
Formulir ini TIDAK digunakan untuk: Sebagai gantinya, gunakan Formulir:
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• Individu asing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8BEN (Individu) atau Formulir 8233

• Individu atau entitas asing yang mengklaim bahwa pendapatan secara efektif terkait dengan pelaksanaan perdagangan atau bisnis di AS

(kecuali mengklaim manfaat perjanjian penghindaran pajak berganda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8ECI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8IMY

• Pemerintah asing, organisasi internasional, bank sentral asing, organisasi asing bebas pajak, yayasan swasta asing,

atau pemerintahan yang dikuasi oleh AS yang mengklaim bahwa pendapatan secara efektif terhubung dengan pendapatan AS atau bahwa mengklaim keberlakuan bagian(-bagian) 115(2),

501(c), 892, 895, atau 1443(b) (kecuali mengklaim manfaat perjanjian penghindaran pajak berganda) (lihat petunjuk untuk yang dikecualikan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8ECI atau W-8EXP

• Setiap orang yang bertindak sebagai perantara (termasuk perantara yang memenuhi syarat bertindak sebagai dealer derivatif yang memenuhi syarat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8IMY
Bagian I

3 Nama Perusahaan perseorangan (disregarded entity)  yang menerima pembayaran (jika berlaku, lihat petunjuk)

 Perusahaan
Organisasi yang 
dibebaskan pajak Perwalian Kompleks (Complex trust) 

Yayasan swasta Pengelola Harta 
Kekayaan (Estate)

Perusahaan 
perseorangan 
(Disregarded entity)

Jika Anda memasukkan entitas perseorangan, kemitraan, perwalian sederhana, atau perwalian pemberi di atas, apakah entitas tersebut merupakan hibrida yang membuat klaim perjanjian? 
Jika “Ya”, selesaikan Bagian III. Ya Tidak
5 Status Pasal 4 (status FATCA) (Lihat petunjuk untuk mendapatkan keterangan dan lengkapi sertifikasi di bawah ini untuk status entitas yang berlaku.)

FFI yang berpartisipasi. Organisasi internasional. Lengkapi Bagian XIV.

FFI Pelaporan Model 1. Program pensiun bebas pajak. Lengkapi Bagian XV.

FFI Pelaporan Model 2.

Lembaga keuangan wilayah. Lengkapi Bagian XVII.

Entitas grup nonkeuangan yang dikecualikan. Lengkapi Bagian XVIII.

Perusahaan baru nonkeuangan yang dikecualikan. Lengkapi Bagian XIX.

FFI bersponsor. Lengkapi Bagian IV.

Organisasi 501(c). Lengkapi Bagian XXI.

Organisasi nirlaba. Lengkapi Bagian XXII.

NFFE di wilayah yang dikecualikan. Lengkapi Bagian XXIV.

NFFE Aktif. Lengkapi Bagian XXV.

NFFE Pasif. Lengkapi Bagian XXVI.

FFI inter-afiliasi yang dikecualikan. Lengkapi Bagian XXVII.

NFFE yang melapor langsung.

Owner-documented  FFI Lengkapi Bagian X. NFFE bersponsor yang melapor langsung. Lengkapi Bagian XXVIII.

Distributor yang dibatasi. Lengkapi Bagian XI. Rekening yang bukan rekening keuangan.

7 Alamat surat (jika berbeda dengan yang di atas)

 Untuk Pemberitahuan Undang-Undang Pengurangan Dokumen, lihat instruksi terpisah. Kucing. 59689N  Formulir W-8BEN-E (Rev. 10-2021)

Formulir W-8BEN-E Sertifikat Status Pemilik Manfaat untuk
Pemotongan dan Pelaporan Pajak Amerika Serikat (Entitas)

(Rev. Oktober 2021) OMB No. 1545-1621▶  Untuk digunakan oleh entitas. Individu harus menggunakan Formulir W-8BEN. ▶ Bagian referensi merujuk kepada Undang-Undang Pajak.

Identifikasi Pemilik Manfaat
1 Nama organisasi yang merupakan pemilik manfaat  2 Negara pendirian atau organisasi

4 Status Pasal 3 (jenis entitas) (Harus mencentang satu kotak saja): 

Departemen Keuangan Amerika 
Serikat (Department of the Treasury)

▶ Buka www.irs.gov/FormW8BENE untuk petunjuk dan informasi terbaru.

Dinas Pelayanan Pajak Amerika 
Serikat (Internal Revenue Service) 

▶ Berikan formulir ini kepada agen atau pihak pembayar yang melakukan pemotongan pajak. Tidak untuk dikirimkan ke IRS.

Persekutuan

• Persekutuan asing, perwalian biasa (simple trust)  asing, atau perwalian penjamin (grantor trust)  asing (kecuali memanfaatkan perjanjian 
penghindaran pajak berganda) (lihat petunjuk untuk yang dikecualikan)

Organisasi Internasional

Perwalian Biasa 
(Simple trust)

Bank Sentral

Perwalian Penjamin 
(Grantor trust)

Pemerintah Asing - Entitas Yang Dikendalikan

Pemerintah Asing - Bagian Yang Tidak Terpisahkan

Foreign Financial Institution/Lembaga Keuangan Asing (FFI) yang 
tidak berpartisipasi (termasuk FFI yang terkait dengan IGA 
Pelaporan FFI selain FFI yang dianggap memenuhi ketentuan, FFI 
yang berpartisipasi, atau pemilik manfaat bebas pajak).

Pemerintah asing, pemerintah dari kepemilikan AS, atau bank sentral sirkulasi 
asing . Lengkapi Bagian XIII.

 FFI bukan IGA pelapor. Lengkapi Bagian XII

FFI terdaftar yang dianggap memenuhi ketentuan (selain FFI dengan pelaporan Model 1, FFI 
bersponsor, atau FFI bukan IGA pelapor yang tercakup dalam Bagian XII). Lihat petunjuk.

Entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh pemilik manfaat yang dikecualikan. Lengkapi 
Bagian XVI.

6 Alamat tetap (jalan, no. apt atau no. suite, atau rute pengiriman surat untuk daerah pedesaan). Jangan gunakan alamat Kotak Pos (P.O. box) atau alamat yang 
tertera dengan c/o atau d/a (selain dari alamat terdaftar).

Bank lokal bersertifikat yang tidak terdaftar yang dianggap mematuhi ketentuan. 
Lengkapi Bagian V.

