ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบ
ฟอร์ม W-8BEN-E

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากรสหรัฐ

(ฉบับแก้ไข กรกฎาคม 2017)

ใบรับรองสถานะเจ้าของผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ส�ำหรับการหักภาษี
ณ ที่จ่ายและการรายงานภาษีในสหรัฐอเมริกา (นิติบุคคล)
การอ้างอิงมาตราต่างๆ จะอิงตามประมวลรัษฎากรสหรัฐอเมริกา
ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นอื่น

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ส�ำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับแบบ
ฟอร์ม W-8BEN-E และค�ำแนะน�ำต่างๆ เช่น กฎหมายที่ประกาศ
ใช้หลังจากที่มีการเผยแพร่แบบฟอร์ม โปรดไปที่ IRS.gov/
FormW8BENE

รายการที่เปลี่ยนแปลงใหม่
FFI ที่จ�ำกัดและสาขาที่จ�ำกัด สถานภาพ FFI ที่จ�ำกัดและสาขาที่
จ�ำกัดหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2016 และได้ถูกน�ำออกจากแบบ
ฟอร์มนี้และค�ำแนะน�ำนี้แล้ว
FFI ที่ค�้ำประกันและ NFFE ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ค�้ำประกัน นับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 FFI ที่ค�้ำประกันซึ่งเป็น FFI ที่อนุโลม
ให้ได้รับการจดทะเบียน และ NFFE ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ค�้ำ
ประกันต้องได้รับ GIIN ของตน เพื่อระบุในแบบฟอร์มนี้ และไม่
สามารถยื่น GIIN ของนิติบุคคลที่ค�้ำประกันอีกต่อไป แบบฟอร์มนี้
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดนี้
FFI ทีไ
่ ม่ตอ
้ งรายงานซึง่ อยูใ
่ น IGA แบบฟอร์มนีแ
้ ละค�ำแนะน�ำ
เหล่านีไ
้ ด้รบ
ั การปรับปรุงแก้ไขเพือ
่ ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
ส�ำหรับการระงับหน่วยงานในการจัดท�ำเอกสาร FFI ตาม IGA ทีไ
่ ม่
ต้องรายงานในระเบียบการการจัดการทรัพย์สน
ิ ค�ำแนะน�ำเหล่านี้
ยังอธิบายว่า FFI ของ IGA ทีไ
่ ม่รายงานซึง่ เป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลค�ำ้ ประกัน
ควรยืน
่ GIIN ของตนเอง (หากก�ำหนด) และต้องไม่ยน
ื่ GIIN ของ
นิตบ
ิ ค
ุ คลทีค
่ ำ้� ประกัน โปรดดูทค
ี่ ำ� แนะน�ำส�ำหรับส่วนที่ 12 นอกจาก
นี้ ค�ำแนะน�ำเหล่านีร้ ะบุวา่ ผูจ
้ ด
ั การทรัพย์สน
ิ ของทรัสต์ทม
ี่ เี อกสาร
แสดงสิทธิการเป็นผูจ
้ ด
ั การทรัพย์สน
ิ ซึง่ เป็นบุคคลต่างชาติควรจะ
ยืน
่ GIIN ทีไ
่ ด้รบ
ั เมือ
่ ลงทะเบียนเป็น FFI ทีเ่ ข้าร่วม (รวมถึง FFI รูป
แบบการรายงานที่ 2) หรือ FFI รูปแบบการรายงานที่ 1
หมายเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีตา่ งชาติ (TIN) ค�ำแนะน�ำเหล่านี้ได้
รับการปรับปรุงเพื่อก�ำหนดให้ระบุหมายเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
ต่างประเทศ (TIN) (ยกเว้นในบางกรณี) บนแบบฟอร์มนี้ส�ำหรับ
ผู้ถือบัญชีการเงินชาวต่างชาติบางรายที่ยังคงเก็บรักษาไว้ที่
ส�ำนักงานหรือสาขาของสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ดูค�ำแนะน�ำ
ในบรรทัดที่ 9ข ส�ำหรับข้อยกเว้นของข้อก�ำหนดนี้

เครื่องช่วยจ�ำ

หมายเหตุ ถ้าคุณเป็นผู้มีถิ่นพ�ำนักในเขตอ�ำนาจศาลของหุ้นส่วน
FATCA (เช่น เขตอ�ำนาจศาลของ IGA แบบจ�ำลองที่ 1 ที่มีความ
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน) อาจมีการจัดหาข้อมูลบัญชีภาษีบางอย่าง
ให้เขตอ�ำนาจศาลที่คุณมีถิ่นพ�ำนักอาศัย

