
 

PUBLIC - CÔNG KHAI 

 
S3 – Giải Trình về Địa Chỉ Tại Hoa 
Kỳ  
 
 

 
 
 
 
 
Tên Tài Khoản ___________________________________________________________ 

 

Số Tài Khoản     ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Bằng cách điền đầy đủ vào Biểu Mẫu W-8 của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS), quý khách hàng xác nhận rằng quý 

khách hàng không phải là một công dân hoặc người cư trú tại Hoa Kỳ hoặc một tổ chức/cá nhân Hoa Kỳ khác 

vì các mục đích của pháp luật thuế Hoa Kỳ. Tuy nhiên, qua hồ sơ về tài khoản của quý khách hàng thể hiện 

rằng quý khách hàng có một địa chỉ hộp thư/địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ. Việc có một địa chỉ  tại Hoa Kỳ 

được xem là một dấu hiệu cho thấy rằng quý khách hàng có thể là người cư trú tại Hoa Kỳ vì các mục đích 

của pháp luật thuế Hoa Kỳ, do vậy, chúng tôi trân trọng đề nghị quý khách hàng vui lòng:  

 

1. Đưa ra giải trình về địa chỉ nêu trên tại Phần A dưới đây; và   

 

2. Điền đầy đủ vào phần trắc nghiệm kiểm tra về sự hiện diện đáng kể tại Phần B dưới đây (nếu phù 

hợp); và  
 

3. Kê khai đầy đủ tại Mục C HOẶC Mục D dưới đây, tùy trường hợp. 

 

4. Gửi tờ khai đã điền đầy đủ hoặc các tài liệu khác theo yêu cầu về địa chỉ dưới đây:  
Hộp thư 006, Bưu Điện Trung Tâm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
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PHẦN A – GIẢI TRÌNH VỀ ĐỊA CHỈ TẠI HOA KỲ (chọn một ô) 
 

1.    Địa chỉ tại Hoa Kỳ là địa chỉ cư trú phụ (ví dụ, nhà sử dụng trong các kỳ nghỉ)  

2.   Địa chỉ tại Hoa Kỳ là địa chỉ của bên tư vấn tài chính hoặc pháp lý của tôi/chúng tôi 

3.   Lý do khác (vui lòng ghi rõ):  ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

PHẦN B – TRẮC NGHIỆM VỀ SỰ HIỆN DIỆN ĐÁNG KỂ 
 

Một yếu tố phải được xem xét khi xác định tình trạng thuế Hoa Kỳ của một cá nhân là số ngày mà cá nhân đó 

hiện diện tại Hoa Kỳ. Do vậy, trong trường hợp quý khách hàng có thể hiện diện hoặc đã hiện diện trong một 

khoảng thời gian đáng kể tại Hoa Kỳ, quý khách hàng có thể được xem là tổ chức/cá nhân Hoa Kỳ. Do hồ sơ về 

tài khoản của quý khách hàng thể hiện rằng quý khách hàng có một địa chỉ hộp thư/địa chỉ thường trú tại Hoa 

Kỳ, chúng tôi cần quý khách hàng cung cấp thông tin để chứng minh rằng quý khách hàng đã không hiện 

diện tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian đáng kể bằng việc kiểm tra liệu quý khách hàng có đáp ứng 

“Trắc Nghiệm Về Sự Hiện Diện Đáng Kể” như được mô tả dưới đây hay không. 

 

Trừ khi có một số ngoại lệ nhất định (xem Phụ Lục 2 của mẫu đơn), một cá nhân được xem là hiện diện đáng 

kể tại Hoa Kỳ nếu cá nhân đó:  

1. Thực tế hiện diện tại Hoa Kỳ tối thiểu 31 ngày trong năm dương lịch hiện tại, và  

2. Thực tế hiện diện tại Hoa Kỳ tối thiểu 183 ngày trong khoảng thời gian 3 năm tính cả năm dương 

lịch hiện tại và 2 năm liền kề trước đó, bao gồm: 

a. tất cả các ngày mà cá nhân đó hiện diện tại Hoa Kỳ trong năm hiện tại, và  

b. 1/3 số ngày mà cá nhân đó hiện diện tại Hoa Kỳ trong năm đầu tiên ngay trước năm hiện 

tại, và 1/6 số ngày mà cá nhân đó hiện diện tại Hoa Kỳ trong năm thứ hai trước năm hiện 

tại. 
 
