Hướng dẫn điền tờ khai W-8BEN-E
(Tờ khai FATCA cho tổ chức không phải người Mỹ)
Theo ấn bản hướng dẫn từ Sở Thuế Vụ Mỹ -IRS

Tờ khai W-8BEN-E được sử dụng dành cho các đối tượng tổ chức (mà không phải là tổ chức của Mỹ, tổ chức có kê khai thu nhập thực tế có liên quan đến công việc kinh doanh hoặc giao dịch thương mại
tại Mỹ, hợp danh ủy thác nước ngoài, chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế ...) để xác định trạng thái nước ngoài của tổ chức đó.
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-8BEN-E phải được điền bằng Tiếng Anh.
Trường hợp thông tin khách hàng khai báo trên mẫu W-8BEN-E 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 mới thay thế.
Tờ khai W-8BEN-E cần được cung cấp cho đại lý thuế hoặc bên đơn vị thanh toán hậu khấu trừ để:
Xác nhận rằng tổ chức là chủ sở hữu thụ hưởng của khoản thu nhập đang được áp dụng Tờ Khai W-8BEN-E hay một bên đối tác góp vốn trong một doanh nghiệp hợp danh thực hiện theo khoản 1446.
Xác nhận giảm thuế suất hay miễn khấu trừ (nếu có) với cương vị là cư dân của một nước ngoại quốc mà Mỹ có ký hiệp định thuế với nước đó và cho phép áp dụng các lợi ích về thuế từ hiệp định
Xác nhận thu nhập từ hợp đồng vốn hình thức không có gắn với việc thực hiện giao thương hay kinh doanh tại Mỹ gì với việc thực hiện giao thương hay kinh doanh tại Mỹ nhằm miễn trách nhiệm báo cáo
khoản thu nhập đó trên tờ khai 1042-S
Tổ chức cũng có thể phải gửi Tờ Khai W-8BEN-E để xác nhận miễn trách nhiệm báo cáo thông tin nội địa trên Tờ Khai 1099 và khấu trừ dự phòng đối với một số loại hình thu nhập.

Hướng dẫn khai báo tờ khai W-8BEN:
A. Khách hàng vui lòng đọc kỹ các lưu ý về đối tượng và đảm bảo khai
báo đúng cho các biểu mẫu.
B. Phần I - Xác định thông tin chủ sở hữu hưởng lợi
1. Tên đầy đủ của tổ chức là chủ sở hữu hưởng lợi
2. Tên quốc gia nơi thành lập tổ chức
3. Tên của tổ chức nộp thuế phụ thuộc là đối tượng nhập thanh toán thuế
(nếu có)
4. Chọn 1 loại hình tổ chức duy nhất tương ứng với tổ chức của khách
hàng (Phân loại theo nguyên tắc về thuế của Mỹ). Trường hợp khách
hàng cần cung cấp mẫu W-8BEN-E cho FFI với mục đích xác nhận
thông tin chủ sở hữu của một tài khoản được duy trì bởi FFI có thể bỏ
qua mục 4 này.
5. Chọn 1 ô duy nhất tương ứng với tình trạng FATCA cho tổ chức của
khách hàng
6. Điền địa chỉ thường trú của tổ chức trên mục 1. Nếu khách hàng không
có địa chỉ cư trú xét thuế ở bất cứ quốc gia nào thì địa chỉ thường trú sẽ
là nơi tổ chức đăng ký đặt trụ sở chính.
7. Chỉ điền địa chỉ nhận thư nếu địa chỉ này khác địa chỉ đã khai báo trên
mục 6