ค�ำแนะน�ำทั่วไป
ส�ำหรับค�ำจ�ำกัดความของค�ำที่ใช้ในค�ำแนะน�ำเหล่านี้ โปรดดู ค�ำ
จ�ำกัดความ ซึ่งอยู่ในส่วนถัดไป
19 ก.ค. 2017

วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มนีใ
้ ช้โดยนิตบ
ิ ค
ุ คลต่างประเทศเพือ
่ จัดท�ำเอกสารสถานะ
ของตนตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 3 และบทที่ 4 รวมทัง้ ตาม
เงือ
่ นไขของบทบัญญัตอ
ิ น
ื่ ทีอ
่ ธิบายไว้ในส่วนถัดไปของค�ำแนะ
น�ำนี้
บุคคลต่างชาติจะต้องเสียภาษีให้สหรัฐอเมริกาในอัตรา 30%
ของรายได้ที่ได้รับจากแหล่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย:
• ดอกเบี้ย (รวมทั้งส่วนลดราคาที่ต�่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 จะ
เรียกเก็บโดยการหัก ณ ที่จา่ ยภายใต้มาตราที่ 1441 หรือ 1442
ตามจ�ำนวนดังกล่าว จะถือว่ามีการช�ำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นการ
ช�ำระให้กับผู้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือบุคคลอื่น เช่น ตัวกลาง
ตัวแทน หรือห้างหุ้นส่วน เพื่อประโยชน์ของเจ้าของสิทธิประโยชน์
นอกจากนี้ มาตราที่ 1446 ยังก�ำหนดให้ห้างหุ้นส่วนที่ท�ำการ
ค้าหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกาต้องหักภาษี ณ ที่จา่ ยจากส่วนแบ่ง
ที่จัดสรรของรายได้ที่ต้องเสียภาษีและเกี่ยวข้องอย่างมีผลของหุ้น
ส่วน โดยทั่วไป บุคคลชาวต่างชาติที่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
ซึ่งยื่นแบบฟอร์ม W-8 ตามวัตถุประสงค์ของมาตราที่ 1441 หรือ
1442 จะถือว่าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดการจัดท�ำเอกสารภายใต้
มาตราที่ 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

ตัวแทนหรือผู้จา่ ยที่ท�ำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จา่ ยจากเงินได้อาจ
อาศัยแบบฟอร์ม W-8BEN-E ที่กรอกอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
การด�ำเนินการกับการช�ำระเงินที่เกี่ยวข้องแบบฟอร์ม W-8BEN-E
เป็นการช�ำระเงินให้กับชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของผลประโยชน์
ตามจ�ำนวนที่มีการช�ำระเงิน หากเหมาะสม ตัวแทนที่ท�ำหน้าที่หัก
ภาษี ณ ที่จ่าย อาจอาศัยแบบฟอร์ม W-8BEN-E ในการคิดอัตรา
ลดของ หรือการยกเว้นจาก การหักภาษี ณ ที่จ่าย หากคุณได้รับ
รายได้บางประเภท คุณจะต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E เพื่อ:
• อ้างสิทธิ์ว่าคุณเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของรายได้ซึ่งมีการ
ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนตาม
มาตรา 1446 และ
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• หากเป็นไปได้ ให้อา้ งว่าได้รับอัตราการลดหรือยกเว้นจากการ
หัก ณ ที่จา่ ยในฐานะผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกามี
สนธิสัญญาภาษีเงินได้

ช�ำระเงินที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้จากตัวแทนที่ท�ำการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ได้รับการช�ำระเงินตามการหักภาษี ณ ที่จ่ายในบท
ที่ 3 หรือหากคุณเป็นนิติบุคคลที่มีบัญชีกับ FFI ที่ขอแบบฟอร์มนี้

คุณยังสามารถใช้แบบฟอร์ม W-8BEN-E เพื่อระบุรายได้
จากสัญญาหลักตามประมาณซึ่งไม่เกี่ยวข้องอย่างมีผลกับการ
ค้าหรือการท�ำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเพื่อระบุข้อยกเว้นจากการ
รายงานเงินได้ในแบบฟอร์ม 1042-S ดูมาตรากฎข้อบังคับ
1.1461-1(c)(2)(ii)(F)