 FFI bersertifikat yang dianggap memenuhi ketentuan khusus untuk rekening 
bernilai rendah. Lengkapi Bagian VI.

 Sarana investasi tertutup bersponsor yang bersertifikat yang dianggap mematuhi 
ketentuan. Lengkapi Bagian VII. 

 Entitas investasi limited life debt bersertifikat yang dianggap memenuhi 
ketentuan. Lengkapi Bagian VIII.

Entitas investasi tertentu yang tidak mengelola rekening keuangan. Lengkapi 
Bagian IX. 

Non-Financial Foreign Entity/Badan Asing Non Lembaga 
Keuangan (NFFE) yang diperdagangkan secara publik atau afiliasi 
NFFE dari perusahaan yang diperdagangkan secara publik. 
Lengkapi Bagian XXIII.

Entitas nonkeuangan yang dikecualikan yang sedang dalam 
proses likuidasi atau menyatakan pailit. Lengkapi Bagian XX.

 Kota, negara bagian atau provinsi. Sertakan kode pos jika ada.  Negara

 Kota, negara bagian atau provinsi. Sertakan kode pos jika ada.  Negara



 Formulir W-8BEN-E (Rev. 10-2021) Halaman 2
Bagian I

8 Nomor pokok wajib pajak AS (NPWP/TIN), jika diperlukan

10 Nomor(-nomor) referensi (lihat petunjuk)

 Catatan:Silakan lengkapi sisa formulir termasuk menandatangani formulir di Bagian XXX. 

Bagian II

11 Status Pasal 4 (status FATCA) persuahaan perseorangan (disregarded entity)  atau cabang yang menerima pembayaran.

alamat terdaftar).

13 Nomor Pokok Perantara Global (Global Intermediary Identification Number/GIIN) (jika ada)

Bagian III
14 saya menyatakan bahwa (centang semua yang berlaku):

dalam artian yang dinyatakan dalam 

perjanjian penghindaran pajak berganda antara Amerika Serikat dan negara tersebut. 

Perusahaan yang memenuhi uji kepemilikan dan erosi dasar

Perusahaan yang memenuhi uji manfaat derivatif

Perusahaan dengan item pendapatan yang memenuhi uji perdagangan atau bisnis aktif

Penentuan diskresi yang dipilih oleh lembaga yang berwenang AS diterima

Tidak ada pasal LOB dalam perjanjian

Lainnya (tentukan Pasal dan ayat):

15 Tarif khusus dan ketentuan (jika berlaku—lihat petunjuk):

Pemilik manfaat mengklaim ketentuan dalam Pasal dan ayat pada
perjanjian penghindaran pajak berganda yang dinyatakan pada baris 14a di atas untuk mengklaim % tingkat pemotongan (sebutkan jenis pendapatan):

Jelaskan syarat tambahan lainnya dalam Pasal tersebut yang dipenuhi oleh pemilik manfaat untuk menerima tarif pemotongan pajak ter

Bagian IV
16 Nama entitas sponsor:

17 Periksa kotak mana saja yang berlaku.
Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I:

• Merupakan entitas investasi;

 • Bukan QI, WP (kecuali hingga batasan yang tertera dalam perjanjian pemotongan untuk persekutuan asing), atau WT;dan

• Telah bersepakat dengan entitas yang disebutkan di atas (yang bukan FFI yang tidak berpartisipasi) untuk bertindak sebagai entitas pmeberi sponsor untuk entitas ini.
Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan di Bagian I:

• Merupakan korporasi asing yang dikendalikan sebagaimana didefinisikan di bagian 957(a);
• Bukan QI, WP, atau WT;

 • Dimiliki sepenuhnya, langsung atau tidak langsung, oleh lembaga keuangan AS yang disebutkan di atas yang setuju untuk bertindak sebagai entitas pemberi sponsor untuk entitas ini;dan

• Membagikan sistem rekening elektronik yang sama dengan entitas pemberi sponsor (yang disebutkan di atas) yang memampukan entitas pemberi sponsor mengidentifikasi semua

 pemegang rekening dan penerima pembayaran dari entitas tersebut dan mengakses semua informasi rekening dan pelanggan yang dikelola oleh entitas tersebut termasuk, namun tidak terbatas

pada, informasi identifikasi pelanggan, dokumentasi pelanggan, saldo rekening, dan semua pembayaran yang dilakukan kepada para pemegang rekening atau penerima pembayaran.
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 c Periksa apakah NPWP Asing (FTIN) tidak diwajibkan 
secara hukum. . . . . .

9a Nomor Pokok Perantara Global (Global Intermediary 

12 Alamat perusahaan perseorangan (disregarded entity)  atau cabang (jalan, no. apt atau no. suite, atau rute pengiriman surat untuk daerah pedesaan). Jangan gunakan alamat Kotak Pos (P.O. box) atau alamat yang 
tertera dengan c/o atau d/a (selain dari

 Identifikasi Pemilik Manfaat(lanjutan)

Mengklaim Manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (jika berlaku). (Hanya untuk tujuan pasal 3.) 

 b NPWP/TIN Asing

Perusahaan Perseorangan (Disregarded Entity)  atau Cabang yang Menerima Pembayaran. (Lengkapi hanya jika Perusahaan Perseorangan 
(Disregarded Entity)  memiliki GIIN atau cabang dari FFI di negara selain negara tempat tinggal FFI. Lihat petunjuk.)

FFI dengan Pelaporan Model 1.

FFI dengan Pelaporan Model 2. 

Cabang diperlakukan sebagai FFI yang tidak 
berpartisipasi.
FFI yang berpartisipasi.

Cabang AS.

a Pemilik manfaat adalah penduduk

b                Pemilik manfaat memperoleh item (atau beberapa item) pendapatan yang mendapatkan manfaat perjanjian penghindaran pajak berganda, dan, jika berlaku, memenuhi persyaratan ketentuan perjanjian 
penghindaran pajak berganda yang berkaitan dengan pembatasan manfaat. Berikut ini adalah jenis pembatasan ketentuan manfaat yang dapat dimasukkan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku 
(hanya pilih satu; lihat petunjuk):

Anak perusahaan dari perusahaan publik

Pemerintah

Perwalian (trust)  pensiun yang dikecualikan pajak 
atau dana pensiun
Organisasi yang dikecualikan pajak lainnya

 Perusahaan yang diperdagangkan secara publik

c               Pemilik manfaat mengklaim manfaat perjanjian penghindaran pajak berganda untuk sumber dividen AS yang diterima dari perusahaan asing atau bunga yang 
berasal dari perdagangan AS atau bisnis perusahaan asing dan memenuhi syarat untuk status penduduk (lihat petunjuk).