8. Điền mã số thuế doanh nghiệp Mỹ (EIN) của tổ chức (nếu có)
9a. Điền thông tin mã GIIN (nếu có) trong trường hợp khách hàng là tổ chức đã tham gia
thỏa thuận với IRS để cam kết tuân thủ FATCA.
Trường hợp tổ chức đã nộp đơn yêu cầu đăng ký với IRS nhưng chưa nhận được mã GIIN,
vui lòng điền “applied for” vào phần này, tuy nhiên tổ chức cần cung cấp bổ sung mã GIIN
trong vòng 90 ngày.
9b. Nếu quốc gia cư trú thuế của tổ chức đã cấp cho tổ chức một mã số thuế (TIN), vui lòng
bổ sung thông tin này vào đây.
10.Tổ chức gửi tờ khai W-8BEN-E hoặc đại lý khấu trừ có thể điền thông tin này để xác
nhận chủ sở hữu thụ hưởng.
C. Phần II – Thông tin tổ chức nộp thuế phụ thuộc hoặc chi nhánh nhận thanh toán
Chỉ điền phần II nếu khách hàng là tổ chức nộp thuế phụ thuộc có mã GIIN riêng và nhận
được khoản thanh toán chịu khấu trừ, hoặc nếu khách hàng là chi nhánh của FFI đã nêu
trên dòng 1 đang hoạt động tại quốc gia khác với quốc gia cư trú được nêu ở dòng 2.(kể
cả tổ chức nộp thuế phụ thuộc có mã GIIN hay không).
11.Chọn thông tin tình trạng FATCA thích hợp đối với t/c nộp thuế hoặc chi nhánh nhận
thanh toán.
12.Địa chỉ của tổ chức nộp thuế phụ thuộc hoặc chi nhánh
13.Nhập mã GIIN (nếu có) của từng đối tượng theo thông tin đã khai báo.
D. Phần III - Kê khai đối tượng được miễn giảm thuế theo Hiệp định.
Chỉ khai báo phần thông tin này trong trường hợp khách hàng là tổ chức tại quốc gia mà
Mỹ có ký hiệp định thuế cho các khoản thanh toán chịu khẩu trừ thuế.
14a. Xác nhận và điền thông tin Quốc gia theo hiệp định miễn giảm khấu trừ thuế với Mỹ
mà tổ chức đang cư trú.
14b & 14c. Nếu tổ chức muốn yêu cầu hưởng lợi từ hiệp định theo hiệp định thuế thu nhập
sau ngày 1/1/1987, vui lòng đánh dấu mục 14b. Ngược lại, đánh dấu mục 14c.
15. Chỉ khai báo ở thông tin ở đây nếu tổ chức yêu cầu hưởng lợi ích hiệp định đòi hỏi tổ
chức phải đáp ứng được các điều kiện không nằm trong thông tin khai báo ở dòng 14.
Từ phần IV đến phần XXVIII là các chứng nhận trạng thái theo chương 4. Tổ chức sẽ
không cần phải khai báo các chứng nhận này nếu ở dòng 5 mẫu W-8BEN-E đã lựa chọn 1
trong các mục sau: Nonparticipating FFI
Participating FFI
Registered deemed-compliant FFI
Reporting Model 1 FFI
Reporting Model 2 FFI
Direct reporting NFFE
E. Phần IV – FFI được bảo trợ chưa được cấp mã GIIN.

16.Điền tên tổ chức được bảo trợ đã đồng ý hoàn thành các nghĩa vụ rà soát, báo cáo và
khấu trừ (Tổ chức phải cung cấp mã GIIN ở mục 9a)
17.Tổ chức chọn ô thích hợp để xác nhận đáp ứng các yêu cầu liên quan tới trạng thái này

Phần V – Ngân hàng địa phương chưa đăng ký xác nhận và được coi là
tuân thủ.
18. Để xác nhận ngân hàng địa phương chưa đăng ký được coi là tuân thủ,
vui lòng đánh dấu mục này
Phần VI – FFI xác nhận và được coi là tuân thủ chỉ với các tài khoản
có giá trị thấp
19. Để xác nhận FFI được coi là tuân thủ chỉ với các tài khoản có giá trị
thấp, vui lòng đánh dấu mục này
Phần VII – Phương tiện đầu tư gián tiếp phi đại chúng được bảo trợ
xác nhận và được coi là tuân thủ
20.Điền tên tổ chức bảo trợ của tổ chức đã đồng ý hoàn thành các nghĩa vụ
rà soát, báo cáo và khấu trừ trên thay mặt cho FFI ở dòng 1. Tổ chức bảo trợ
này cũng cần điền mã GIIN ở mục 9a
21.Để xác nhận một phương tiện đầu tư gián tiếp phi đại chúng được bảo
trợ được coi là tuân thủ, vui lòng đánh dấu vào mục này.
Phần VIII – Tổ chức đầu tư nợ hữu hạn xác nhận và được coi là tuân
thủ
22. Để xác nhận một tổ chức đầu tư nợ hữu hạn được coi là tuân thủ, vui
lòng đánh dấu mục này
Phần IX – Đơn vị cố vấn và điều hành quỹ đầu tư xác nhận và được coi
là tuân thủ
23. Để xác nhận một đơn vị cố vấn và điều hành quỹ đầu từ được coi là tuân
thủ, vui lòng đánh dấu mục này
Phần X – FFI tuân thủ tự xác nhận
24a. FFI tuân thủ tự xác nhận phải đánh dấu vào ô này để xác nhận rằng
mình đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu đối với trạng thái này.