 
Vui lòng điền đầy đủ vào bảng dưới đây căn cứ vào số ngày mà quý khách hàng hiện diện tại Hoa Kỳ. 
Những ngày mà quý khách hàng là một cá nhân được miễn trừ sẽ không được tính (Xem tại Phụ Lục 2 
của mẫu đơn này) 

 (Xem Hướng Dẫn và Ví Dụ tại Phụ Lục 1 của mẫu đơn này trước khi điền) 

Năm 
Tổng số ngày 

(A) 

Tính toán 

(B) 

Số ngày được tính  

(C) 

Năm Hiện Tại  

(Nếu quý khách hàng đã hiện 
diện hoặc có ý định hiện diện 
tại Hoa Kỳ tổng cộng ít hơn 31 

ngày trong năm dương lịch 
hiện tại, quý khách hàng điền 
số 0 vào ô D dưới đây và ký 

vào Mục (C) 

 

Năm liền kề trước 
năm hiện tại 

 (Chia tổng số ngày cho 3)  

Năm thứ hai liền kề 
trước năm hiện tại 

 (Chia tổng số ngày cho 6)  

Tổng số ngày hiện diện (Ô D)  

 
Khuyến cáo: Các chi tiết được đưa ra trong Phần B này chỉ nhằm mục đích thông tin.  Quý khách hàng không nên 

dựa vào các thông tin này như một bản giải trình theo quy định của luật áp dụng. HSBC không đưa ra tư vấn pháp 

lý hay thuế và không có phần nào trong mẫu đơn này (kể cả các Phụ Lục) sẽ được giải thích hoặc xem như là ý kiến 

tư vấn. Quý khách hàng nên xin hướng dẫn từ bên tư vấn pháp lý và/hoặc chuyên gia tư vấn thuế độc lập về tình 

trạng thuế cá nhân của quý khách hàng.  
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PHẦN C – TỜ KHAI VỀ TÌNH TRẠNG PHI HOA KỲ (trong trường hợp số ngày trong ô D ít hơn 

183 ngày) 

Tôi xác nhận rằng mặc dù tôi có (những) mối liên hệ với Hoa Kỳ như được nêu trên đây, vì (các) lý do được 

đưa ra trong mẫu đơn này, tôi không phải là một Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ vì các mục đích thuế tại Hoa Kỳ.  

Trong trường hợp tôi ký nhân danh chủ tài khoản/bên nhận thanh toán được nêu trong trang 1 của mẫu đơn 

này, tôi xác nhận thêm rằng tôi được ủy quyền để ký thay cho cá nhân đó.  

 

Tôi thừa nhận rằng tôi phải thông báo cho Ngân Hàng trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp có sự thay đổi 

hoàn cảnh làm ảnh hưởng đến tình trạng phi Hoa Kỳ của tôi và tôi đồng ý cung cấp cho Ngân Hàng bất kỳ tài 

liệu nào theo yêu cầu của Ngân Hàng để chứng minh cho tình trạng Tổ Chức/Cá Nhân Phi Hoa Kỳ của tôi vì 

các mục đích thuế tại Hoa Kỳ. Nếu tình trạng của tôi thay đổi thành một Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ, tôi sẽ thông 

báo cho Ngân Hàng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự thay đổi đó, và tôi đồng ý cung cấp cho Ngân 

Hàng Biểu Mẫu W-9 của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) và bất kỳ tài liệu nào khác theo yêu cầu của Ngân Hàng liên 

quan đến tình trạng này.  

Bằng cách ký vào biểu mẫu này, tôi cũng thừa nhận và đồng ý rằng Ngân Hàng không có bất kỳ trách 

nhiệm nào liên quan đến bất kỳ nghĩa vụ thuế nào của tôi và/hoặc bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý và/hoặc 

tư vấn thuế nào mà tôi được cung cấp từ các bên thứ ba.  

 
Vui lòng điền tên, ký và ghi ngày dưới đây. 

