ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบ
ฟอร์ม W-8BEN

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากรสหรัฐ

(ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2017)

ใบรับรองสถานะต่างชาติของเจ้าของผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ส�ำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการรายงานภาษีใน
สหรัฐอเมริกา (บุคคลธรรมดา)
การอ้างอิงมาตราต่างๆ จะอิงตามประมวลรัษฎากรสหรัฐอเมริกา
ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นอื่น

โดยตรงหรือบุคคลอื่น เช่น ตัวกลาง ตัวแทน หรือห้างหุ้นส่วน เพื่อ
ประโยชน์ของเจ้าของสิทธิประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

นอกจากนี้ มาตราที่ 1446 ยังก�ำหนดให้ห้างหุ้นส่วนที่ท�ำการ
ค้าหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกาต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากส่วนแบ่ง
ที่จัดสรรของรายได้ที่ต้องเสียภาษีและเกี่ยวข้องอย่างมีผลของหุ้น
ส่วน โดยทั่วไป บุคคลชาวต่างชาติที่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
ซึ่งยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ตามวัตถุประสงค์ของมาตราที่ 1441
หรือ 1442 จะถือว่าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดการจัดท�ำเอกสารภาย
ใต้มาตราที่ 1446 ด้วย อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ข้อก�ำหนดการ
จัดท�ำเอกสารของมาตรา 1441 และ 1442 จะไม่ตรงกับข้อ
ก�ำหนดการจัดท�ำเอกสารของมาตรา 1446 โปรดดูมาตรากฎข้อ
บังคับ 1.1446-1 ถึง 1.1446-6

ส�ำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์ม
W-8BEN และค�ำแนะน�ำต่างๆ เช่น กฎหมายที่ประกาศใช้หลังจาก
ที่มีการเผยแพร่แบบฟอร์ม โปรดไปที่ IRS.gov/FormW8BEN

รายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่

แบบฟอร์ม W-8BEN ได้รับการปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้อง
กับแบบฟอร์ม W-8BEN-E หมายเหตุเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกันได้รับการเพิ่มลงในส่วนที่ I; ส่วนที่ II บรรทัดที่ 10 ได้
รับการปรับปรุงให้ตรงกับแบบฟอร์ม W-8BEN-E และข้อย่อยแรก
ในส่วนที่ III ได้รับการแก้ไขให้ชัดเจนขึ้น ค�ำแนะน�ำเหล่านี้ได้รับ
การปรับปรุงเพื่อแสดงถึงกฎข้อบังคับฉบับชั่วคราวและฉบับท้าย
สุดภายใต้บทที่ 3 และ 4 ที่มีการเผยแพร่ในเดือนมกราคม 2017
ค�ำแนะน�ำเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาที่ต้อง
ระบุเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรของชาวต่างชาติและวันเดือนปี
เกิดในแบบฟอร์ม W-8BEN นอกจากนี้ ค�ำแนะน�ำยังรวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FATCA ให้ไปที่
IRS.gov/FATCA

ค�ำแนะน�ำทั่วไป
ส�ำหรับค�ำจ�ำกัดความของค�ำที่ใช้ในค�ำแนะน�ำเหล่านี้ โปรดดู ค�ำ
จ�ำกัดความ ซึ่งอยู่ในส่วนถัดไป

วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์ม
ก�ำหนดสถานะตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 3 บุคคลต่างชาติจะต้อง
เสียภาษีให้สหรัฐอเมริกาในอัตรา 30% ของรายได้ที่ได้รับจาก
แหล่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย:
• ดอกเบี้ย (รวมทั้งพันธบัตรบางอย่างที่จ�ำหน่ายครั้งแรกในราคา
ที่ต�่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (OID))
• เงินปันผล
• ค่าเช่า
• ค่าลิขสิทธิ์
• ค่าธรรมเนียมพิเศษ
• เงินรายปี
• ค่าตอบแทนในการ หรือที่คาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ด�ำเนิน
การไป
• การช�ำระเงินแทนในการท�ำธุรกรรมกู้ยืมหลักทรัพย์
หรือ
• ผลประโยชน์ ผลก�ำไร หรือรายได้คงที่อื่นๆ หรือที่ซึ่งมีการคิด
เป็นรายปี หรือตามก�ำหนดเวลา
ภาษีนี้จะเรียกเก็บจากปริมาณการช�ำระรวม และโดยทั่วไป
จะเรียกเก็บโดยการหัก ณ ที่จ่ายภายใต้มาตราที่ 1441 จะถือว่า
มีการช�ำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นการช�ำระให้กับผู้รับผลประโยชน์
11 ก.ค. 2017

หมายเหตุ เจ้าของนิติบุคคลที่ยกเว้น (รวมทั้งบุคคลธรรมดา) จะ
ต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ที่เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของ
มาตรา 1446 แทนนิติบุคคลที่ยกเว้น

หากคุณได้รับรายได้บางประเภท คุณจะต้องยื่นแบบฟอร์ม
W-8BEN เพื่อ:
• แสดงตนว่าคุณไม่ใช่ประชากรของสหรัฐอเมริกา
• อ้างสิทธิ์ว่าคุณเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของรายได้ ซึ่งมีการยื่น
แบบฟอร์ม W-8BEN หรือเป็นหุ้นส่วนชาวต่างชาติในห้างหุ้นส่วน
ตามมาตรา 1446 และ
• หากเหมาะสม ให้เรียกร้องอัตราลดของ หรือการยกเว้นจาก
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ในฐานะประชากรของต่างประเทศ ซึ่งมีสนธิ
สัญญาภาษีเงินได้กับสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้มีสิทธิ์ในการได้รับ
ประโยชน์จากสนธิสัญญาดังกล่าว
คุณอาจต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อใช้สิทธิ์ข้อยกเว้นจาก
การรายงานข้อมูลในประเทศ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายส�ำรอง
(ในอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายส�ำรอง ภายใต้มาตรา 3406)
ส�ำหรับรายได้บางประเภทที่ไม่เข้าข่ายการหักภาษี ณ ที่จ่ายของ
บุคคลชาวต่างชาติที่อัตรา 30% ภายใต้มาตรา 1441) รายได้ดัง
กล่าวได้แก่:
• ค่านายหน้า
• OID ระยะสั้น (183 วันหรือน้อยกว่า)
• ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
• ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า หรือค่าลิขสิทธิ์จากแหล่งเงินได้ต่าง
ประเทศ
และ
• รายได้จากการพนันที่วางเดิมพันโดยบุคคลต่างด้าวที่ไม่ใช่ผู้
พ�ำนัก ในเกมการพนันประเภท blackjack, baccarat, craps,
roulette หรือ big-6 wheel

ตัวแทนหรือผู้จ่ายที่ท�ำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ อาจ
อาศัยแบบฟอร์ม W-8BEN ที่กรอกอย่างถูกต้องครบถ้วน ใน
การด�ำเนินการกับการช�ำระเงินที่เกี่ยวข้องแบบฟอร์ม W-8BEN
เป็นการช�ำระเงินให้กับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของผลประโยชน์
ตามจ�ำนวนที่มีการช�ำระเงิน หากเหมาะสม ตัวแทนที่ท�ำหน้าที่หัก
ภาษี ณ ที่จ่าย อาจอาศัยแบบฟอร์ม W-8BEN ในการคิดอัตราลด
ของ หรือการยกเว้นจาก การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากแหล่งเงินได้
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ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ให้กับตัวแทนหรือผู้จ่ายที่ท�ำหน้าที่หัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนที่จะรับเงินได้หรือรับเครดิตเงินได้ หากไม่ยื่น
แบบฟอร์ม W-8BEN ตามที่มีการร้องขอ อาจส่งผลให้ถูกหักภาษี
ณ ที่จ่ายในอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายชาวต่างชาติ 30% หรือ
อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายส�ำรอง ภายใต้มาตรา 3406

ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ไปแล้ว มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีผล จะถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ และจะไม่สามารถใช้แบบฟอร์ม
W-8BEN ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินได้ดังกล่าวได้อีกต่อไป คุณจะต้อง
ยื่นแบบฟอร์ม W-8ECI โปรดดู การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ซึ่ง
อยู่ในส่วนถัดๆ ไป

การก�ำหนดสถานะตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 4 สถาบันการเงิน
ต่างประเทศ (FFI) อาจอาศัยแบบฟอร์ม W-8BEN ที่กรอกอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ในการก�ำหนดสถานะตามบทที่ 4 ของคุณว่า
เป็นชาวต่างชาติ ควรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ให้ FFI เมื่อมีการ
ร้องขอ การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 30%
จากเงินได้ที่จ่ายหรือเครดิตให้กับคุณในฐานะเจ้าของบัญชีที่
ฝ่าฝืน จากแหล่งเงินได้ภายในสหรัฐอเมริกา ดูค�ำจ�ำกัดความของ
จ�ำนวนเงินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งอยู่ในส่วนถัดไป

การยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ให้กับตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่
จ่าย อย่าส่งแบบฟอร์ม W-8BEN ให้กรมสรรพากร ให้ส่งให้ผู้ที่
ร้องขอแบบฟอร์มนั้นจากคุณแทน โดยทั่วไป บุคคลดังกล่าวจะ
เป็นผู้ที่จ่ายเงินให้คุณ จ่ายเครดิตเข้าบัญชีของคุณ หรือห้างหุ้น
ส่วนที่จัดสรรเงินได้ให้กับคุณ FFI อาจร้องขอแบบฟอร์มนี้จากคุณ
ด้วย เพื่อจัดท�ำเอกสารบัญชีของคุณในฐานะบัญชีอื่นๆ แทนบัญชี
สหรัฐอเมริกา ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ให้กับผู้ที่ร้องขอก่อนที่จะ
มีการจ่ายเงินให้คุณ จ่ายเครดิตเข้าบัญชีของคุณ หรือจัดสรรเงิน
ได้ให้คุณ หากคุณไม่ยื่นแบบฟอร์มนี้ ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ
ที่จ่ายอาจต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 30% (ภายใต้บทที่ 3 และ
4), อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายส�ำรอง หรืออัตราที่เหมาะสมภายใต้
มาตราที่ 1446 หากคุณมีเงินได้มากกว่าหนึ่งประเภทจากตัวแทน
ที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายหนึ่งแห่ง ซึ่งคุณต้องการอ้างสิทธิ์ผล
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย อาจ
เรียกร้องให้คุณยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ตามเงินได้แต่ละประเภท
โดยทั่วไป จะต้องมีการยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ต่างหากให้กับ
แต่ละหน่วยงานที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลและค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมส�ำหรับ
ตัวแทนที่ท�ำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้
ร้องขอแบบฟอร์ม W-8BEN, W-8BEN-E, W-8ECI, W-8EXP
และ W-8IMY

ผู้ที่ต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN

คุณต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ให้กับตัวแทนหรือผู้จ่ายที่ท�ำ
หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หากคุณเป็นบุคคลต่างด้าวที่ไม่ใช่ผู้พ�ำนัก
และเป็นผู้เจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์จากจ�ำนวนเงินที่ต้องหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย หรือหากคุณเป็นเจ้าของบัญชีของ FFI โดยที่จัด
คุณจัดท�ำเอกสารเองในฐานะบุคคลต่างด้าวที่ไม่ใช่ผู้พ�ำนัก หาก
คุณเป็นเจ้าของรายเดียวของนิติบุคคลที่ยกเว้น จะถือว่าคุณเป็น
เจ้าของผลประโยชน์ของรายได้ที่นิติบุคคลที่ยกเว้นได้รับ ยื่นแบบ
ฟอร์ม W-8BEN เมื่อตัวแทน ผู้จ่าย หรือ FFI ที่ท�ำหน้าที่หักภาษี
ณ ที่จ่ายเรียกร้อง ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้สิทธิ์อัตราลด หรือการ
ยกเว้นจากการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

หมายเหตุ หากคุณเป็นเจ้าของเงินได้หรือบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น
หนึ่งคนหรือหลายคน หน่วยงานที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะ
ถือว่าเงินได้หรือบัญชีดังกล่าวมีเจ้าของเป็นบุคคลต่างชาติที่เป็น
เจ้าของผู้มีสิทธิประโยชน์ของการช�ำระเงิน เฉพาะเมื่อเจ้าของ
ท�ำการยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN หรือ W-8BEN-E ครบทุกคน หาก
ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือสถาบันการเงินได้รับแบบ
ฟอร์ม W-9 จากเจ้าของร่วมคนใดก็ตาม จะต้องถือว่าการช�ำระเงิน
ดังกล่าว เป็นการจ่ายให้กับประชากรสหรัฐอเมริกา และจะถือว่า
บัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีสหรัฐอเมริกา

คุณควรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN ให้กับนิติบุคคลที่ช�ำระหนี้การ
ช�ำระเงิน (PSE) ซึ่งร้องขอแบบฟอร์มนี้ ในกรณีที่คุณเป็นชาว
ต่างชาติที่รับเงินที่ต้องมีการรายงานตามมาตรา 6050W (การ
ท�ำธุรกรรมบัตรช�ำระเงิน และการท�ำธุรกรรมเครือข่ายบุคคลที่
สาม) ในฐานะผู้รับเงินที่เข้าร่วม อย่างไรก็ตาม หากการช�ำระเงิน
นั้นเป็นเงินได้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท�ำการค้าหรือธุรกิจใน
สหรัฐอเมริกา คุณควรยื่นแบบฟอร์ม W-8ECI ให้ PSE แทน

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ หากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ส่งผลให้ข้อมูลใดๆ บนแบบฟอร์ม W-8BEN ที่คุณยื่นนั้นไม่ถูก
ต้อง คุณต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวผู้
จ่าย หรือ FFI ซึ่งคุณครอบครองบัญชีอยู่ทราบภายใน 30 วันนับ
จากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ และคุณจะต้องยื่นแบบฟอร์ม
W-8BEN ใหม่ หรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เหมาะสม

อย่าใช้แบบฟอร์ม W-8BEN หากคุณอยู่ในสถานะตามที่ระบุ
ไว้ด้านล่าง
• คุณเป็นนิติบุคคลต่างชาติที่จัดท�ำเอกสารสถานะต่างชาติ
ของคุณ จัดท�ำเอกสารสถานะบทที่ 4 ของคุณ หรืออ้างสิทธิ์ผล
ประโยชน์ตามสนธิสัญญา ให้ใช้แบบฟอร์ม W-8BEN-E แทน
• คุณเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา (แม้ว่าคุณจะพ�ำนักนอก
สหรัฐอเมริกา) หรือเป็นชาวสหรัฐอเมริกาประเภทอื่นๆ (รวมถึง
บุคคลต่างด้าวที่เป็นผู้พ�ำนัก) ให้ใช้แบบฟอร์ม W-9 แทน เพื่อเป็น
เอกสารยืนยันสถานะของคุณในฐานะบุคคลสหรัฐฯ
• คุณท�ำหน้าที่เป็นคนกลางชาวต่างชาติ (ซึ่งหมายถึงการด�ำเนิน
การที่ไม่เกี่ยวกับบัญชีของคุณเอง แต่เป็นบัญชีของผู้อื่น เช่น ใน
ฐานะ ตัวแทน ผู้แทน หรือผู้ปกครอง) ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-8IMY
แทน
• คุณเป็นบุคคลธรรมดาต่างด้าวที่ไม่ใช่ผู้พ�ำนัก ผู้ซึ่งอ้างสิทธิการ
ยกเว้นจากการหักภาษี ณ ที่จ่ายผลตอบแทนส�ำหรับบริการส่วน
บุคคล แบบอิสระหรือไม่อิสระ ซึ่งมีการด�ำเนินการในสหรัฐอเมริกา
ให้ยื่นแบบฟอร์ม 8233 หรือแบบฟอร์ม W-4 แทน
• คุณได้รับเงินได้ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างมีผลกับการค้าหรือการท�ำ
ธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ยกเว้นเป็นการจัดสรรให้คุณผ่านห้างหุ้น
ส่วน ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-8ECI แทน หากมีเงินได้ใดๆ ที่คุณได้

หากคุณใช้แบบฟอร์ม W-8BEN ในการรับรองว่าคุณเป็นชาว
ต่างชาติ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา จะถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ โดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ในต่างประเทศที่เป็นประเทศเดิม หรือไปยังประเทศอื่นจะไม่ถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ อย่างไรก็ตามหากคุณใช้แบบ
ฟอร์ม W-8BEN ในการขอใช้สิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญา การ
ย้ายไปยังสหรัฐอเมริกา หรือออกนอกประเทศที่คุณขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ตามสนธิสัญญา จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ในกรณีนั้น คุณจะต้องแจ้งให้ตัวแทน ผู้จ่าย หรือ FFI ที่ท�ำการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายทราบภายใน 30 วัน หลังการย้าย

การหมดอายุของแบบฟอร์ม W-8BEN โดยทั่วไป แบบฟอร์ม
W-8BEN จะยังคงสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ในการ
ยืนยันสถานะชาวต่างชาติ ภายในระยะเวลาเริ่มต้นจากวันที่เซ็น
ชื่อในแบบฟอร์ม และสิ้นสุดในวันสุดท้ายของสามปีปฏิทินถัดไป
ยกเว้นจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ที่ส่งผลให้ข้อมูลใดๆ บน
แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์ม W-8BEN ที่เซ็น
ชื่อในวันที่ 30 กันยายน 2015 จะสามารถใช้งานได้จนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2018
อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขบางประการ แบบฟอร์ม
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(เช่น การยกเว้นการช�ำระเงินที่ไม่ใช่การด�ำเนินการทางการเงิน
บางรายการ)

W-8BEN จะยังคงสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีก�ำหนด จนกว่าจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ขึ้น ในการตรวจสอบระยะเวลา
ที่แบบฟอร์ม W-8BEN สามารถใช้งานได้ภายใต้วัตถุประสงค์
ของบทที่ 4 โปรดดูที่กฎข้อบังคับ มาตรา 1.1471-3(c)(6)(ii) ใน
การตรวจสอบระยะเวลาที่แบบฟอร์ม W-8BEN สามารถใช้งาน
ได้ภายใต้วัตถุประสงค์ของบทที่ 3 โปรดดูที่กฎข้อบังคับ มาตรา
1.1441‑1(e)(4)(ii)