Phần X – FFI tuân thủ tự xác nhận
24b. Đánh dấu vào ô này để xác nhận tổ chức đã cung cấp hoặc sẽ cung cấp
tài liệu chứng từ đã đề cập để xác nhận báo cáo chủ sở hữu như đã mô tả ở
mục 24b. Tổ chức đã đánh dấu mục 24b không nên đánh dấu ở mục 24c
24c. Đánh dấu ô này để xác nhận tổ chức đã cung cấp hoặc sẽ cung cấp thư
của kiểm toán viên đáp ứng các yêu cầu ở dòng này.
24d. Đánh dấu ô này để xác nhận tổ chức không có bất kỳ người thụ hưởng
thứ hai nào hay phân loại chỉ định với người thụ hưởng chưa xác định.
Phần XI – Đơn vị phân phối bị hạn chế
25a. Đơn vị phân phối bị hạn chế cần đánh dấu vào ô này để xác nhận rằng
mình đáp ứng mọi yêu cầu về tư cách này.
25b và 25c. Chọn một trong hai ô thích hợp về tư cách của tổ chức.

Phần XII – FFI không báo cáo theo IGA
26. Tích chọn để xác nhận tổ chức là đơn vị FFI được miễn báo cáo theo
IGA hiện hành.
Phần XIII – Chính phủ nước ngoài, chính phủ thuộc địa Mỹ, ngân hàng
trung ương phát hành đồng nội tệ nước ngoài
27.Chính phủ nước ngoài, chính phủ thuộc địa Mỹ, ngân hàng trung ương
phát hành đồng nội tệ nước ngoài phải đánh dấu ô này để xác nhận mình đáp
ứng mọi yêu cầu của trạng thái này
Phần XIV – Tổ chức quốc tế
28a. Đánh dấu ô này để xác nhận tổ chức là Tổ chức quốc tế được mô tả
trong khoản 7701(a)(18)
28b. Nếu tổ chức là Tổ chức Quốc tế nhưng không giống mô tả trên mục
28a, vui lòng đánh dấu ô này để xác nhận tổ chức đáp ứng mọi yêu cầu cho
trạng thái này.
Phần XV – Quỹ hưu trí được miễn trừ
29 Đánh dấu vào ô thích hợp từ 29a, b, c, d, e và f dể xác nhận rằng tổ chức
đáp ứng đủ mọi yêu cầu về trạng thái này.

Phần XVI – Tổ chức sở hữu hoàn toàn bởi chủ thụ hưởng được miễn
trừ
30. Tổ chức sở hữu hoàn toàn bởi chủ thụ hưởng được miễn trừ đánh dấu
vào ô này để xác nhận mình đáp ứng mọi yêu cầu về trạng thái này
Phần XVII – Tổ chức tài chính trong địa phận lãnh thổ Mỹ
31. Đánh dấu ô này để xác nhận tổ chức là tổ chức tài chính trong địa phận
lãnh thổ Mỹ
Phần XVIII – Pháp nhân nhóm phi tài chính ngoại lệ
32. Pháp nhân nhóm phi tài chính ngoại lệ đánh dấu ô này để xác nhận đáp
ứng mọi yêu cầu về trạng thái này
Phần XIX – Công ty phi tài chính mới thành lập được loại trừ
33.Công ty phi tài chính mới thành lập được loại trừ cần đánh dấu ô này để
xác nhận đáp ứng mọi yêu cầu về trạng thái này, đồng thời tổ chức phải cung
cấp ngày thành lập, hoặc ngày mà hội đồng của tổ chức thông qua nghị
quyết.
Phần XX – Pháp nhân phi tài chính được loại trừ đang giải thể hoặc
phá sản
34.Pháp nhân nhóm phi tài chính đang được loại trừ, giải thể hoặc phá sản
chon ô này để xác nhận rằng mình đáp ứng mọi yêu cầu về trạng thái này.