Tên  Chữ ký Ngày (Tháng/Ngày/Năm) 

  
 

 

Có thẩm quyền ký thay mặt cho (trong trường hợp mẫu đơn không được ký bởi chủ tài khoản/bên nhận thanh 

toán)  

 

_____________________________ 
 
 
 

Phần D – Hiện Diện Đáng Kể Tại Hoa Kỳ (nếu số ngày trong Ô D có lớn hơn hoặc bằng 183 

ngày) 
 

Trong trường hợp Ô D tại Phần B có số ngày bằng hoặc lớn hơn 183 ngày, quý khách hàng vui lòng cung cấp 

Biểu Mẫu W-9 của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) cho Ngân Hàng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trong thư 

này.  

 
Hộp thư 006, Bưu Điện Trung Tâm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
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PHỤ LỤC 1 

HƯỚNG DẪN CHO PHẦN B 

 
1. Vui lòng điền vào bảng trong Phần B  số ngày mà quý khách hàng hiện diện tại Hoa Kỳ trong mỗi năm và 

điền tổng số ngày vào cột A  

2. Làm các phép tính được nêu trong cột B 

3. Ghi lại số ngày được tính ra cho mỗi năm tại cột C 

4. Tính tổng các giá trị trong cột C và ghi lại tổng số ngày hiện diện vào ô D 

 
Trước khi điền vào bảng, vui lòng xem hướng dẫn tại Phụ Lục 2 về những ngày mà quý khách hàng 
không được xem là hiện diện tại Hoa Kỳ (những ngày có khả năng được loại trừ).  

Năm 

Tổng số 
ngày 

(A) 

Tính  toán 

(B) 

Số ngày được 
tính  

(C) 

Năm Hiện  Tại A1 

(Nếu quý khách hàng đã hiện diện 
hoặc có ý định hiện diện tại Hoa Kỳ 
tổng cộng ít hơn 31 ngày trong năm 
dương lịch hiện tại, quý khách hàng 
điền số 0 vào ô D dưới đây và ký vào 

Mục (C) 

 

A1 = C1 

Năm liền kề trước năm 
hiện tại 

A2 (Chia tổng số ngày cho 3) A2 ÷ 3 = C2 

Năm thứ hai trước năm 
hiện tại 

A3 (Chia tổng số ngày cho 6) A3 ÷ 6 = C3 

Tổng số ngày hiện diện (Ô D) D = C1 + C2 + C3 

 
 
 
VÍ DỤ (cách tính của Trắc Nghiệm Về Sự Hiện Diện Đáng Kể) 

Nếu John Doe thực tế đã hiện diện tại Hoa Kỳ trong 120 ngày trong năm nay và trong 90 ngày trong năm trước 
đó và 60 ngày trong năm thứ hai trước năm hiện tại, để xác định người này có đáp ứng Trắc Nghiệm Về Sự 
Hiện Diện Đáng Kể cho năm nay hay không, cách tính như sau:   

• toàn bộ 120 ngày hiện diện trong năm nay,  

• 30 ngày trong năm liền trước năm hiện tại (1/3 của 90), và,  

• 10 ngày trong năm liền trước thứ hai của năm hiện tại (1/6 của 60) 

Trong ví dụ này, bởi vì tổng số ngày được tính ra trong khoảng thời gian 3 năm là 160 ngày (120 + 30 +10), 
Ông X không được xem là người cư trú tại Hoa Kỳ theo Trắc Nghiệm Về Sự Hiện Diện Đáng Kể cho năm nay. 

Năm 
Tổng số ngày 

 (A) 

Tính toán 

(B) 

Số ngày được tính  

 (C) 

Năm Hiện  Tại 120 120 / 1 120 

Năm liền kề trước năm 
hiện tại 

90 90 / 3 30 

Năm thứ hai liền kề 
trước năm hiện tại 

60 60 / 6 10 

Tổng số ngày hiện diện (Ô D) 160 

 
 
 
 

Tên chủ tài khoản: John X  

Số tài khoản: 123456789 
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Phụ Lục 2 
 
Số Ngày Hiện Diện tại Hoa Kỳ: 

Quý khách hàng được xem là hiện diện tại Hoa Kỳ vào bất kỳ ngày nào mà quý khách hàng thực tế hiện diện tại 
nước này, vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên có những ngoại lệ cho quy tắc này. Những ngày sau 
đây sẽ không được tính là ngày hiện diện tại Hoa Kỳ để Trắc Nghiệm Về Sự Hiện Diện Đáng Kể: 

