W-9 - Αίτημα για Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας και Πιστοποίησης
Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, ο κάθε δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει
να συμπληρώσει ξεχωριστό έντυπο.
Το έντυπο W-9 θα πρέπει να συμπληρωθεί σωστά, χωρίς διορθώσεις.
Σε περίπτωση λάθους, ξεκινήστε από την αρχή χρησιμοποιώντας νέο έντυπο.
Μη χρησιμοποιείτε διορθωτικό υγρό ή άλλου είδους διορθωτικό.
Όλα τα έντυπα W θα πρέπει να συμπληρώνονται στα Αγγλικά.

W-9

Request for Taxpayer
Identification Number and Certification

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

1

Print or type
See Specific Instructions on page 2.

Name (as shown on your income tax return)
Business name/disregarded entity name, if different from above

Exemptions (see instructions):

C Corporation

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

–

7b

–

–

Certification

Under penalties of perjury, I certify that:
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.

Sign
Here

Signature of
U.S. person ▶

Πεδίο 3 	Επιλέξτε μόνο ένα πλαίσιο σε αυτήν την ενότητα. Εάν είστε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLC),
επιλέξτε μόνο το πλαίσιο LLC και συμπληρώστε το γράμμα C, S ή P στο πεδίο, όπως επισημαίνεται.
Πεδίο 4 	(Εφόσον ισχύει) συμπληρώστε τον «Κωδικό απαλλασσόμενου» και τον «Κωδικό εξαίρεσης αναφοράς
FATCA» στα αντίστοιχα πεδία.
		

Σημείωση: Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με αυτούς τους κωδικούς, ζητήστε τη συμβουλή ανεξάρτητου φοροτεχνικού.

Πεδίο 5b Συμπληρώστε την Πόλη, τη Χώρα και/ή την Πολιτεία και τον ταχυδρομικό κωδικό στη δεύτερη γραμμή.
Πεδίο 6 	ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιορίσει το έντυπο
στους αναφερόμενους λογαριασμούς και ενδέχεται να χρειαστεί να υποβάλετε άλλο έντυπο για τους
άλλους λογαριασμούς σας.
ΤΜΗΜΑ I: Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (TIN)
Συμπληρώστε τα σχετικά πεδία όπως επισημαίνεται:

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

Πεδίο 2 	Συμπληρώστε την επωνυμία της επιχείρησής σας/την επωνυμία της παραβλεπόμενης νομικής οντότητας,
μόνο εάν η απάντηση διαφέρει από την απάντηση που συμπληρώσατε στο πεδίο «Όνομα» (Πεδίο 1).

Πεδίο 5a Συμπληρώστε την πλήρη ταχυδρομική σας διεύθυνση στην πρώτη γραμμή.

2

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

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

Πεδίο 1 	Συμπληρώστε το πλήρες ονοματεπώνυμο που εμφανίζεται στο έντυπο δήλωσης φόρου εισοδήματός
σας.

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.
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Πεδίο 7a Για φυσικά πρόσωπα/ατομικές επιχειρήσεις: Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης (SSN).
Ή
Πεδίο 7b Για νομικές οντότητες (επιχειρήσεις): Αριθμός Ταυτότητας Εργοδότη (ΕIN)
Σημείωση: Έ
 νας έγκυρος Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας των Η.Π.Α. (ΤΙΝ) θα πρέπει πάντα να
αποτελείται από 9 ψηφία.
	Ένας αριθμός TIN δεν θα πρέπει:
(1) να περιλαμβάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από αριθμούς,
(2) να περιλαμβάνει λιγότερα ή περισσότερα από εννέα ψηφία,
(3) να αποτελείται από τον ίδιο αριθμό εννέα φορές, ή
(4) να αποτελείται από εννέα διαδοχικούς αριθμούς (είτε σε αύξουσα είτε σε φθίνουσα σειρά).
Εάν δεν διαθέτετε αριθμό ΤΙΝ και σκοπεύετε να υποβάλετε σύντομα αίτημα για την απόκτησή του ή εάν έχετε ήδη
υποβάλλει αίτημα για την έκδοση αριθμού ΤΙΝ, συμπληρώστε την ένδειξη «Έχει υποβληθεί αίτημα» είτε στο πεδίο
του Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης είτε στο πεδίο του Αριθμού Ταυτότητας Εργοδότη. Θα έχετε στη διάθεσή σας
60 ημέρες για να μας δηλώσετε τον αριθμό ΤΙΝ σας.
Τμήμα II: Πιστοποίηση
Πεδία 8a και 8b 	Υπογράψτε και συμπληρώστε την ημερομηνία στο έντυπο. Εάν υπογράφετε εκ μέρους
νομικού προσώπου, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε εξουσιοδότηση να υπογράψετε εκ
μέρους του εν λόγω νομικού προσώπου.
Σημείωση: Δ
 εν επιτρέπεται η υπογραφή του παρόντος εντύπου με πληρεξούσιο, εκτός εάν το έγγραφο του πληρεξούσιου
αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο εκπρόσωπος/δικηγόρος δύναται να υπογράφει για φορολογικά θέματα ή σε
φορολογικά έντυπα (και υποβάλλεται ή κρατείται αντίγραφο), ή εφόσον προσκομίζεται το Έντυπο 2848.
* HSBC δεν είναι σε θέση να παρέχει οποιαδήποτε φορολογική συμβουλή. Εάν
χρειάζεστε οποιαδήποτε συμβουλή, απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο φοροτεχνικό.