Negara

Kota, negara bagian atau provinsi. Sertakan kode pos jika ada.

FFI Bersponsor
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Bagian V

 18           Saya menyatakan bahwa FFI yang disebutkan di Bagian I:

Bagian VI
 19            Saya menyatakan bahwa FFI yang disebutkan di Bagian I:

Bagian VII
 20 Nama entitas sponsor:

 21         Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan di Bagian I:

Bagian VIII
 22          Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan di Bagian I:

Bagian IX
 23           Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan di Bagian I:

Bagian X

 24a         (Seluruh owner-documented  FFI centang di sini) Saya menyatakan bahwa FFI yang disebutkan pada Bagian I: 
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Disponsori yang Dianggap Patuh Bersertifikat, Kendaraan Investasi yang Dimiliki Secara Dekat

• Tidak menjalankan usaha utama dalam bisnis investasi, reinvestasi, atau perdagangan efek, kepentingan persekutuan, komoditas, kontrak berdasarkan pokok nosional, 
kontrak asuransi atau anuitas, atau setiap kepentingan (termasuk kontrak berjangka atau kontrak serah atau opsi) dalam efek, kepentingan persekutuan, komoditas, kontrak
berdasarkan pokok nosional, kontrak asuransi atau kontrak anuitas tersebut; 

• Tidak ada rekening keuangan yang dikelola oleh FFI atau setiap anggota perluasan grup afiliasi pihaknya, jika ada, yang memiliki saldo atau nilai yang melebihi $50.000 
(sebagaimana yang ditentukan setelah menerapkan aturan agregasi rekening yang berlaku); dan

• Baik FFI maupun seluruh perluasan grup tersebut, jika ada, dari FFI memiliki aset tidak lebih dari $50 juta dalam neraca konsolidasi atau gabungan pihaknya per akhir tahun 
buku yang terbaru.

Bank Lokal Bersertifikat yang Tidak Terdaftar yang Dianggap Mematuhi Ketentuan

• Beroperasi dan berlisensi semata-mata sebagai bank atau koperasi simpan pinjam (atau organisasi kredit koperasi serupa yang dioperasikan tanpa keuntungan) di negara 
tempat pendirian atau pengelolaan pihaknya; 

• Memiliki usaha utama menerima simpanan dari dan memberikan pinjaman kepada, terkait suatu bank, pelanggan ritel yang tidak terkait dengan bank tersebut dan, terkait 
koperasi simpan pinjam atau organisasi kredit koperasi serupa, para anggota, dengan ketentuan bahwa tidak ada anggota yang memiliki lebih dari 5% kepentingan dalam 
koperasi simpan pinjam atau organisasi kredit koperasi tersebut; 

• Tidak mencoba mendapatkan pemegang rekening di luar negara tempat organisasinya berada; organisasinya;

• Tidak memiliki tempat usaha tetap di luar negara tersebut (untuk tujuan ini, tempat usaha tetap tidak termasuk lokasi yang tidak diiklankan kepada publik dan dari mana FFI 
menjalankan fungsi dukungan administratif semata);

• Memiliki aset tidak lebih dari $175 juta dalam neraca pihaknya dan, jika merupakan anggota dari perluasan grup afiliasi, grup tersebut memiliki total aset tidak lebih dari $500 
juta dalam neraca konsolidasi atau gabungan pihaknya; dan

• Tidak memiliki anggota dalam perluasan grup afiliasi pihaknya yang merupakan lembaga keuangan asing, selain dari lembaga keuangan asing yang didirikan atau dikelola di 
negara yang sama dengan FFI yang disebutkan pada Bagian I dan yang memenuhi persyaratan yang tercantum pada bagian ini. 

FFI Bersertifikat yang Dianggap Memenuhi Ketentuan Khusus Untuk Rekening Bernilai Rendah

• Tidak mengelola rekening keuangan.

• 20 atau kurang dari dua puluh individu memiliki seluruh kepentingan utang dan ekuitas dalam entitas tersebut (dengan mengabaikan kepentingan utang yang dimiliki lembaga 
keuangan AS, FFI yang berpartisipasi, FFI terdaftar yang dianggap mematuhi ketentuan, dan FFI bersertifikat yang dianggap mematuhi ketentuan dan kepentingan ekuitas yang 
dimiliki oleh entitas jika entitas tersebut memiliki 100% dari kepentingan ekuitas dalam FFI dan yang pihaknya sendiri merupakan FFI bersponsor). 

 • Akan memenuhi semua tanggung jawab uji tuntas, pemotongan, dan pelaporan pihaknya (yang ditentukan seolah-olah FFI merupakan FFI yang berpartisipasi) melalui entitas
pemberi sponsor yang disebutkan pada baris 20; dan 

Entitas Investasi Limited Life Debt Bersertifikat yang Dianggap Memenuhi Ketentuan 

• Bukan QI, WP, atau WT;

• Merupakan FFI semata-mata karena pihaknya merupakan entitas investasi yang diuraikan dalam Peraturan bagian 1.1471-5(e)(4);

• Sudah ada per 17 Januari 2013;

• Menerbitkan semua kelas kepentingan utang atau ekuitas pihaknya kepada investor pada atau sebelum tanggal 17 Januari 2013, sesuai dengan perjanjian perwalian (trust) ata

• Bersertifikat dan dianggap mematuhi ketentuan karena pihaknya memenuhi persyaratan untuk diperlakukan sebagai entitas investasi limited life debt (misalnya pembatasan 
terkait aset pihaknya dan persyaratan lainnya berdasarkan Peraturan bagian 1.1471-5(f)(2)(iv)). 

Entitas Investasi Tertentu yang Tidak Memiliki Rekening Keuangan

 • Merupakan lembaga keuangan semata-mata karena merupakan entitas investasi yang diuraikan dalam Peraturan bagian 1.1471-5(e)(4)(i)(A),dan

• Tidak memiliki Orang AS tertentu siapa pun yang memiliki suatu bunga ekuitas atau bunga utang (selain dari bunga utang yang bukan rekening keuangan atau yang memiliki 
saldo atau nilai tidak melebihi $50.000) di FFI selain dari yang disebutkan pada laporan pelaporan pemilik FFI.