เจ้าของสิทธิประโยชน์ ส�ำหรับการช�ำระเงินอื่นๆ นอกเหนือจาก
การช�ำระเงินที่เข้าข่ายอัตราลด หรือได้รับการยกเว้น จะต้อง
ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามสนธิสัญญาภาษีเงินได้ โดยทั่วไป
เจ้าของสิทธิประโยชน์ของเงินได้ จะเป็นผู้ที่ต้องรวมการช�ำระเงิน
เข้าในรายได้ขั้นต้นในการคืนภาษี ตามหลักปฏิบัติด้านภาษีของ
สหรัฐอเมริกา แต่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิประโยชน์ของเงินได้
ตามขอบเขตที่บุคคลดังกล่าวได้รับเงินได้ในฐานะผู้แทน ตัวแทน
หรือผู้ปกครอง หรือตามขอบเขตที่ผู้เข้าร่วมการท�ำธุรกรรมที่
ได้รับการยกเว้น ในกรณีที่จ�ำนวนที่จ่ายนั้นไม่เกิดเป็นรายได้
เจ้าของสิทธิประโยชน์จะถูกพิจารณาเสมือนว่าการช�ำระเงินนั้น
เป็นรายได้

หากคุณกลายเป็นประชากรสหรัฐอเมริกา หรือชาวต่างชาติ
ที่พ�ำนักในสหรัฐอเมริกา หลังจากที่คุณยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN
คุณจะไม่ต้องเสียภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายที่อัตรา 30% ภายใต้มาตรา
1441 หรือการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากหุ้นของหุ้นส่วนชาวต่างชาติ
ที่เกี่ยวข้องอย่างมีผลกับเงินได้โดยตรงภายใต้มาตรา 1446 อีก
ต่อไป ในขอบเขตที่คุณมีบัญชีกับ FFI บัญชีของคุณอาจต้อง
รายงานโดย FFI ตามบทที่ 4 คุณต้องแจ้งให้ตัวแทน ผู้จ่าย หรือ
FFI ที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายทราบภายใน 30 วัน หลังจาก
ที่กลายเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือชาวต่างด้าวที่พ�ำนักใน
สหรัฐอเมริกา คุณอาจจ�ำเป็นต้องยื่นแบบฟอร์ม W-9 ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม โปรดดูแบบฟอร์ม W-9 และค�ำแนะน�ำของแบบฟอร์ม

ห้างหุ้นส่วนต่างประเทศ ทรัสต์ธรรมดาของต่างประเทศ และผู้
อุปถัมภ์ทรัสต์ของต่างประเทศ จะไม่ใช่เจ้าของสิทธิประโยชน์ของ
เงินได้ที่ช�ำระให้กับห้างหุ้นส่วนหรือทรัสต์ ผู้รับผลประโยชน์ของ
เงินได้ที่จ่ายให้ห้างหุ้นส่วนต่างชาติ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วน หากหุ้นส่วนดังกล่าวไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนเอง ทรัสต์
ธรรมดาหรือทรัสต์ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่างชาติ ผู้แทน หรือตัว
แทนอื่นๆ ผู้รับผลประโยชน์ของรายได้ที่จ่ายให้แก่ทรัสต์ประเภท
ทั่วไปต่างชาติ (กล่าวคือ ทรัสต์ต่างชาติที่อธิบายไว้ในมาตรา
651(a)) โดยทั่วไปแล้วจะเป็นผู้รับประโยชน์ของทรัสต์ หากหุ้น
ส่วนดังกล่าวไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนต่างชาติ ทรัสต์ธรรมดาหรือทรัสต์
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่างชาติ ผู้แทน หรือตัวแทนอื่นๆ เจ้าของสิทธิ
ประโยชน์ของผู้อุปถัมภ์ทรัสต์ต่างประเทศ (ซึ่งก็คือ ทรัสต์ต่าง
ประเทศ ภายใต้ขอบเขตที่เงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของทรัสต์
จะถือว่าถูกครอบครองโดยผู้อุปถัมภ์หรือบุคคลอื่นตามมาตรา
ที่ 671 ถึง 679) เป็นบุคคลที่ถูกพิจารณาว่าเป็นเจ้าของทรัสต์
เจ้าของสิทธิประโยชน์ของเงินได้ที่จ่ายให้กับทรัสต์แบบซับซ้อน
ของต่างประเทศ (ซึ่งก็คือทรัสต์ต่างประเทศที่ไม่ใช่ทรัสต์ธรรมดา
หรือผู้อุปถัมภ์ทรัสต์) คือตัวทรัสต์เอง

คุณอาจเป็นประชากรสหรัฐอเมริกา ภายใต้วต
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ฉบับที่ 519 ได้ที่ IRS.gov/Pub519 หากคุณผ่านการทดสอบการ
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ค�ำจ�ำกัดความ

ผู้ถือบัญชี โดยทั่วไป ผู้ถือบัญชีคือบุคคลที่มีรายชื่อหรือถูกระบุ
ตัวว่าเป็นผู้ถือหรือเจ้าของบัญชีทางการเงิน ตัวอย่างเช่น หาก
ห้างหุ้นส่วนมีรายชื่อว่าเป็นเจ้าของหรือเจ้าของบัญชีทางการเงิน
จะถือว่าห้างหุ้นส่วนเป็นเจ้าของบัญชี แทนหุ้นส่วนของห้างหุ้น
ส่วน (โดยมีข้อยกเว้นบางประการ) อย่างไรก็ตาม บัญชีที่ถือครอง
โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายภาษีสหรัฐฯ ที่มี
สมาชิกรายเดียว จะถือว่าเป็นบัญชีที่ถือครองโดยเจ้าของคนเดียว
ของนิติบุคคลดังกล่าว

ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 1446 กฎเจ้าของสิทธิประโยชน์
เดียวกันนี้จะน�ำมาบังคับใช้ เว้นแต่ว่าภายใต้มาตรา 1446 ทรัสต์
ธรรมดาของต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ผู้รับประโยชน์จะเป็นผู้ยื่นแบบ
ฟอร์มไปยังห้างหุ้นส่วนดังกล่าว

จ�ำนวนที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยทั่วไป จ�ำนวนที่ต้องหักภาษี
ณ ที่จ่ายตามบทที่ 3 จะเป็นจ�ำนวนที่มาจากแหล่งเงินได้ภายใน
สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเงินได้คงที่หรือมีการคิดเป็นรายปีหรือตาม
ก�ำหนดเวลา (FDAP) เงินได้ FDAP คือเงินได้ทั้งหมดที่รวมอยู่
ในรายได้ขั้นต้น รวมถึงดอกเบี้ย (และ OID) เงินปันผล ค่าเช่า ค่า
ลิขสิทธิ์ และผลตอบแทน เงินได้ FDAP จะไม่รวมผลประโยชน์
จากการขายทรัพย์สิน (รวมถึงส่วนลดทางการตลาด และการ
จ่ายเงินพิเศษตามตัวเลือก (option premium} รวมทั้งเงินได้ประ
เภทอื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในกฎข้อบังคับมาตรา 1.1441-2 (เช่น
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและ OID ระยะสั้น)

เจ้าของสิทธิประโยชน์ของเงินได้ที่จ่ายให้กับทรัพย์มรดกต่าง
ประเทศคือตัวทรัพย์มรดกเอง
หมายเหตุ การช�ำระเงินไปยังห้างหุ้นส่วนสหรัฐอเมริกา ทรัสต์
สหรัฐอเมริกา หรือทรัพย์มรดกสหรัฐอเมริกา จะถือเป็นการ
ช�ำระเงินไปยังผู้รับสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
30% ตามบทที่ 3 หรือ 4 ห้างหุ้นส่วน ทรัสต์ หรือทรัพย์มรดก
สหรัฐอเมริกาควรยื่นแบบฟอร์ม W-9 ให้ตัวแทนที่ท�ำการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 1446 ผู้อุปถัมภ์ทรัสต์
สหรัฐอเมริกา หรือนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นจะไม่ต้องยื่นแบบ
ฟอร์ม W-9 ให้ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามสิทธิ์ของ
ตนเอง แต่ผู้อุปถัมภ์หรือเจ้าของคนอื่นๆ จะต้องยื่นแบบฟอร์มที่
เหมาะสมให้ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน

ภายใต้วัตถุประสงค์มาตรา 1446 จ�ำนวนที่ต้องหักภาษี ณ ที่
จ่าย คือหุ้นของหุ้นส่วนชาวต่างชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีผล
กับรายได้ที่ต้องเสียภาษี

บทที่ 3 บทที่ 3 หมายถึง บทที่ 3 ของประมวลรัษฎากรสหรัฐอเมริ
กา (การหักภาษี ณ ที่จ่ายของชาวต่างด้าวที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกาและบริษัทต่างชาติ) บทที่ 3 จะประกอบไปด้วย
มาตราที่ 1441 ถึง 1464

