Hướng dẫn điền tờ khai W-9
(Tờ khai FATCA cho cá nhân và tổ chức Mỹ)
Theo ấn bản hướng dẫn từ Sở Thuế Vụ Mỹ - IRS

Tờ khai W-9 được sử dụng để yêu cầu cung cấp mã số thuế (mã TIN) của một đối tượng thuộc Mỹ (bao gồm cá nhận người nước ngoài định cư tại Mỹ) và để yêu
cầu đưa ra một số chứng thực nhất định và xác nhận được miễn trừ thuế.
Tờ khai cần phải được điền chính xác và không có bất kỳ sự sửa đổi nào. Nếu khách hàng nhập sai thông tin, vui lòng điền một mẫu mới.
Không được sử dụng bút xóa hay bất kỳ công cụ sữa lỗi nào khác. Tất cả mẫu W phải được điền bằng Tiếng Anh.
Trường hợp thông tin khách hàng khai báo trên mẫu W-9 có sự thay đổi, khách hàng cần thông báo tới đại lý khấu trừ, đơn vị thanh toán hoặc tổ chức tài chính
nước ngoài mà khách hàng nắm giữ tài khoản trong vòng 30 ngày về sự thay đổi đó, đồng thời cần nộp tờ khai W-9 mới thay thế.
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Hướng dẫn khai báo tờ khai W-9:
A. Thông tin định danh thuế (TIN) của khách hàng:
1. Tên đầy đủ của khách hàng (giống trong tờ khai thuế thu nhập)
2. Điền tên tổ chức/doanh nghiệp nộp thuế phụ thuộc của khách hàng (chỉ điền nếu thông tin khác
trên dòng 1)
3. Chọn loại hình công ty/doanh nghiệp tương ứng của khách hàng
4. Nhập mã đối tượng thụ hưởng được miễn trừ và mã Miễn trừ báo cáo theo yêu cầu của FATCA
(nếu có)
5. Điền thông tin địa chỉ đầy đủ của khách hàng
6. Điền thông tin mã Thành phố, bang và mã bưu chính của địa chỉ khách hàng
7. Không liệt kê các số tài khoản ở phần này, nếu làm vậy sẽ có thể hạn chế khách hàng bởi những
số tài khoản liệt kê, trường hợp phát sinh số tài khoản khác sẽ phải khai báo mẫu mới.
B. Phần I – Mã số đối tượng nộp thuế
- Đối với cá nhân/doanh nghiệp cá thế, nhập số an sinh xã hội (SSN)
- Đối với tổ chức/doanh nghiệp, nhập mã nhận diện Công ty (EIN)
Lưu ý: Mã số thuế Mỹ (TIN) hợp lệ luôn gồm 9 chữ số
C. Phần II – Chứng nhận
Khách hàng vui lòng đọc kỹ các điều khoản và ký xác nhận cho các thông tin đã khai báo, bao gồm:
• Chữ ký của cá nhân Mỹ (U.S person)
• Ngày ký.