Owner-documented FFI 
 Catatan:Status ini hanya berlaku jika lembaga keuangan AS, FFI yang berpartisipasi, atau FFI dengan pelaporan Model 1 yang menerima formulir ini telah setuju bahwa pihaknya akan 
memperlakukan FFI tersebut sebagai owner-documented FFI (lihat petunjuk untuk persyaratan kelayakan). Sebagai tambahan, FFI harus membuat sertifikasi di bawah ini.

• Tidak bertindak sebagai perantara;

• Tidak menerima simpanan dalam kegiatan perbankan reguler atau bisnis serupa;

• Sebagian besar dari bisnisnya, bukan mengelola aset keuangan untuk kepentingan pihak lain; 

 • Tidak mengelola rekening keuangan untuk FFI yang tidak berpartisipasi;dan

• Bukan perusahaan asuransi (atau perusahaan induk dari perusahaan asuransi) yang mengeluarkan, atau berkewajiban untuk melakukan pembayaran terkait dengan suatu 
rekening keuangan;

• Tidak dimiliki oleh atau dalam grup yang berafiliasi luas dengan suatu entitas yang menerima simpanan dalam kegiatan perbankan reguler atau bisnis serupa, yang sebagian 
besar dari bisnisnya mengelola aset keuangan untuk kepentingan pihak lain, atau merupakan perusahaan asuransi (atau perusahaan induk dari perusahaan asuransi) yang 
mengeluarkan atau wajib melakukan pembayaran terkait suatu rekening keuangan;
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Bagian X

Centang kotak 24b atau 24c, mana yang berlaku.
 b        Saya menyatakan bahwa FFI yang disebutkan di Bagian I:

 Centang kotak 24d jika berlaku(opsional, lihat petunjuk).

Bagian XI
 25a          (Seluruh distributor yang dibatasi centang di sini) Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I:

Centang kotak 25b atau 25c, mana yang berlaku.

 Formulir W-8BEN-E (Rev. 10-2021)

• Memiliki total dana kelolaan tidak lebih dari $175 juta dan memiliki pendapatan kotor tidak lebih dari $7 juta dalam laporan laba rugi pihaknya untuk tahun 
buku yang terbaru;

Owner-documented FFI  (lanjutan)

 Distributor yang Dibatasi

• Telah memberikan, atau akan memberikan, pemilik FFI laporan pelaporan yang mengandung:

• Telah memberikan, atau akan memberikan, dokumentasi yang valid memenuhi persyaratan Peraturan bagian 1.1471-3(d)(6)(iii) untuk setiap orang yang 
disebutkan dalam pernyataan laporan pemilik FFI.

(iii)Setiap informasi tambahan yang diminta pihak pemotong guna memenuhi kewajiban pihaknya terkait entitas tersebut.

(i) Nama, alamat, TIN (jika ada), status pasal 4, dan jenis dokumentasi yang diberikan (jika diperlukan) dari setiap individu dan Orang AS yang 
disebutkan yang memiliki kepentingan ekuitas langsung atau tidak langsung dalam owner-documented FFI tersebut (dengan mengabaikan semua 
entitas selain dari Orang AS yang disebutkan);

(ii)Nama, alamat, TIN (jika ada), dan status pasal 4 dari setiap individu dan Orang AS yang disebutkan yang memiliki kepentingan utang dalam owner-
documented  FFI tersebut (termasuk setiap kepentingan utang tidak langsung, yang termasuk kepentingan utang dalam setiap entitas yang secara 
langsung atau tidak langsung memiliki penerima pembayaran atau setiap kepentingan ekuitas langsung atau tidak langsung dalam pemilik utang dari
penerima pembayaran) yang merupakan rekening keuangan yang melebihi $50.000 (dengan mengabaikan semua kepentingan utang yang dimiliki oleh 
FFI yang berpartisipasi, FFI terdaftar yang dianggap mematuhi ketentuan, FFI bersertifikat yang dianggap mematuhi ketentuan, NFFE yang 
dikecualikan, pemilik manfaat bebas pajak, atau Orang AS selain dari Orang AS yang disebutkan);dan

 c       Saya menyatakan bahwa FFI yang disebutkan pada Bagian I telah memberikan, atau akan memberikan, surat auditor, yang ditandatangani dalam waktu 4 
tahun sejak tanggal pembayaran, dari sebuah kantor akuntan independen atau perwakilan hukum yang berlokasi di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa 
kantor atau perwakilan tersebut telah meninjau dokumentasi FFI terkait dengan semua pemilik dan pemegang utang pihaknya yang disebutkan dalam Peraturan 
bagian 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2) dan bahwa FFI tersebut memenuhi semua persyaratan untuk menjadi owner-documented FFI. FFI yang disebutkan pada Bagian I 
juga telah memberikan, atau akan memberikan, pernyataan pelaporan pemilik FFI tentang pemiliknya yang merupakan Orang AS tertentu dan Formulir(-
Formulir) W-9, dengan pengesampingan yang sesuai.

 d     Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada baris 1 merupakan perwalian (trust ) yang tidak memiliki penerima lanjutan manfaat (contingent 
beneficiaries ) apa pun atau kelas yang ditunjuk dengan penerima manfaat yang tidak teridentifikasi.

• Beroperasi sebagai distributor terkait dengan kepentingan utang atau ekuitas dana yang dibatasi terkait mana formulir ini diberikan;

• Memberikan layanan investasi kepada sedikitnya 30 pelanggan yang tidak terkait satu sama lain dan kurang dari separuh pelanggan pihaknya terkait satu sam

• Tidak mencoba mendapatkan pelanggan di luar negara tempat pendirian atau pengelolaan pihaknya;

• Diwajibkan untuk melaksanakan prosedur uji tuntas AML berdasarkan undang-undang antipencucian uang di negara tempat pihaknya dikelola (yang 
merupakan yurisdiksi yang mematuhi Satuan Kerja Tindakan Keuangan-FATF);

• Beroperasi semata-mata di negara tempat pendirian atau pengelolaan pihaknya, tidak memiliki tempat usaha tetap di luar negara tersebut, dan memiliki
negara tempat pendirian atau pengelolaan yang sama dengan semua anggota grup afiliasi pihaknya, jika ada;

• Bukan anggota perluasan grup afiliasi yang memiliki dana kelolaan lebih dari $500 juta atau pendapatan kotor lebih dari $20 juta untuk tahun buku yang 
terbaru dalam laporan laba rugi gabungan atau konsolidasi pihaknya; dan

• Tidak mendistribusikan setiap utang atau efek dari dana yang dibatasi kepada Orang AS yang disebutkan, NFFE pasif yang memiliki satu atau lebih pemilik
AS substansial, atau FFI yang tidak berpartisipasi.