โดยทั่วไป จ�ำนวนเงินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามบทที่ 4 จะเป็
นจ�ำนวนของเงินได้ FDAP ที่มาจากแหล่งเงินได้ในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นการช�ำระเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
มาตรากฎข้อบังคับที่ 1.1473-1(a) การยกเว้นจากการหักภาษี ณ
ที่จ่ายภายใต้บทที่ 3 จะไม่สามารถน�ำมาใช้ในการพิจารณาการ
หักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งอยู่ภายใต้บทที่ 4 ได้ ส�ำหรับการยกเว้นเฉพาะ
ซึ่งสามารถใช้ได้ตามค�ำจ�ำกัดความของการช�ำระเงินที่สามารถ
หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ โปรดดูที่มาตรากฎข้อบังคับ 1.1473-1(a)(4)
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม W-8BEN (ฉบับปรับปรุง 7-2017)

บทที่ 4 บทที่ 4 หมายถึง บทที่ 4 ของประมวลรัษฎากรสหรัฐอ
เมริกา (ภาษีที่บังคับให้มีการรายงานเกี่ยวกับบัญชีต่างประเทศ
บางบัญชี) บทที่ 4 จะประกอบด้วยมาตราที่ 1471 ถึง 1474
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FFI ที่ถูกพิจารณาว่ามีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ภายใต้มาตรา
ที่ 1471(b)(2) FFI บางแห่งจะถูกพิจารณาว่ามีการปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับในบทที่ 4 อยู่แล้ว โดยไม่จ�ำเป็นต้องท�ำข้อตกลง FFI
กับกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม FFI บางแห่งที่ถือว่ามีคุณสมบัติ
ตามกฎข้อบังคับจะต้องลงทะเบียนกับกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา
(IRS) และขอรับเลขประจ�ำตัวคนกลางสากล (GIIN) FFI เหล่า
นี้เรียกว่า FFI ที่ถูกพิจารณาว่าจดทะเบียน ดูมาตรากฎข้อบังคับ
1.1471-5(f)

ภาษีเงินได้เอาไว้ สถานะนิติบุคคลแบบผสมจะสัมพันธ์กับการอ้าง
สิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญา
ข้อตกลงระหว่างรัฐบาล (IGA) IGA หมายถึง IGA แบบจ�ำลอง 1
หรือ IGA แบบจ�ำลอง 2 ส�ำหรับรายชื่อเขตอ�ำนาจที่ถือว่าข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาล (IGA) แบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 มีผลใช้บังคับ โปรด
ดูที่ www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/
Pages/FATCA-Archive.aspx

IGA แบบที่ 1 หมายถึง ข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาหรือ
กระทรวงการคลัง กับรัฐบาลต่างประเทศหรือหน่วยงานอย่าง
น้อยหนึ่งแห่ง เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ผ่านการรายงาน
ของ FFI ไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างประเทศดังกล่าว ตาม
ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รายงานดังกล่าวกับ IRS โดยอัตโนมัติ
FFI ในเขตอ�ำนาจ IGA แบบที่ 1 ซึ่งท�ำการรายงานบัญชีไปยัง
รัฐบาลของเขตอ�ำนาจดังกล่าวจะเรียกว่า FFI ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลตามแบบที่ 1

นิติบุคคลที่ยกเว้น นิติบุคคลธุรกิจที่มีเจ้าของเดียวและไม่ใช่
องค์กรภายใต้กฎข้อบังคับมาตรา 301.7701-2(ข) จะยกเว้นใน
ฐานะนิติบุคคลแยกจากเจ้าของ นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นจะไม่
ต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN นี้ไปยังห้างหุ้นส่วน ตามวัตถุประสงค์
ภายใต้มาตรา 1446 หรือไปยัง FFI ตามวัตถุประสงค์ของบทที่
4 เจ้าของนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องยื่นเอกสารที่เหมาะสมแทน
ดูมาตรากฎข้อบังคับ 1.1446-1 และมาตรา 1.1471-3(a)(3)(v)
ตามล�ำดับ

IGA แบบที่ 2 หมายถึง สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริ
กาหรือกระทรวงการคลัง และรัฐบาลต่างประเทศหรือหน่วยงาน
อย่างน้อยหนึ่งแห่ง เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ผ่านการ
รายงานของ FFI โดยตรงไปยัง IRS ตามข้อก�ำหนดในข้อตกลง
FFI และเสริมด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐบาลหรือหน่วย
งานต่างประเทศดังกล่าวกับ IRS FFI ในเขตอ�ำนาจ IGA แบบที่
2 ซึ่งท�ำข้อตกลง FFI เกี่ยวกับสาขา คือ FFI ที่เข้าร่วม แต่อาจถูก
เรียกว่า FFI ที่ต้องรายงานข้อมูลตามแบบที่ 2

นิติบุคคลบางรายที่ถูกยกเว้นตามวัตถุประสงค์ด้านภาษีของ
สหรัฐอเมริกา อาจถูกจ�ำแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้สิทธิ
ประโยชน์ตามสนธิสัญญาภายใต้สนธิสัญญาด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
(ดูค�ำจ�ำกัดความของนิติบุคคลแบบผสมด้านล่าง) นิติบุคคลแบบ
ผสมที่เรียกร้องสิทธิประโยชน์จากสนธิสัญญาจะต้องกรอกแบบ
ฟอร์ม W-8BEN-E ดูแบบฟอร์ม W-8BEN-E และค�ำแนะน�ำ

บัญชีการเงิน บัญชีการเงินได้แก่:
• บัญชีเงินฝากที่อยู่ในการดูแลของสถาบันการเงิน
• บัญชีรักษาความปลอดภัยแบบเปิดที่อยู่ในการดูแลของสถาบัน
การเงิน
• ผลประโยชน์จากหุ้นทุนหรือหนี้สิน (ยกเว้นผลประโยชน์ที่มี
การแลกเปลี่ยนเป็นประจ�ำในตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียน) ใน
นิติบุคคลด้านการลงทุนและบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่บางแห่ง ศูนย์
บริหารเงิน หรือสถาบันการเงินตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรากฎข้อ
บังคับ 1.1471-5€
• สัญญาประกันมูลค่าเงินสดและ
• สัญญารายปี
ตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 4 จะมีข้อยกเว้นบัญชีต่างๆ เช่น บัญชี
เงินฝากที่ได้รับการงดเว้นภาษีบางประเภท สัญญาประกันชีวิต
แบบก�ำหนดระยะเวลา บัญชีที่ครอบครองโดยทรัพย์มรดก บัญชี
ที่ครอบครองโดยคนกลาง และสัญญารายปี ข้อยกเว้นเหล่านี้อยู่
ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ดูมาตรากฎข้อบังคับ 1.1471-5(b)
(2) บางบัญชีอาจไม่รวมอยู่ในค�ำจ�ำกัดความของบัญชีทางการเงิน
ภายใต้ IGA ที่มีผลบังคับใช้

บุคคลชาวต่างด้าวที่ไม่ได้พ�ำนักในสหรัฐอเมริกา บุคคลใดๆ ที่
ไม่ใช่ประชากรหรือชาวต่างชาติผู้พ�ำนักในสหรัฐอเมริกา จะถือ
เป็นบุคคลชาวต่างด้าวที่ไม่ได้พ�ำนักในสหรัฐอเมริกา ชาวต่าง
ด่้าวที่ผ่านเกณฑ์ “การทดสอบกรีนการ์ด” หรือ “การทดสอบการ
ปรากฏตัวอยู่ในสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลาอันสมควร” ใน
ปีปฏิทินนั้น จะถือเป็นชาวต่างด้าวผู้พ�ำนักในสหรัฐอเมริกา บุคคล
ใดๆ ที่ไม่ผ่านการเกณฑ์การทดสอบจะถือเป็นชาวต่างด้าวที่ไม่ได้
พ�ำนักในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ที่ถือว่าเป็นชาวต่างด้าวที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาตามกฎข้อ
บังคับ มาตรา 301.7701(b)-7 ส�ำหรับวัตถุประสงค์ในการประเมิน
ภาระการเสียภาษีในสหรัฐฯ ของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลธรรม
ดาสัญชาติต่างด้าวที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่แท้จริงในเปอร์โตริโก กวม
เครือรัฐหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐฯ
หรืออเมริกันซามัว เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวที่ไม่มีถิ่นที่
อยู่ในสหรัฐอเมริกา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะชาวต่างด้าวที่
มีหรือไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ที่เอกสารเผยแพร่ 519

แม้ว่าชาวต่างด้าวที่ไม่ได้พ�ำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา จะ
สมรสกับพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือชาวต่างด้าวที่พ�ำนัก
ข้อควรระวัง
ในสหรัฐอเมริกา จะสามารถเลือกที่จะได้รับการปฏิบัติ
เป็นชาวต่างด้าวที่พ�ำนักในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์บาง
ประการ (เช่นการยื่นแบบฟอร์มคืนภาษีเงินได้ร่วม) แต่ก็จะยังคง
ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นชาวต่างด้าวที่ไม่ได้พ�ำนักอยู่ในสหรัฐอ
เมริกา ตามวัตถุประสงค์การหักภาษี ณ ที่จ่ายของบทที่ 3 ในส่วน
ของเงินได้ทั้งหมดยกเว้นค่าแรง ภายใต้วัตถุประสงค์ของบทที่ 4
บุคคลชาวต่างด้าวที่ไม่ได้พ�ำนักในสหรัฐอเมริกาที่ครอบครอง
บัญชีร่วมกับประชากรสหรัฐอเมริกาจะถือเป็นเจ้าของบัญชี
สหรัฐอเมริกาตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 4

!

