertifikası (Bireyler) 
 

 Lütfen W Formundaki tüm yanıtların İNGİLİZCE yazılması gerektiğini unutmayınız 

D. BÖLÜM III (Tasdik) 
1. Lütfen formu imzalayınız ve imzanızın bulunduğu satırın altına tam adınızı yazınız. 
2. Lütfen tarihi GG/AA/YYYY biçiminde yazınız. 
3. 1. Satırda belirtilen kişi adına imza atıyorsanız lütfen yetki bölümünü doldurunuz. 

NOT: İlgili vekaletnamede temsilcinin/avukatın vergi ile ilgili konularda veya vergi formlarına imza 
yetkisine ilişkin özel bir hüküm mevcut değilse (ve bir nüshası ibraz edilmemiş veya mevcut 
değilse) ya da alternatif olarak 2848 numaralı IRS Formu ibraz edilmemişse işbu form 
vekaletname ile imzalanamaz. 
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