Saya lebih lanjut menyatakan bahwa terkait semua penjualan kepentingan utang atau ekuitas dalam dana yang dibatasi terkait mana formulir ini diberikan yang 
dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2011, entitas yang disebutkan pada Bagian I:

b      Telah terikat oleh perjanjian distribusi yang memuat larangan umum penjualan utang atau efek kepada entitas AS dan individu penduduk AS dan saat ini 
terikat oleh perjanjian distribusi yang memuat larangan penjualan utang atau efek kepada setiap Orang AS yang disebutkan, NFFE pasif yang memiliki satu atau 
lebih pemilik AS substansial, atau FFI yang tidak berpartisipasi.

 c      Saat ini terikat oleh perjanjian distribusi yang memuat larangan penjualan utang atau efek kepada setiap Orang AS yang disebutkan, NFFE pasif yang 
memiliki satu atau lebih pemilik AS yang substansial, atau FFI yang tidak berpartisipasi dan, untuk semua penjualan yang dilakukan sebelum saat di mana 
pembatasan tersebut disertakan dalam perjanjian distribusi pihaknya, telah meninjau semua rekening terkait penjualan yang demikian sesuai dengan prosedur 
yang disebutkan dalam Peraturan bagian 1.1471-4(c) yang berlaku terhadap rekening yang sudah ada sebelumnya dan telah menebus atau berhenti 
menggunakan, atau menyebabkan dana yang dibatasi mentransfer sekuritas ke suatu distributor yang merupakan FFI yang berpartisipasi atau melaporkan 
sekuritas FFI Model 1 yang dijual kepada Orang AS yang disebutkan, NFFE pasif yang memiliki satu atau lebih pemilik AS yang substansial, atau FFI yang tidak 
berpartisipasi.
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26 Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan di Bagian I:
• Memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai lembaga keuangan yang tidak melapor sesuai dengan IGA yang berlaku antara Amerika Serikat dan

IGA yang berlaku adalah       IGA Model 1 atau         IGA Model 2; dan

 diperlakukan sebagai berdasarkan ketentuan IGA atau peraturan Keungang yang berlaku
(jika sesuai, lihat petunjuk);

 • Jika Anda memiliki trust  yang didokumentasikan oleh wali amanat, berikan nama wali amanat atau spon

Wali amanat (trustee) adalah:           AS              Asing
 Bagian XIII

27

Centang kotak 28a atau 28b, mana yang berlaku.

 28a Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I adalah organisasi internasional yang dijelaskan pada bagian 7701(a)(18).

 b Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan di Bagian I:

Centang kotak 29a, b, c, d, e, atau f, mana yang berlaku.

 29a Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I:

 b Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I:

 c Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I:
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Bagian XII

Bagian XIII

Bagian XIV

Bagian XV

 Pemerintah Asing, Pemerintah dari Kepemilikan AS, atau Bank Sentral Sirkulasi Asing
Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan di Bagian I adalah pemilik manfaat dari pembayaran dan tidak terlibat dalam aktivitas keuangan 
komersial dari jenis yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, lembaga kustodian, atau lembaga depositori, terkait dengan pembayaran, rekening, atau 
kewajiban yang dimaksudkan dalam pengiriman formulir ini (kecuali tertera dalam Peraturan bagian 1.1471-6(h)(2)).

FFI bukan IGA pelapor

Program Pensiun Bebas Pajak

Organisasi Internasional

• Terdiri dari pada intinya pemerintah asing; 

 • Manfaat dari pendapatan entitas tidak memengaruhi orang privat siapa pun; dan

• Dikenal sebagai organisasi antarpemerintah atau supranasional berdasarkan hukum asing yang serupa dengan Undang-Undang Imunitas Organisasi 
Internasional atau yang memiliki perjanjian kantor pusat yang berlaku dengan pemerintah asing; 

• Tunduk pada peraturan pemerintah dan memberikan pelaporan informasi tahunan tentang para penerima manfaat pihaknya kepada otoritas pajak terkait di 
negara di mana dana tersebut dibentuk atau dioperasikan. 

• Kontribusi karyawan dan pemberi kerja terhadap dana (tanpa memperhitungkan transfer aset dari program lain yang diuraikan dalam bagian ini, rekening 
pensiun yang diuraikan dalam IGA Model 1 atau Model 2 yang berlaku, atau rekening yang diuraikan dalam Peraturan bagian 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) dibatasi 
dengan mengacu kepada pendapatan yang dihasilkan dan kompensasi karyawan, secara berturut-turut; 

 (iv) Membatasi kontribusi oleh karyawan terhadap dana dengan mengacu kepada pendapatan yang diterima oleh karyawan atau tidak dapat melebihi 

(iii) Tidak mengizinkan atau mengenakan sanksi atas distribusi atau penarikan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa yang tertentu terkait 
pensiun, disabilitas, atau kematian (kecuali distribusi bergulir ke rekening yang diuraikan dalam Peraturan bagian 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (yang mengacu 
pada rekening pensiun), ke rekening pensiun yang diuraikan dalam IGA Model 1 atau Model 2 yang berlaku, atau ke dana pensiun lainnya yang 
diuraikan dalam bagian ini atau dalam IGA Model 1 atau Model 2 yang berlaku); atau 

• Disponsori oleh satu atau lebih pemberi kerja, yang masing-masing bukan entitas investasi atau NFFE pasif;

• Memiliki kurang dari 50 peserta;

• Dikelola untuk menyediakan manfaat pensiun, disabilitas atau kematian (atau setiap kombinasinya) kepada para penerima manfaat yang merupakan 
mantan karyawan dari satu atau lebih pemberi kerja sebagai imbalan atas layanan yang telah diberikan; 

 (i) Umumnya dibebaskan dari pajak atas pendapatan investasi berdasarkan hukum negara di mana pihaknya dibentuk atau beroperasi oleh karena 
statusnya sebagai program pensiun; 

 • Para peserta yang bukan penduduk negara di mana dana dibentuk atau dioperasikan tidak berhak menerima lebih dari 20% dari aset dana; dan 

• Pemilik manfaat dari pembayaran dan tidak terlibat dalam aktivitas keuangan komersial dari jenis yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, lembaga 
kustodian, atau lembaga depositori, terkait dengan pembayaran, rekening, atau kewajiban yang dimaksudkan dalam pengiriman formulir ini (kecuali tertera 
dalam Peraturan bagian 1.1471-6(h)(2)).