สถาบันการเงิน โดยทั่วไป สถาบันการเงินหมายถึงนิติบุคคลที่
เป็นสถาบันรับฝาก สถาบันรักษาความปลอดภัยแบบเปิด นิติบุคคล
ด้านการลงทุน หรือบริษัทประกัน (หรือบริษัทที่ครอบครองบริษัท
ประกัน) ซึ่งออกประกันมูลค่าเงินสดหรือสัญญารายปี
สถาบันการเงินต่างประเทศ (FFI) FFI โดยทั่วไปหมายถึง
นิติบุคคลต่างชาติที่เป็นสถาบันการเงิน

ชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติรวมถึงชาวต่างด้าวที่ไม่ได้พ�ำนักใน
สหรัฐอเมริกา และนิติบุคคลต่างประเทศบางรูปแบบที่ไม่ใช่บุคคล
ชาวสหรัฐอเมริกา (นิติบุคคลควรกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E
แทนแบบฟอร์ม W-8BEN นี้)

FFI ที่เข้าร่วม FFI ที่เข้าร่วม หมายถึง FFI ที่ตกลงจะปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดของข้อตกลง FFI เกี่ยวกับทุกสาขาของ FFI นอก
เหนือไปจากสาขาที่เป็น FFI ที่ต้องรายงานข้อมูลตามแบบที่ 1
หรือสาขาในสหรัฐฯ ค�ำว่า "FFI ที่เข้าร่วม" ยังรวมถึง FFI ที่ต้อง
รายงานข้อมูลตามแบบที่ 2 และสาขาของคนกลางที่มีคุณสมบัติ

นิติบุคคลแบบผสม นิติบุคคลแบบผสม หมายถึง บุคคลใดๆ (นอก
เหนือจากบุคคลธรรมดา) ที่ถือว่าเป็นนิติบุคคลที่ท�ำหน้าที่ผ่านราย
ได้ไปยังหุ้นส่วนในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ตามสถานะของ
นิติบุคคลดังกล่าวภายใต้ประมวลรัษฎากรฯ แต่ไม่ถือว่าท�ำหน้าที่
ผ่านรายได้ไปยังหุ้นส่วนในประเทศที่สหรัฐอเมริกาท�ำสนธิสัญญา
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ครบถ้วน (QI) ของสถาบันการเงินสหรัฐฯ ยกเว้นในกรณีที่สาขา
ดังกล่าวเป็น FFI ที่ต้องรายงานข้อมูลตามแบบที่ 1

ในประเทศที่คุณเป็นประชากร ให้กรอกประเทศที่คุณเป็นผู้พ�ำนัก
ล่าสุด อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นพลเมืองสหรัฐฯ คุณไม่ควรกรอก
แบบฟอร์มนี้ แม้ว่าคุณจะมีสถานะพลเมืองในเขตอ�ำนาจอื่นก็ตาม
ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-9 แทน

ผู้รับเงินที่เข้าร่วม ผู้รับเงินที่เข้าร่วม หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่
รับบัตรช�ำระเงินเป็นวิธีช�ำระเงิน หรือรับการช�ำระเงินจากองค์กร
ช�ำระหนี้บุคคลที่สามในการช�ำระหนี้การท�ำธุรกรรมเครือข่าย
บุคคลที่สาม

บรรทัดที่ 3 ที่อยู่พ�ำนักอาศัยถาวรของคุณคือที่อยู่ในประเทศที่
คุณแจ้งว่าเป็นถิ่นพ�ำนักอาศัยเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีเงินได้ของ
ประเทศดังกล่าว หากคุณต้องการยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อ
อ้างสิทธิอัตราลดของการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามสนธิสัญญาภาษี
เงินได้ คุณจะต้องแจ้งสถานะการพ�ำนักอาศัยของคุณ ด้วยวิธีการ
ตามที่สนธิสัญญาก�ำหนดไว้ อย่าแจ้งที่อยู่ของสถาบันการเงิน ตู้
ไปรษณีย์ หรือที่อยู่ที่มีไว้เพื่อส่งไปรษณีย์เพียงอย่างเดียว หาก
คุณไม่มีสถานะพลเมืองผู้เสียภาษีในประเทศใดเลย ที่อยู่ถาวรของ
คุณคือที่ที่คุณพ�ำนักอาศัยตามปกติ

นิติบุคคลช�ำระหนี้การช�ำระเงิน (PSE) PSE หมายถึง ผู้ประกอบ
การค้าที่เข้าซื้อกิจการนิติบุคคลหรือองค์กรช�ำระหนี้บุคคลที่สาม
ภายใต้มาตรา 6050W โดยทั่วไปแล้ว PSE ต้องรายงานการช�ำระ
เงินที่เป็นการช�ำระหนี้การท�ำธุรกรรมบัตรช�ำระเงินหรือการท�ำ
ธุรกรรมเครือข่ายบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม PSE ไม่จ�ำเป็นต้อง
รายงานการช�ำระเงินที่จ่ายให้กับเจ้าของสิทธิประโยชน์ ซึ่งจัดท�ำ
เอกสารในฐานะชาวต่างชาติด้วยแบบฟอร์ม W-8 ที่เหมาะสม

หากคุณมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีการใช้ที่อยู่ถนน คุณ
สามารถแจ้งรายละเอียดที่อยู่เพิ่มเติมได้ในบรรทัดที่ 3 ที่อยู่จะต้อง
สามารถใช้ระบุถิ่นพ�ำนักอาศัยถาวรของคุณได้อย่างถูกต้อง ตาม
ลักษณะเดียวกับที่มีการใช้ในเขตการปกครองของคุณ

เจ้าของบัญชีที่ฝ่าฝืน เจ้าของบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตาม หมายถึง
บุคคลธรรมดาที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของ FFI ในการจัดท�ำ
เอกสารและการให้ข้อมูลส�ำหรับการพิจารณาสถานะบัญชีของ
บุคคล ว่าเป็นบัญชีสหรัฐฯ หรือบัญชีต่างประเทศ รวมถึงการยื่น
แบบฟอร์ม W-8BEN นี้ตามค�ำขอ

บรรทัดที่ 4 กรอกที่อยู่ส�ำหรับส่งไปรษณีย์ของคุณ เฉพาะในกรณี
ที่ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ของคุณในบรรทัดที่ 3

บุคคลสหรัฐอเมริกา บุคคลสหรัฐฯ มีค�ำนิยามอยู่ในมาตรา
7701(a) (30) และรวมบุคคลธรรมดาที่เป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่
อยู่ในสหรัฐอเมริกา ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของบทที่ 4 บุคคลสหรัฐฯ
มีค�ำนิยามอยู่ในกฎข้อบังคับ มาตรา 1.1471-1(b) (141)

บรรทัดที่ 5 หากคุณมีหมายเลขประกันสังคม (SSN) โปรดกรอก
ที่นี่ ในการสมัครเพื่อขอรับ SSN ให้ขอแบบฟอร์ม SS-5 จาก
ส�ำนักงานจัดการประกันสังคม (SSA) หรือทางออนไลน์ที่
www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณ
สามารถโทรหา SSA ได้ที่ 1-800-772-1213 กรอกแบบฟอร์ม
SS-5 และส่งคืนไปยัง SSA

ตัวแทนผู้ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลสหรัฐอเมริกาหรือชาว
ต่างชาติใดก็ตามที่ควบคุม ได้รับ เก็บรักษา จ�ำหน่ายโอน หรือ
ช�ำระเงินซึ่งมาจากแหล่งเงินได้ FDAP ของสหรัฐอเมริกาที่ต้องถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายบทที่ 3 หรือ 4 จะถือเป็นตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี
ณ ที่จ่าย ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายอาจเป็นบุคคล บริษัท
ห้างหุ้นส่วน ทรัสต์ สมาคมความร่วมมือ หรือนิติบุคคลอื่นๆ รวม
ถึง (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง) คนกลางต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนต่างชาติ และ
สาขาในสหรัฐอเมริกาของธนาคารและบริษัทประกันต่างชาติบา
งแห่ง

หากคุณไม่มี SSN และไม่มีสิทธิที่จะขอรับ คุณสามารถขอรับ
หมายเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา (ITIN) ได้ ในการ
ขอรับ ITIN ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-7 กับกรมสรรพากร โดยปกติจะ
ใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ในการขอรับ ITIN ในการใช้สิทธิประโยชน์
ตามสนธิสัญญาของรายการ คุณจะต้องกรอกข้อมูลในบรรทัด
ที่ 5 โดยการแจ้ง SSN หรือ ITIN หรือบรรทัดที่ 6 โดยการแจ้ง
หมายเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีต่างประเทศ (TIN ต่างประเทศ)

ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 1446 ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี
ณ ที่จ่าย คือห้างหุ้นส่วนที่ท�ำการค้าหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกา
ส�ำหรับห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตัวแทนที่ท�ำ
การหักภาษี ณ ที่จ่ายอาจเป็นห้างหุ้นส่วน ผู้แทนที่ครอบครองผล
ประโยชน์แทนชาวต่างชาติ หรือทั้งสองอย่าง โปรดดูมาตรากฎข้อ
บังคับ 1.1446-1 ถึง 1.1446-6

ITIN จะมีไว้ใช้ด้านภาษีเท่านั้น คุณจะไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านประกันสังคม หรือสามารถเปลี่ยนสถานะ
ข้อควรระวัง
การจ้างงานหรือการย้ายถิ่นฐานของคุณตามกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาได้

!