 Những ngày mà quý khách hàng đi làm việc tại Hoa Kỳ từ một nơi cư trú tại Canada hoặc Mexico nếu 
quý khách hàng thường xuyên đi lại từ Canada hoặc Mexico  

 Những ngày mà quý khách hàng lưu lại tại Hoa Kỳ ít hơn 24 giờ, khi quý khách hàng quá cảnh giữa hai 
nơi bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ  

 Những ngày mà quý khách hàng lưu lại tại Hoa Kỳ với tư cách là thành viên thủy thủ đoàn của một tàu 
nước ngoài  

 Những ngày mà quý khách hàng không thể rời Hoa Kỳ vì một tình trạng sức khỏe phát sinh trong thời 
gian quý khách hàng lưu lại tại Hoa Kỳ.  

 Những ngày mà quý khách hàng tạm thời lưu lại tại Hoa Kỳ với tư cách là vận động viên chuyên nghiệp 
tham gia một sự kiện thể thao có tính chất từ thiện  

 Những ngày mà quý khách hàng là một cá nhân được miễn trừ (xem dưới đây)  

 
 
Cá Nhân Được Miễn Trừ  

Những ngày mà quý khách hàng là một cá nhân được miễn trừ sẽ không được tính. Thuật ngữ “cá nhân được 
miễn trừ” không có nghĩa là một cá nhân được miễn thuế Hoa Kỳ, mà có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào được xếp 
vào các nhóm thuộc diện miễn trừ khỏi việc tính số ngày hiện diện tại Hoa Kỳ sau đây: 

1. Cá Nhân Liên Quan Đến Chính Phủ Nước Ngoài hoặc Người Lao Động của Tổ Chức Quốc Tế hiện 
diện tại Hoa Kỳ. 

o Người Lao Động của Chính Phủ Nước Ngoài; 

o Người Lao Động của Tổ Chức Quốc Tế; 

o Thường xuyên ở tại Hoa Kỳ theo diện visa A hoặc G; 

o Tình trạng Cá Nhân Được Miễn Trừ cũng được áp dụng cho các thành viên gia đình trực hệ (ví 
dụ, vợ chồng và con dưới 21 tuổi chưa kết hôn sống cùng một nhà). 

2. Giáo Viên, Giảng Viên, Thực Tập Sinh, Nghiên Cứu Sinh ở tại Hoa Kỳ theo diện visa J hoặc Q  

o KHÔNG bao gồm sinh viên theo diện visa J hoặc Q;  

o Bao gồm bất kỳ người nước ngoài nào theo diện visa J hoặc Q mà không phải là sinh viên (bác 

sỹ, người giúp việc nhà, công nhân trại hè và các ngành nghề khác);  

o Nếu quý khách hàng là giáo viên, giảng viên, thực tập sinh hoặc nghiên cứu sinh trong một 

năm liền kề trước năm hiện tại, xem Ấn Phẩm 519 của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) về cách thức 

áp dụng Trắc Nghiệm Về Sự Hiện Diện Đáng Kể  

o Tình trạng Cá Nhân Được Miễn Trừ cũng áp dụng cho các thành viên gia đình trực hệ theo 

diện visa J-2 hoặc Q-3.  

3. Sinh Viên tại Hoa Kỳ có visa F, J, M hoặc Q  

o Nếu quý khách hàng là sinh viên trong năm liền kề trước năm hiện tại, xem Ấn Phẩm 519 của 

Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) về cách thức áp dụng Trắc Nghiệm Về Sự Hiện Diện Đáng Kể 

o Tình trạng Cá Nhân Được Miễn Trừ cũng được áp dụng cho vợ chồng và con theo diện visa F-

2, J-2, M-2, hoặc Q-3. 

Để biết thêm thông tin về số ngày được loại trừ trong Trắc Nghiệm Về Sự Hiện Diện Đáng Kể (kể cả cho các cá nhân được miễn 

trừ) được nêu trên đây, vui lòng tham chiếu đến Ấn Phẩm 519 của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) Sách Hướng Dẫn về Thuế Hoa Kỳ cho 

Người Nước Ngoài, hoặc các thông tin về Trắc Nghiệm Về Sự Hiện Diện Đáng Kể trên trang thông tin điện tử của Sở Thuế Vụ Hoa 

Kỳ (IRS) tại địa chỉ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 

 
 
 

 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test