• Dibentuk di negara yang memiliki perjanjian yang berlaku tentang penghindaran pajak berganda untuk pendapatan dengan Amerika Serikat (lihat Bagian III j
 • Dioperasikan terutama untuk menyelenggarakan atau memberikan manfaat pensiun; dan 

 (ii) Menerima sedikitnya 50% dari total kontribusi pihaknya dari para pemberi kerja yang memberikan sponsor (tanpa memperhitungkan transfer
aset dari program lain yang diuraikan dalam bagian ini, rekening pensiun yang diuraikan dalam IGA Model 1 atau Model 2 yang berlaku, dana 
pensiun lainnya yang diuraikan dalam IGA Model 1 atau Model 2 yang berlaku, atau rekening yang diuraikan dalam Peraturan bagian 1.1471-
5(b)(2)(i)(A));

• Tidak satu pun penerima manfaat berhak menerima lebih dari 5% aset FFI; 

• Dikelola untuk menyediakan manfaat pensiun, disabilitas atau kematian (atau setiap kombinasinya) kepada para penerima manfaat yang merupakan 
mantan karyawan dari satu atau lebih pemberi kerja sebagai imbalan atas layanan yang telah diberikan; 

 • Tunduk pada peraturan pemerintah dan memberikan pelaporan informasi tahunan tentang para penerima manfaat pihaknya kepada otoritas pajak terkait 
di negara di mana dana tersebut dibentuk atau dioperasikan; dan 

• Berhak menerima manfaat perjanjian penghindaran pajak berganda atas pendapatan yang diperoleh dana dari sumber AS (atau akan berhak menerima 
manfaat apabila pihaknya memperoleh setiap pendapatan yang demikian) sebagai penduduk negara lain yang memenuhi setiap batasan yang berlaku atas
persyaratan manfaat.
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 d

e

f Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I:

30 Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I:

31

32 Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I:

33 Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I:

34 Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I:
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Bagian XV

Bagian XVI

Bagian XVII

Bagian XVIII

 Bagian XIX

• Merupakan anggota grup nonkeuangan yang diuraikan dalam Peraturan bagian 1.1471-5(e)(5)(i)(B);

Program Pensiun Bebas Pajak (lanjutan)

Entitas yang Sepenuhnya Dimiliki Oleh Pemilik Manfaat yang Dikecualikan

 Lembaga Keuangan Wilayah

Entitas Grup Nonkeuangan yang Dikecualikan

Perusahaan Baru Nonkeuangan yang Dikecualikan

• Bukan lembaga penyimpanan atau kustodian (selain untuk anggota perluasan grup afiliasi dari entitas tersebut); dan

• Merupakan FFI semata karena merupakan entitas investasi;  investasi;

• Dibentuk dan disponsori oleh pemerintah asing, organisasi internasional, bank sentral asing, atau pemerintah dengan penguasaan AS (masing-masing 
sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan bagian 1.1471-6) atau pemilik manfaat bebas pajak yang diuraikan dalam IGA Model 1 atau Model 2 yang 
berlaku untuk memberikan manfaat pensiun, disabilitas, atau kematian kepada para penerima manfaat atau para peserta yang merupakan karyawan saat 
ini atau mantan karyawan dari pemberi sponsor (atau orang yang ditunjuk oleh karyawan tersebut); atau

• Dibentuk dan disponsori oleh pemerintah asing, organisasi internasional, bank sirkulasi, atau pemerintah dengan penguasaan AS (masing-masing 
sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan bagian 1.1471-6) atau pemilik manfaat bebas pajak yang diuraikan dalam IGA Model 1 atau Model 2 yang 
berlaku untuk memberikan manfaat pensiun, disabilitas, atau kematian kepada para penerima manfaat atau para peserta yang bukan karyawan saat ini atau 
mantan karyawan dari pemberi sponsor tersebut, namun menerima imbalan atas layanan pribadi yang dilakukan untuk pemberi sponsor.

    Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I dibentuk secara eksklusif untuk menghasilkan pendapatan untuk manfaat satu atau lebih 
dana pensiun yang diuraikan dalam bagian ini atau dalam IGA Model 1 atau Model 2 yang berlaku, atau rekening yang diuraikan dalam Peraturan bagian 
1.1471-5(b)(2)(i)(A) (yang mengacu pada rekening pensiun), atau rekening pensiun yang diuraikan dalam IGA Model 1 atau Model 2 yang berlaku.

• Mengajukan rencana likuidasi, mengajukan rencana reorganisasi, atau mengajukan pailit pada;
• Selama 5 tahun terakhir belum menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan atau bertindak sebagai NFFE pasif;

• Telah, atau akan memberikan, bukti dokumenter misalnya pengajuan permohonan pailit atau dokumentasi publik lainnya yang mendukung klaimnya bahwa 
pihaknya tetap dalam keadaan pailit atau likuidasi selama lebih dari 3 tahun.

• Sedang dalam proses likuidasi atau baru muncul dari suatu reorganisasi atau kepailitan dengan maksud untuk melanjutkan atau memulai kembali
pengoperasian sebagai entitas nonkeuangan;dan

• Merupakan perusahaan induk, pusat kas, atau perusahaan pembiayaan terikat dan semua aktivitas entitas tersebut merupakan fungsi yang diuraikan dalam
Peraturan bagian 1.1471-5(e)(5)(i)(C) hingga (E);

• Tidak berfungsi (atau menyatakan pihaknya) sebagai dana investasi, misalnya dana ekuitas pribadi, dana modal ventura, dana pembelian terutang 
(leveraged buyout), atau setiap sarana investasi dengan strategi investasi mengambil alih atau mendanai perusahaan dan kemudian memperoleh 
kepemilikan di perusahaan tersebut sebagai aset modal untuk keperluan investasi.