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนซึ่งท�ำการค้าขายหรือท�ำธุรกิจใน
สหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มที่จะจัดประเภทว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับรายได้ที่หักภาษีได้ หุ้นส่วนจะต้องยื่นขอคืนภาษี
เงินได้สหรัฐอเมริกา และจะต้องมีหมายเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
สหรัฐอเมริกา (TIN)

ค�ำแนะน�ำเฉพาะ
ส่วนที่ 1

บรรทัดที่ 1 กรอกชื่อของคุณ หากคุณเป็นชาวต่างชาติที่เป็น
เจ้าของเพียงคนเดียวของนิติบุคคลที่ยกเว้น ซึ่งไม่ได้อ้างสิทธิ
ประโยชน์ตามสนธิสัญญาในฐานะนิติบุคคลแบบผสม ในส่วนของ
การช�ำระเงิน คุณควรกรอกชื่อและข้อมูลของคุณลงในแบบฟอร์ม
นี้ หากบัญชีที่ท�ำการช�ำระเงินหรือเครดิตเป็นชื่อของนิติบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้น คุณควรแจ้งเรื่องนี้ให้ตัวแทนที่ท�ำการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายทราบ โดยอาจใช้การเพิ่มชื่อและหมายเลขบัญชี
ของนิติบุคคลที่ยกเว้นไว้ในบรรทัดที่ 7 (หมายเลขอ้างอิง) ของ
แบบฟอร์ม อย่างไรก็ตาม หากนิติบุคคลที่ยกเว้นมีการใช้สิทธิ
ประโยชน์ตามสนธิสัญญาในฐานะนิติบุคคลแบบผสม ควรกรอก
แบบฟอร์ม W-8BEN-E แทนแบบฟอร์ม W-8BEN นี้

คุณจะต้องแจ้ง SSN หรือ TIN หากคุณ:
• ต้องการขอรับการยกเว้นจากการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา
871(f) ส�ำหรับเงินรายปีที่ได้รับจากแผนที่เข้าเกณฑ์
หรือ
• ต้องการยื่นแบบฟอร์มกับทางห้างหุ้นส่วนที่ท�ำการค้าหรือท�ำ
ธุรกิจในสหรัฐอเมริกา
หากคุณต้องการใช้สิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญา โดยทั่วไป
คุณจะต้องแจ้ง ITIN หากคุณไม่ได้แจ้งหมายเลขประจ�ำตัวผู้เสีย
ภาษีที่ออกโดยเขตการปกครองซึ่งเป็นถิ่นพ�ำนักอาศัยของคุณใน
บรรทัดที่ 6 อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่จ�ำเป็นต้องใช้ ITIN ในการใช้
สิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับ:
• เงินปันผลและดอกเบี้ยจากหุ้นและภาระหนี้สินซึ่งมีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนอยู่อย่างต่อเนื่อง

บรรทัดที่ 2 กรอกประเทศที่คุณเป็นพลเมือง หากคุณเป็น
ประชากรของสองประเทศ ให้เลือกประเทศที่คุณเป็นทั้งประชากร
และผู้พ�ำนักในขณะที่คุณกรอกแบบฟอร์มนี้ หากคุณไม่ใช่ผู้พ�ำนัก
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม W-8BEN (ฉบับปรับปรุง 7-2017)
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• เงินปันผลจากหลักทรัพย์ใดๆ ที่ไถ่ถอนคืนได้ ซึ่งออกโดยบริษัท
การลงทุนที่จดทะเบียนตามกฎหมายบริษัทการลงทุนมาตรา 1940
(กองทุนรวม)
• เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือค่าลิขสิทธิ์จากหน่วยงานผลประโยชน์
ที่ได้ประโยชน์ในทรัสต์การลงทุนในหน่วยงาน (Unit Investment
Trust) ที่มีการเสนอขายต่อสาธารณชน (หรือเคยเสนอขายใน
ตอนที่ออก) และจดทะเบียนกับ SEC ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
(Securities Act) ปี 1933 และ
• เงินได้ที่เกี่ยวกับสินเชื่อของหลักทรัพย์ใดก็ตามด้านบน

คุณ: ดด-วว-ปปปป เช่น หากคุณเกิดในวันที่ 15 เมษายน 1956
ให้กรอก 04-15-1956

ส่วนที่ 2

บรรทัดที่ 9 หากคุณก�ำลังอ้างสิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญา
ในฐานะผู้พ�ำนักอาศัยในต่างประเทศ ซึ่งทางสหรัฐอเมริกามี
สนธิสัญญาภาษีเงินได้ ส�ำหรับการช�ำระเงินที่ต้องหักภาษี ณ ที่
จ่ายตามบทที่ 3 ให้ระบุประเทศที่คุณอ้างว่าคุณพ�ำนักอาศัยตาม
วัตถุประสงค์ของสนธิสัญญาภาษีเงินได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของ
สนธิสัญญา ผู้ที่พ�ำนักอาศัยในประเทศที่ท�ำสนธิสัญญา คือผู้ที่
เป็นผู้พ�ำนักของประเทศนั้นตามเงื่อนไขของสนธิสัญญา ดูราย
ชื่อสนธิสัญญาภาษีของสหรัฐฯ ได้ที่ IRS.gov/Individuals/
International-Taxpayers/Tax-Treaties

บรรทัดที่ 6 หากคุณจะยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN นี้เพื่อเป็นเอกสาร
ยืนยันตนเองในฐานะเจ้าของบัญชีที่เกี่ยวกับบัญชีการเงิน (ดังที่
ก�ำหนดในกฎข้อบังคับ มาตรา 1.1471-5(b)) ซึ่งคุณถือครองใน
ส�ำนักงานสหรัฐฯ ของสถาบันการเงิน (รวมถึงสาขาในสหรัฐฯ
ของ FFI) และคุณได้รับเงินได้ที่มีแหล่งที่มาในสหรัฐฯ ซึ่งสามารถ
รายงานได้ในแบบฟอร์ม 1042-S ที่เกี่ยวเนื่องกับแบบฟอร์มนี้ คุณ
ต้องระบุเลข TIN ที่ออกให้คุณโดยเขตอ�ำนาจถิ่นที่อยู่ที่มีการเสีย
ภาษีของคุณตามที่ก�ำหนดในบรรทัดที่ 3 เว้นแต่ว่า:
• คุณยังไม่ได้รับเลข TIN (รวมทั้งหากเขตอ�ำนาจดังกล่าวไม่ออก
TIN) หรือ
• คุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐฯ

หากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่
จ่าย ในขอบเขตความหมายของมาตรา 267(b) หรือ
ข้อควรระวัง
707(b) และจ�ำนวนรวมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งได้รับ
ในระหว่างปีปฏิทินเกิน 500,000 ดอลลาร์ โดยทั่วไปแล้วคุณจะ
ต้องยื่นแบบฟอร์ม 8833 การเปิดเผยต�ำแหน่งการได้รับเงินคืน
ตามสนธิสัญญา (Treaty-Based Return Position Disclosure)
ตามมาตรา 6114 หรือ 7701(b) ซึ่งดูได้ที่ IRS.gov/Form8833 ดู
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อก�ำหนดในการยื่นเอกสารได้ที่ ค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับแบบฟอร์ม 8833

!