ห้ามใช้แบบฟอร์ม W-8BEN-E หาก:
• คุณเป็นบุคคลสหรัฐอเมริกา (รวมทั้งพลเมืองสหรัฐอเมริกา
คนต่างด้าวที่เป็นผู้พ�ำนัก และนิติบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคล
สหรัฐอเมริกา เช่น องค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายแห่งรัฐ)
ให้ใช้แบบฟอร์ม Form W-9 ค�ำร้องขอหมายเลขประจ�ำตัวผู้เสีย
ภาษี และใบรับรองแทน
• คุณเป็นบริษัทประกันต่างชาติที่ท�ำการเลือกตั้งภายใต้มาตรา
953(d) ที่ถือว่าเป็นบุคคลสหรัฐอเมริกา ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-9
ต่อตัวแทนผู้ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน เพื่อรับรองสถานะใน
สหรัฐอเมริกาแม้ว่าคุณจะได้รับการพิจารณาว่าเป็น FFI ภายใต้
วัตถุประสงค์ของบทที่ 4
• คุณเป็นคนต่างด้าวที่ไม่ได้พ�ำนักในสหรัฐอเมริกา ให้ใช้แบบ
ฟอร์ม W-8BEN ใบรับรองสถานะต่างประเทศของเจ้าของสิทธิ
ประโยชน์ส�ำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการรายงานของ
สหรัฐอเมริกาแทน หรือใช้แบบฟอร์ม 8233 การยกเว้นจากการ
หักภาษี ณ ที่จ่ายในค่าตอบแทนส�ำหรับบริการส่วนบุคคลอิสระ
(และที่ไม่อิสระบางประเภท) ของบุคคลต่างด้าวที่ไม่ใช่ผู้พ�ำนัก
อาศัย ตามที่เกี่ยวข้อง
• คุณเป็นนิติบุคคล สาขา หรือนิติบุคคลที่ท�ำหน้าที่ผ่านรายได้
ที่ยกเว้นส�ำหรับภาษีของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม คุณอาจ
ใช้แบบฟอร์มนี้ถ้าคุณเป็นนิติบุคคลที่ยกเว้นหรือนิติบุคคลที่ท�ำ
หน้าที่ผ่านรายได้ซึ่งใช้แบบฟอร์มนี้เฉพาะเพื่อจัดท�ำเอกสาร
สถานะตามบทที่ 4 ของคุณ (เนื่องจากคุณถือบัญชีกับ FFI) หรือ
หากคุณเป็นนิติบุคคลหรือหุ้นส่วนที่ยกเว้น เพื่ออ้างสิทธิประโยชน์
ตามสนธิสัญญา เนื่องจากคุณเป็นนิติบุคคลแบบผสมที่ต้องเสีย
ภาษีในฐานะผู้พ�ำนักอาศัยส�ำหรับวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา
ดู ค�ำแนะน�ำพิเศษส�ำหรับนิติบุคคลแบบผสม ในส่วนถัดๆ ไป
นิติบุคคลที่ท�ำหน้าที่ผ่านรายได้ยังอาจใช้แบบฟอร์มนี้เฉพาะ
ส�ำหรับการจัดท�ำเอกสารของตนเองในฐานะผู้ช�ำระเงินที่เข้า
ร่วม ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของส่วนที่ 6050W ถ้าคุณเป็นนิติบุคคล
ที่ยกเว้นซึ่งมีเจ้าของหรือสาขาเดียวของ FFI ถ้าเจ้าของเดียว
นั้นเป็นบุคคลต่างประเทศ ควรจะยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN หรือ
แบบฟอร์ม W-8BEN-E (ตามที่เหมาะสม) ถ้าเจ้าของเดียวนั้น
เป็นบุคคลสหรัฐอเมริกา ควรจะยื่นแบบฟอร์ม W-9 หากคุณเป็น
ห้างหุ้นส่วน ให้ใช้แบบฟอร์ม W-8IMY ใบรับรองคนกลางต่าง
ประเทศ นิติบุคคลที่ท�ำหน้าที่ผา่ นรายได้ต่างประเทศ หรือสาขา
สหรัฐอเมริกา บางแห่งส�ำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการ
รายงานในสหรัฐอเมริกา
• คุณก�ำลังด�ำเนินการในฐานะคนกลาง (หมายถึง ด�ำเนินการ
ไม่ใช่ส�ำหรับบัญชีของคุณเอง แต่ส�ำหรับบัญชีของผู้อื่นในฐานะ
ตัวแทน ผู้แทน หรือผู้ปกครอง) คนกลางที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
(รวมทั้งคนกลางที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งด�ำเนินการในฐานะผู้
ค้าอนุพันธ์ที่มีคุณสมบัติ) หรือผู้ให้กู้ยืมหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติ
(QSL) ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-8IMY แทน
• คุณได้รับเงินได้ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างมีผลกับการค้าหรือการท�ำ
ธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ยกเว้นเป็นการจัดสรรให้คุณผ่านห้างหุ้น
ส่วน ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-8ECI ใบรับรองการอ้างสิทธิ์ของบุคคล
ชาวต่างชาติ ว่าเงินได้นั้นเกี่ยวข้องอย่างมีผลกับการท�ำการค้า
หรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกาแทน ถ้ารายได้ใดที่คุณยื่นแบบฟอร์ม
W-8BEN-E กลายมาเป็นมีการเชื่อมต่ออย่างมีผล นี่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ และแบบฟอร์ม W-8BEN-E จะใช้ไม่ได้
อีกต่อไป
• คุณยื่นเอกสารให้รัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ
ธนาคารกลางในต่างประเทศที่ออก องค์กรยกเว้นภาษีต่างประเทศ