• Dibentuk pada (atau, dalam hal bidang usaha baru, tanggal di mana keputusan dewan menyetujui bidang usaha baru tersebut) (tanggal haruslah kurang 
dari 24 bulan sebelum tanggal pembayaran);

• Belum mengoperasikan usaha dan tidak memiliki riwayat pengoperasian sebelumnya atau sedang menginvestasikan modal dalam aset dengan maksud 
untuk mengoperasikan bidang usaha baru selain dari bidang usaha lembaga keuangan atau NFFE pasif;

Entitas Nonkeuangan yang Dikecualikan yang Sedang dalam Proses Likuidasi Bagian XX

• Menginvestasikan modal menjadi aset dengan maksud untuk mengoperasikan suatu bisnis selain dari institusi keuangan; dan

     Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I dibentuk sesuai dengan program pensiun yang akan memenuhi persyaratan bagian 
401(a), selain dari persyaratan bahwa program tersebut didanai oleh perwalian (trust) yang dibentuk atau dikelola di Amerika Serikat. 

• Tidak berfungsi (atau menyatakan pihaknya) sebagai dana investasi, misalnya dana ekuitas pribadi, dana modal ventura, dana pembelian terutang 
(leveraged buyout), atau setiap sarana investasi yang tujuannya adalah untuk mengambil alih atau mendanai perusahaan dan kemudian memperoleh 
kepemilikan di perusahaan tersebut sebagai aset modal untuk keperluan investasi.

 Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I merupakan lembaga keuangan (selain entitas investasi) yang didirikan atau dikelola 
berdasarkan hukum penguasaan Amerika Serikat.

• Masing-masing pemilik langsung dari bunga ekuitas pada entitas investasi adalah pemilik manfaat yang dikecualikan yang dijelaskan pada Peraturan bagian 
1.1471-6 atau pada IGA Model 1 atau Model 2 yang berlaku;

• Masing-masing pemilik langsung dari bunga utang pada entitas investasi adalah institusi depositori atau (sehubungan dengan pinjaman yang dilakukan 
terhadap entitas tersebut) atau pemilik manfaat yang dikecualikan yang dijelaskan pada Peraturan bagian 1.1471-6 atau IGA Model 1 atau Model 2 yang 
berlaku.

• Telah memberikan dokumentasi yang menentukan bahwa setiap pemilik entitas adalah entitas yang dijelaskan pada Peraturan bagian 1.1471-6(b), (c), (d),
(e), (f) dan/atau (g) tanpa memperhatikan apakah pemilik tersebut merupakan pemilik manfaat atau bukan.

• Telah memberikan pernyataan pelaporan pemilik yang mengandung nama, alamat, TIN (jika ada), status pasal 4, dan deskripsi jenis dokumentasi yang 
diberikan ke agen pemotong untuk setiap orang yang memiliki bunga utang yang merupakan rekening keuangan atau bunga ekuitas langsung pada entitas;
dan
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35 Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I adalah organisasi 501(c) yang:

tertangg ; atau

36 Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I adalah organisasi nirlaba yang memenuhi persyaratan berikut.

Centang kotak 37a atau 37b, mana saja yang sesuai.

 37a Saya menyatakan bahwa:

 b Saya menyatakan bahwa:

 ;dan

.

38 Saya menyatakan bahwa:

39 Saya menyatakan bahwa:

 40a

Centang kotak 40b atau 40c, mana saja yang sesuai.
 b
 c
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Bagian XXI 501(c) Organisasi

Bagian XXII Organisasi Nirlaba

Bagian XXIII  NFFE yang Diperdagangkan Secara Publik atau Afiliasi NFFE dari Perusahaan yang 

• Memiliki salinan opini dari pengacara AS yang menyatakan bahwa penerima pembayaran adalah organisasi bagian 501(c) (tanpa memperhatikan
apakah penerima pembayaran adalah yayasan swasta asing atau bukan).

• Telah menerima surat penetapan dari IRS yang saat ini berlaku menyatakan bahwa penerima pembayaran adalah organisasi bagian 501(c) yang tertangg

• Entitas yang didirikan dan diselenggarakan di negara tempat asalnya secara eksklusif untuk keperluan agama, sosial, ilmu pengetahuan, seni, budaya
atau pendidikan;

• Entitas yang dibebaskan dari pajak penghasilan di negara asalnya;
• Entitas yang tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang memiliki andil (bagian) kepemilikan atau manfaat dalam pendapatan atau asetnya;

• Hukum yang berlaku di negara asal entitas atau dokumen pendirian entitas mensyaratkan bahwa, setelah likuidasi atau pembubaran entitas, seluruh
asetnya didistribusikan kepada entitas yang merupakan pemerintah asing, merupakan bagian yang tidak terpisahkankan dari pemerintah asing, entitas
yang dikendalikan pemerintah asing, atau organisasi lain yang dijelaskan di dalam bagian ini atau dikembalikan kepada pemerintah negara asal dari
entitas dan setiap subdivisi politik mana pun.

• Hukum yang berlaku di negara asal entitas maupun dokumen pendirian entitas tidak mengizinkan setiap pendapatan atau aset entitas didistribusikan
untuk, atau digunakan untuk kepentingan, orang pribadi atau badan non amal selain dari yang sesuai dengan kegiatan amal entitas itu atau sebagai
pembayaran kompensasi yang wajar untuk layanan yang telah diberikan atau pembayaran yang mewakili nilai pasar yang wajar dari properti yang
entitasnya telah dibeli dan

Bagian XXV  NFFE aktif

Bagian XXVI  NFFE pasif

• Entitas yang disebutkan pada Bagian I adalah entitas yang dikelola dalam penguasaan Amerika Serikat;
• Entitas yang disebutkan pada Bagian I:

• Semua pemilik entitas yang disebutkan pada Bagian I adalah penduduk bonafide dari penguasaan di mana NFFE dikelola atau didirikan.

(iii) Bukan perusahaan asuransi (atau perusahaan induk dari perusahaan asuransi) yang mengeluarkan, atau berkewajiban untuk melakukan
pembayaran terkait dengan suatu rekening keuangan; dan

(ii) Sebagian besar dari bisnisnya, bukan mengelola aset keuangan untuk kepentingan pihak lain; atau
(i)Tidak menerima simpanan dalam kegiatan perbankan reguler atau bisnis serupa;

    Saya selanjutnya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I telah memberikan nama, alamat, dan TIN untuk setiap pemilik AS yang 
substansial (atau, jika berlaku, Orang AS yang mengendalikan) NFFE di Bagian XXIX.