หากคุณจะยื่นแบบฟอร์มนี้เพื่อเป็นเอกสารยืนยันบัญชีการเงิน
ที่อธิบายไว้ข้างต้น แต่คุณไม่ได้กรอก TIN ในบรรทัดที่ 6 และ
คุณไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐฯ คุณต้องให้
ค�ำอธิบายต่อตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ว่าเหตุใดคุณ
จึงยังไม่ได้รับเลข TIN ส�ำหรับวัตถุประสงค์นี้ ค�ำอธิบาย หมายถึง
ค�ำแถลงว่าคุณมิได้ถูกก�ำหนดตามกฎหมายในการขอรับ TIN ใน
เขตอ�ำนาจถิ่นที่อยู่ที่มีการเสียภาษีของคุณ โดยสามารถเขียนค�ำ
อธิบายดังกล่าวในบรรทัดที่ 6 บริเวณขอบของแบบฟอร์ม หรือ
ในค�ำแถลงที่แนบมาต่างหากซึ่งเกี่ยวกับแบบฟอร์มนี้ หากคุณจะ
เขียนค�ำอธิบายในบรรทัดที่ 6 คุณสามารถย่อสั้นๆ ว่า "มิได้ถูก
บังคับตามกฎหมาย" ห้ามเขียนว่า "ไม่มีค�ำตอบ"

บรรทัดที่ 10 จะต้องใช้บรรทัดที่ 10 เฉพาะเมื่อก�ำลังอ้างสิทธิ
ประโยชน์ตามสนธิสัญญาที่ก�ำหนดให้คุณมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข
ที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับรองที่คุณระบุอยู่ในบรรทัดที่ 9 และ
ส่วนที่ 3 ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ตามสนธิ
สัญญาในส่วนของค่าลิขสิทธิ์ จะต้องกรอกข้อมูลในบรรทัดนี้
หากในสนธิสัญญามีการใช้อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายส�ำหรับค่า
ลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม นักเรียนและนักวิจัยชาวต่าง
ชาติที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญา ควรกรอกข้อมูล
ลงในบรรทัดนี้เสมอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การสนับสนุนทุนวิจัย
และทุนการศึกษา ในส่วนถัดไป

นอกจากนี้ หากคุณมิได้ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อเป็นเอกสารยืนยัน
บัญชีการเงินที่อธิบายไว้ข้างต้น คุณสามารถระบุเลข TIN ที่ออก
ให้คุณโดยเขตอ�ำนาจถิ่นที่อยู่ที่มีการเสียภาษีของคุณตามที่
ก�ำหนดในบรรทัดที่ 6 เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างสิทธิประโยชน์
ตามสนธิสัญญา (แทนที่จะระบุเลข TIN ในสหรัฐฯ ในบรรทัดที่ 5
หากก�ำหนด)

โดยทั่วไปแล้ว บรรทัดนี้ใช้ไม่ได้ส�ำหรับสิทธิประโยชน์ตาม
สนธิสัญญาภายใต้มาตราว่าด้วยดอกเบี้ยหรือเงินปันผล (นอก
เหนือจากเงินปันผลที่อยู่ภายใต้อัตราบุริมสิทธิตามการครอบ
ครอง) ของสนธิสัญญา
ชาวต่างด้าวที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลายเป็นชาว
ต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปชาวต่างด้าวที่
ไม่ได้พ�ำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่สามารถใช้เงื่อนไข
ของสนธิสัญญาด้านภาษี เพื่อลดอัตราภาษีหรือไม่เสียภาษี
สหรัฐอเมริกาส�ำหรับเงินได้บางประเภท อย่างไรก็ตาม สนธิ
สัญญาภาษีส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขที่เรียกว่า "อนุมาตรายกเว้น" ซึ่ง
จะสงวนหรือ "รักษา" สิทธิ์ของแต่ละประเทศในการจัดเก็บภาษี
ประชาชนของตนเอง โดยเสมือนว่าไม่มีสนธิสัญญาภาษีอยู่ ข้อ
ยกเว้นต่างๆ ที่ระบุไว้ในอนุมาตรายกเว้น อาจอนุญาตให้มีการ
ยกเว้นภาษีเงินได้บางประเภทต่อไป แม้ว่าผู้รับจะกลายเป็นชาว
ต่างชาติที่พ�ำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการ
เสียภาษี บุคคลดังกล่าวต้องใช้แบบฟอร์ม W-9 ในการอ้างสิทธิ
ประโยชน์ตามสนธิสัญญาด้านภาษี ดูค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม
W-9 ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่
นักเรียนหรือนักวิจัยต่างด้าวที่ไม่ได้พ�ำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งกลายเป็นผู้พ�ำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกา ได้ในส่วนถัดไป

บรรทัดที่ 7 บรรทัดนี้มีไว้ให้ผู้ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN หรือ
ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้รับแบบฟอร์มใช้งาน เพื่อ
เพิ่มข้อมูลอ้างอิงใดๆ ที่เป็นประโยชน์กับตัวแทนที่ท�ำการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ในการด�ำเนินการตามหน้าที่ของตน ตัวอย่างเช่น
ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งจ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงแบบ
ฟอร์ม W-8BEN กับแบบฟอร์ม W-8IMY เฉพาะอาจต้องการใช้
บรรทัดที่ 7 ในการเพิ่มหมายเลขหรือรหัสอ้างอิง ที่จะท�ำให้การ
เชื่อมโยงนั้นชัดเจน เจ้าของสิทธิประโยชน์สามารถใช้บรรทัดที่
7 ในการแจ้งหมายเลขบัญชีที่เขาหรือเธอท�ำการยื่นแบบฟอร์ม
เจ้าของชาวต่างชาติเพียงคนเดียวของนิติบุคคลซึ่งไม่ถือเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายภาษีสหรัฐฯ สามารถใช้บรรทัดที่ 7 เพื่อ
แจ้งให้ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งบัญชีที่ท�ำการช�ำระ
เงินหรือเครดิตนั้น เป็นชื่อของนิติบุคคลซึ่งไม่ถือเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายภาษีสหรัฐฯ (ดูค�ำแนะน�ำส�ำหรับบรรทัดที่ 1)

บรรทัดที่ 8 หากคุณมิได้ใช้แบบฟอร์ม W-8BEN นี้ เพื่อเป็น
เอกสารยืนยันตนเองในฐานะเจ้าของบัญชีที่เกี่ยวกับบัญชีการเงิน
ดังที่อธิบายไว้ข้างต้นในบรรทัดที่ 6 ซึ่งคุณถือครองในส�ำนักงาน
สหรัฐฯ ของสถาบันการเงิน (รวมถึงสาขาในสหรัฐฯ ของ FFI) คุณ
ต้องระบุวันเดือนปีเกิด ใช้รูปแบบต่อไปนี้ในการกรอกข้อมูลของ

การสนับสนุนทุนวิจัยและทุนการศึกษา นักเรียนต่างด้าวที่ไม่
ได้พ�ำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงนักศึกษาฝึกงานหรือ
พนักงานฝึกหัด) หรือนักวิจัยที่ได้รับเงินได้จากทุนวิจัยหรือทุน
การศึกษาแบบไม่ต้องใช้คืน สามารถใช้แบบฟอร์ม W-8BEN
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม W-8BEN (ฉบับปรับปรุง 7-2017)

ข้อยกเว้นนี้ในการขอรับการยกเว้นการเก็บภาษีจากเงินได้ที่เป็น
ทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยของตนเอง จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-9

เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญาด้านภาษี ในการลดอัตรา
ภาษีหรือไม่เสียภาษีสหรัฐอเมริกาจากเงินได้ดังกล่าว ไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้แบบฟอร์ม W-8BEN ยกเว้นมีการอ้างสิทธิประโยชน์ตาม
สนธิสัญญา นักเรียนหรือนักวิจัยต่างด้าวที่ไม่ได้พ�ำนักอาศัย
ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับเงินได้จากทุนวิจัยหรือทุนการศึกษา
แบบไม่ต้องใช้คืน จะต้องใช้แบบฟอร์ม 8233 แทนแบบฟอร์ม
W-8BEN ในการใช้สิทธิประโยชน์ของสนธิสัญญาด้านภาษี ซึ่ง
มีผลบังคับใช้กับเงินได้ดังกล่าว นักเรียนหรือนักวิจัยจะต้องใช้
แบบฟอร์ม W-4 ส�ำหรับส่วนใดก็ตามของเงินได้ดังกล่าวที่เขาหรือ
เธอไม่ต้องการอ้างสิทธิประโยชน์เพื่อยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามสนธิสัญญาด้านภาษี อย่าใช้แบบฟอร์ม W-8BEN ส�ำหรับ
เงินได้ที่มาจากทุนวิจัยหรือทุนการศึกษาที่ต้องมีการใช้คืน ดู ผล
ตอบแทนจากบริการส่วนบุคคลแบบไม่อิสระ ในค�ำแนะน�ำของ
แบบฟอร์ม 8233

ส่วนที่ 3

เจ้าของสิทธิประโยชน์ในจ�ำนวนที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ
เจ้าของบัญชีของ FFI (หรือตัวแทนที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายใน
การด�ำเนินการแทนบุคคลดังกล่าว) จะต้องเซ็นและลงวันที่ใน
แบบฟอร์ม W-8BEN หากตัวแทนซึ่งด�ำเนินการแทนเจ้าของสิทธิ
ประโยชน์หรือเจ้าของบัญชี โดยมีหนังสือมอบฉันทะอย่างถูก
ต้องเป็นผู้กรอกแบบฟอร์ม W-8BEN จะต้องแนบใบมอบฉันทะ
หรือส�ำเนาที่ระบุการมอบอ�ำนาจให้ตัวแทนในการกรอก ด�ำเนิน
การ และยื่นแบบฟอร์ม มาพร้อมกับแบบฟอร์มด้วย แบบฟอร์ม
2848 สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้ ตัวแทน รวมถึงเจ้าของ
สิทธิประโยชน์หรือเจ้าของบัญชี อาจต้องรับผิดตามบทลงโทษ ใน
กรณีที่ฟอร์มนั้นมีความผิดพลาด เป็นเท็จ หรือถูกปลอมแปลง