Phần XXI – Tổ chức theo mục 501(c)
35.Tổ chức khai báo theo mục 501(c) – chương 4 phải đánh dấu ô này và cung cấp
ngày mà IRS ban hành cho tổ chức quyết định hoạt động hoặc cung cấp bản sao ý kiến
của luật sư Mỹ xác nhận rằng tổ chức hợp pháp theo đoạn 501(c)
Phần XXII – Tổ chức phi lợi nhuận
36.Tổ chức phi lợi nhuận (ko phải tổ chức 501(c)) đánh dấu ô này để xác nhận đáp ứng
mọi yêu cầu về trạng thái này.
Phần XXIII – NFFE đại chúng hoặc NFFE là thành viên của một công ty đại
chúng
(NFFE – Tổ chức phi tài chính nước ngoài)
37a. NFFE niêm yết đại chúng đánh dấu ô này để xác nhận rằng tổ chức không phải là
tổ chức tài chính và cung cấp tên của sở giao dịch chứng khoán mà NFFE đó được
niêm yết và lưu hành
37b. NFFE là thành viên trong cùng nhóm liên kết mở rộng với công ty niêm yết đại
chúng ở Mỹ hay nước ngoài phải đánh dấu vào đây, đồng thời cung cấp tên tổ chức
niêm yết đại chúng và thị trường chứng khoán mà tổ chức được niêm yết.
Phần XXIV – NFFE tại các vùng lãnh thổ Mỹ được miễn trừ
38.NFFE tại các vùng lãnh thổ Mỹ được miễn trừ chọn ô này để xác nhận đáp ứng mọi
yêu cầu của phân loại này, bao gồm tài sản và kiểm tra thu nhập thụ động được mô tả
trong thông tin xác nhận ở phần này.
Phần XXV – NFFE chủ động
39. NFFE chủ động cần đánh dấu vào ô này để xác nhận mình đáp ứng được mọi yêu
cầu về tư cách này, bao gồm tài sản và kiểm tra thu nhập thụ động được mô tả trong
thông tin xác nhận của phần này.
Phần XXVI – NFFE thụ động
40a. NFFE thụ động cần đánh dấu vào ô này để xác nhận mình không phải là tổ chức
tài chính và không xác nhận tư cách của tổ chức là NFFE giao dịch công khai, chi
nhánh liên kết của NFFE giao dịch công khai, NFFE trong vùng được miễn trừ, NFFE
chủ động, NFFE báo cáo trực tiếp hoặc NFFE báo cáo trực tiếp được bảo trợ.
40b. Chọn mục này để xác nhận tổ chức không có chủ sở hữu quan trọng tại Mỹ

40c. Nếu tổ chức không đánh dấu và khai báo ở mục 40b, tổ chức cần đánh dấu ở mục
40c này và hoàn thành phần XXX (trong tài liệu 2017 là phần XXIX) để xác nhận danh
tính, tên, địa chỉ, mã số thuế từng chủ sở hữu quan trọng tại Mỹ.

Phần XXVII – FFI liên chi nhánh được miễn trừ
41.FFI liên chi nhánh được miễn trừ cần đánh dấu vào ô này để xác nhận
mình đáp ứng được mọi điều kiện theo phân loại này
Phần XXVIII – NFFE báo cáo trực tiếp được bảo trợ
42 và 43. Trường hợp khách hàng được xác định là NFFE báo cáo trực tiếp
được bảo trợ, vui lòng đánh dấu vào ô ở dòng 43 và điền tên của tổ chức bảo
trợ ở dòng 42.
Phần XXIX – Chủ sở hữu quan trọng tại Mỹ của NFFE thụ động
Nếu khách hàng đánh dấu tại mục 40c (Phần XXVI), vui lòng hoàn thành
phần này. Liệt kê từng chủ sở hữu quan trọng tại mỹ của NFFE này theo
biểu mẫu (gồm Tên, Địa chỉ, Mã số thuế)
Phần XXX – Phần xác nhận
Pháp nhân là chủ sở hữu hưởng lợi (hoặc cá nhân được ủy quyền ký thay
chủ sở hữu hưởng lợi) đọc kỹ các điều kiện và xác nhận các thông tin đã
khai báo ở phần này, bao gồm:
Đánh dấu xác nhận có đủ năng lực ký thay mặt cho tổ chức đã khai báo ở
dòng 1.
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