    Saya selanjutnya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I tidak memiliki pemilik AS yang substansial (atau, jika berlaku, tidak ada Ora

Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan dalam Bagian I adalah entitas asing yang bukan merupakan lembaga keuangan (selain badan 
investasi yang diselenggarakan dalam daerah penguasaan Amerika Serikat) dan tidak menyatakan statusnya sebagai NFFE yang diperdagangkan 
secara publik (atau afiliasi), NFFE di wilayah yang dikecualikan, NFFE aktif, NFFE yang melapor langsung, atau NFFE bersponsor yang melapor 
langsung

• Entitas yang disebutkan pada Bagian I merupakan entitas asing yang bukan lembaga keuangan;
• Kurang dari 50% pendapatan kotor entitas tersebut di tahun kalender sebelumnya merupakan pendapatan pasif; dan

• Kurang dari 50% aset yang dipegang oleh entitas tersebut adalah aset yang menghasilkan, atau yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan pasif
(dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari persentase aset pasif yang diukur setiap  kuartal) (lihat instruksi untuk definisi pendapatan pasif).

• Entitas yang disebutkan pada Bagian I merupakan korporasi asing yang bukan lembaga keuangan;dan

• Entitas yang disebutkan pada Bagian I merupakan korporasi asing yang bukan lembaga keuangan;
• Entitas yang disebutkan pada Bagian I adalah anggota dari grup perluasan afiliasi yang sama dengan entitas yang sahamnya diperdagangkan secara
rutin di pasar sekuritas yang mapan;

• Saham perusahaan ini diperdagangkan secara rutin pada satu atau lebih pasar surat-surat
berharga/sekuritas yang diakui, termasuk (sebut satu pasar surat-surat berharga/sekuritas yang
memperdagangkan saham tersebut secara rutin).

• Nama entitas yang sahamnya diperdagangkan secara rutin di pasar sekuritas yang mapan, adalah

Bagian XXIV  NFFE Wilayah yang Dikecualikan

• Nama pasar sekuritas yang memperdagangkan saham tersebut secara rutin adalah
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41 Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I:

42 Nama entitas pemberi sponsor:

43 Saya menyatakan bahwa entitas yang disebutkan pada Bagian I merupakan NFFE yang Melapor Langsung yang disponsori oleh entitas yang disebutkan pada baris 42.

Saya menyetujui untuk mengirimkan formulir baru dalam waktu 30 hari apabila pernyataan apa pun dalam formulir ini menjadi tidak benar.

Saya menyatakan bahwa saya memiliki kapasitas untuk menandatangani atas nama entitas yang dinyatakan pada baris 1 formulir ini. 

Tanda
Tangan di 
Sini

Tanggal (BB-HH-TTTT)
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 • Tidak menyimpan rekening (selain dari rekening tabungan di negara tempat entitas beroperasi untuk membayar pengeluaran) dengan atau menerima pembayaran dari setiap agen 
pemotongan selain dari anggota dari grup afiliasi luasnya; dan

 Bagian XXX Sertifikasi

 Bagian XXIX Pemilik AS Substansial dari NFFE Pasif

 Bagian XXVIII NFFE Bersponsor yang Melapor Langsung (lihat petunjuk kapan ini diizinkan) 

• Belum menyepakati untuk melaporkan berdasarkan Peraturan bagian 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) atau dengan cara lain bertindak sebagai agen untuk tujuan pasal 4 atas nama institusi keuangan 
mana pun, termasuk anggota dari grup afiliasi luasnya. 

Sebagaimana diharuskan oleh Bagian XXVI, berikan nama, alamat, dan TIN untuk setiap pemilik AS substansial dari NFFE. Silakan lihat petunjuk untuk definisi pemilik AS substansial. Jika 
memberikan formulir ke FFI yang diperlakukan sebagai pelaporan FFI Model 1 atau pelaporan FFI Model 2, NFFE dapat juga menggunakan Bagian ini untuk melaporkan Orang AS yang 
mengendalikannya berdasarkan IGA yang berlaku.

Bagian XXVII  FFI Inter-Afiliasi yang Dikecualikan

• Merupakan anggota luas grup terafiliasi; 
• Tidak menyimpan rekening keuangan (selain dari rekening yang disimpan untuk anggota dari grup afiliasi luasnya);
• Tidak melakukan pembayaran yang dapat dipotong ke orang lain mana pun selain dari anggota dari grup afiliasi luasnya 

Nama Alamat TIN

Berdasarkan hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa semua informasi pada formulir ini dan sejauh pengetahuan dan keyakinan saya, hal tersebut adalah yang 
sebenarnya, tepat, dan lengkap. Saya selanjutnya menyatakan, berdasarkan hukuman atas keterangan palsu, bahwa:  

Tanda tangan individu yang berwenang untuk menandatangani atas
Nama pemilik manfaat

 Nama Jelas

• Entitas yang disebutkan di baris 1 formulir ini merupakan pemilik manfaat semua penghasilan yang dinyatakan dengan formulir ini, dan menggunakan formulir ini untuk menyatakan statusnya 
untuk tujuan pasal 4; atau merupakan pedagang yang mengirimkan formulir ini untuk tujuan bagian 6050W; atau 6050Y;

• Entitas yang disebutkan pada baris 1 formulir ini bukan orang AS;
• Pendapatan yang dinyatakan dalam formulir ini (a) tidak terkait secara efektif dengan kegiatan perdagangan atau bisnis di Amerika Serikat, (b) secara efektif terkait, namun bukan merupakan 
objek pajak berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda, atau (c) bagian persekutuan mitra merupakan pendapatan yang terkait secara efektif; dan 

• Untuk transaksi barter atau pialang, pemilik manfaat adalah orang asing yang dibebaskan pajak sebagaimana didefinisikan dalam petunjuk.
Selanjutnya, saya mengizinkan formulir ini diserahkan kepada badan pemotong pajak mana pun yang memiliki kendali, menerima, atau menyimpan pendapatan di mana entitas di baris 1 sebagai 
pemilik manfaat atau setiap agen pemotong yang dapat membagikan atau melakukan pembayaran pendapatan di mana entitas di baris 1 sebagai pemilik manfaat.  
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