หากคุณเป็นชาวต่างด้าวที่ไม่ได้พ�ำนักอาศัยใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับเงินได้เป็นทุนวิจัยหรือทุนการ
ศึกษาแบบไม่ใช้คืน และเงินได้จากบริการส่วนบุคคล
(รวมทั้งเงินได้จากทุนวิจัยหรือทุนการศึกษาแบบใช้คืน) จาก
ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายแห่งเดียวกัน คุณอาจใช้แบบ
ฟอร์ม 8233 ในการใช้สิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญาเพื่อยกเว้น
การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากบางส่วนหรือทั้งหมดของเงินได้ทั้งสอง
ประเภท
เคล็ด
ลับ

ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย อาจอนุญาตให้คุณยื่นแบบ
ฟอร์มนี้พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องบ่งชี้ว่า แบบฟอร์มได้รับการลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระท�ำการดังกล่าว (เช่น โดยมีการ
ระบุเวลาและวันที่และข้อความว่าแบบฟอร์มนี้ได้รับการลงลายมือ
ชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์) การพิมพ์เพียงชื่อของคุณในบรรทัด
ลายมือชื่อนั้นไม่ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

การกรอกบรรทัดที่ 3 และ 9 สนธิสัญญาภาษีส่วนใหญ่ที่มี
มาตรการยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้ที่มาจากการสนับสนุนทุนวิจัย
หรือทุนการศึกษาก�ำหนดให้ผู้รับเป็นผู้พ�ำนักอาศัยของประเทศ
อื่นที่ท�ำสนธิสัญญาในช่วงเวลาที่หรือล่าสุดก่อนที่จะเข้ามาใน
สหรัฐอเมริกา ดังนั้น นักเรียนหรือนักวิจัยอาจอ้างสิทธิการยกเว้น
ได้ก็ต่อเมื่อเขาหรือเธอไม่ได้มีที่อยู่ถาวรในประเทศอื่นที่ท�ำสนธิ
สัญญา หลังจากเข้ามาในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป หากเป็นกรณี
นี้ คุณสามารถแจ้งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาไว้ในบรรทัดที่ 3 และจะ
ยังคงมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้น หากเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่สนธิ
สัญญาด้านภาษีก�ำหนดไว้ครบทุกประการ คุณยังต้องระบุประเทศ
ที่ท�ำสนธิสัญญาภาษีซึ่งคุณเคยพ�ำนักอาศัยในช่วงเวลาที่ หรือ
ล่าสุดก่อนที่จะเข้ามาในสหรัฐอเมริกาไว้ในบรรทัดที่ 9 ด้วย

หากมีข้อมูลใดๆ บนแบบฟอร์ม W-8BEN ที่ไม่ถูกต้อง
คุณจะต้องยื่นแบบฟอร์มใหม่ภายใน 30 วัน ยกเว้นใน
ข้อควรระวัง
กรณีที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีของผู้ร้องขอซึ่งเป็น
FFI และคุณจะไม่ได้รับการช�ำระเงินในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีดัง
กล่าวอีกต่อไปในอนาคต

!

การท�ำธุรกรรมผ่านนายหน้าหรือการแลกเปลี่ยนสินค้า เงินได้
จากการท�ำธุรกรรมผ่านนายหน้า หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า จะอยู่
ภายใต้กฎการรายงานและการหักภาษี ณ ที่จ่ายส�ำรอง ยกเว้นจะมี
การยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN หรือแบบฟอร์มแทน เพื่อแจ้งให้นาย
หน้าหรือผู้แลกเปลี่ยนสินค้าทราบ ว่าคุณเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับ
การยกเว้น
คุณจะเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นในปีปฏิทินที่:
• คุณเป็นชาวต่างด้าวที่ไม่ได้พ�ำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกา หรือ
เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทรัพย์มรดก หรือทรัสต์ต่างชาติ
• คุณเป็นบุคคลที่ไม่เคย และไม่มีแผนที่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็น
เวลาโดยรวมตั้งแต่ 183 วันขึ้นไปภายในปีปฏิทินดังกล่าว และ
• คุณไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่มีแผนการที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการท�ำการค้าหรือท�ำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผลประโยชน์ที่ได้จากการท�ำธุรกรรมกับนายหน้าหรือ
การแลกเปลี่ยนสิ่งของในระหว่างปีดังกล่าว

การกรอกบรรทัดที่ 10 คุณจะต้องกรอกข้อมูลลงในบรรทัดที่
10 หากคุณเป็นนักเรียนหรือนักวิจัยที่อ้างสิทธิ์การยกเว้นการจัด
เก็บภาษีเงินได้ ที่มาจากการสนับสนุนทุนวิจัยหรือทุนการศึกษา
แบบไม่ใช้คืนของคุณตามสนธิสัญญาด้านภาษี

นักเรียนหรือนักวิจัยต่างด้าวที่ไม่ได้พ�ำนักในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
กลายเป็นคนต่างด้าวที่พ�ำนักในสหรัฐอเมริกา คุณต้องใช้แบบ
ฟอร์ม W-9 เพื่ออ้างสิทธิ์การยกเว้นตามอนุมาตรายกเว้น ดู ชาว
ต่างด้าวที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลายเป็นชาวต่างด้าว
ที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ในส่วนก่อนหน้านี้ ส�ำหรับค�ำอธิบาย
ทั่วไปเกี่ยวกับอนุมาตรายกเว้นและข้อยกเว้นต่างๆ

ประกาศกฎหมายการลดปริมาณงานเอกสาร เราสอบถาม
ข้อมูลบนแบบฟอร์มนี้ เพื่อด�ำเนินงานตามประมวลรัษฎากรของ
สหรัฐอเมริกา คุณจ�ำเป็นต้องให้ข้อมูลเหล่านี้ เราจ�ำเป็นต้องตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ และเพื่อช่วยให้
เราสามารถค�ำนวณและจัดเก็บภาษีได้ในจ�ำนวนที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง มาตรา 20 ของสนธิสัญญาภาษีเงินได้สหรัฐอเมริกาจีน อนุญาตให้ยกเว้นการเก็บภาษีจากเงินได้ที่เป็นทุนการศึกษา
ซึ่งนักเรียนชาวจีนที่มาอยู่ในสหรัฐอเมริกาชั่วคราวได้รับ ตาม
กฎหมายสหรัฐอเมริกา นักเรียนผู้นี้จะกลายเป็นชาวต่างด้าวที่
พ�ำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี หากเขา
หรือเธออยู่ในสหรัฐอเมริกาเกิน 5 ปีปฏิทิน อย่างไรก็ตาม วรรค
2 ของระเบียบการแรกตามสนธิสัญญาสหรัฐอเมริกา-จีน (ลงวันที่
30 เมษายน 1984) อนุญาตให้เงื่อนไขของมาตรา 20 มีผลบังคับ
ใช้ต่อไป แม้หลังจากที่นักเรียนชาวจีนได้กลายเป็นชาวต่างด้าวที่
มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา นักเรียนชาวจีนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อยกเว้นนี้ (ภายใต้วรรค 2 ของระเบียบการแรก) และอาศัย
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คุณไม่จ�ำเป็นต้องให้ข้อมูลบนแบบฟอร์มที่ร้องขอ ซึ่งอยู่ภายใต้
กฎหมายลดปริมาณงานเอกสาร ยกเว้นหากแบบฟอร์มดังกล่าวมี
หมายเลขควบคุม OMB อย่างถูกต้อง จะต้องมีการเก็บรักษาบัญชี
หรือบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับแบบฟอร์มหรือค�ำแนะน�ำไว้ ตราบใด
ที่ข้อมูลอาจมีส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินงานตามประมวลรัษฎากร
สหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปการคืนภาษีและข้อมูลการส่งคืนจะถูกเก็บ
ไว้เป็นความลับตามที่มาตรา 6103 ก�ำหนดไว้
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เวลาที่ใช้ในการกรอกและยื่นแบบฟอร์มนี้จะแตกต่างกันไป
ตามสถานการณ์ของแต่ละคน ภาระโดยประมาณส�ำหรับผู้เสีย
ภาษีที่เป็นธุรกิจซึ่งยื่นแบบฟอร์มนี้ได้รับการอนุมัติภายใต้เลข
ควบคุมของ OMB ที่ 1545-0123 ภาระโดยประมาณส�ำหรับผู้เสีย
ภาษีอื่นๆ ทั้งหมดที่ยื่นแบบฟอร์มนี้คือ: การบันทึกข้อมูล, 2 ชม.,
52 นาที; การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายหรือแบบฟอร์ม, 2 ชม., 05
นาที; การเตรียมแบบฟอร์ม, 2 ชม., 13 นาที
หากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของการประมาณ
การด้านเวลาเหล่านี้ หรือมีข้อเสนอแนะในการท�ำให้แบบฟอร์มนี้
ซับซ้อนน้อยลง เราพร้อมที่จะยินดีรับฟัง คุณสามารถส่งความคิด
เห็นให้เราได้ที่ IRS.gov/FormComments

คุณสามารถเขียนจดหมายถึง Internal Revenue Service,
Tax Forms and Publications, 1111 Constitution Ave NW,
IR-6526, Washington, DC 20224 อย่าส่งแบบฟอร์ม W-8BEN
ไปที่ส�ำนักงานนี้ ให้ส่งให้ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายของ
คุณแทน
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