แบบฟอร์ม W-8BEN-E ยังอาจใช้เพื่ออ้างการยกเว้นจากการ
หักภาษี ณ ที่จ่าย ส�ำหรับดอกเบี้ยพอร์ตฟอลิโอตามส่วนที่ 881(ค)
การยกเว้นดอกเบี้ยพอร์ตฟอลิโอจะไม่น�ำไปใช้กับการช�ำระเงิน
ของดอกเบี้ยซึ่งผู้รับคือผู้ถือหุ้น 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้ช�ำระ หรือกับ
การช�ำระเงินของดอกเบี้ยที่ได้รับโดยองค์กรต่างประเทศที่มีการ
ควบคุม จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดูส่วนที่ 881(ค)(3) และ 881(ค)(5)
เวอร์ชันในอนาคตของแบบฟอร์มนี้อาจก�ำหนดว่าบุคคลที่ได้รับ
การช�ำระเงินดอกเบี้ยซึ่งแบบฟอร์มนี้เกี่ยวข้องระบุพันธะใดๆ ตาม
ที่มีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องห้ามเหล่านี้
คุณยังอาจต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E เพื่ออ้างสิทธิ์ข้อ
ยกเว้นจากการรายงานข้อมูลในประเทศในแบบฟอร์ม 1099 และ
การหักภาษี ณ ที่จา่ ยส�ำรอง (ในอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายส�ำรอง
ภายใต้มาตรา 3406) ส�ำหรับรายได้บางประเภท รายได้ดังกล่าว
ได้แก่:
• ค่านายหน้า
• พันธบัตรที่จ�ำหน่ายครั้งแรกในราคาที่ต�่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้
ระยะสั้น (ไม่เกิน 183 วัน) (OID ระยะสั้น)
• ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
• ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า หรือค่าลิขสิทธิ์จากแหล่งเงินได้ต่าง
ประเทศ
ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ให้กับตัวแทนหรือผู้จ่ายที่ท�ำหน้าที่
หักภาษี ณ ที่จ่ายก่อนที่จะรับเงินได้หรือรับเครดิตเงินได้ หากไม่
สามารถยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E เมื่อได้รับการร้องขอ อาจน�ำ
ไปสู่การหักภาษี ณ ที่จา่ ยที่อัตรา 30% หรืออัตราหักภาษี ณ ที่
จ่ายส�ำรองในบางกรณีเมื่อคุณได้รับการช�ำระเงินซึ่งใช้การหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายส�ำรอง
นอกจากนี้ ข้อก�ำหนดในบทที่ 3 บทที่ 4 ก�ำหนดให้หน่วยงาน
ที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องระบุสถานะของนิติบุคคลตามบทที่ 4
โดยเป็นผู้รับเงินที่การช�ำระเงินสามารถหักภาษี ณ จ่ายได้ ตัวแทน
ที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายสามารถขอแบบฟอร์ม W-8BEN-E นี้
เพื่อก�ำหนดสถานะตามบทที่ 4 และหลีกเลี่ยงการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในอัตรา 30% ในการช�ำระเงินดังกล่าวได้

บทที่ 4 ยังก�ำหนดให้ FFI ที่เข้าร่วมและ FFI บางสถาบันที่จด
ทะเบียนซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่าจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตาม จะ
ต้องจัดท�ำเอกสารเจ้าของบัญชีเพื่อก�ำหนดสถานะตามบทที่ 4 ไม่
ว่าการช�ำระเงินไปยังนิติบุคคลนั้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือ
ไม่ก็ตาม ถ้าคุณเป็นนิติบุคคลที่มีบัญชีกับ FFI แล้ว FFI รายนั้น
อาจร้องขอให้คุณยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E นี้เพื่อจัดท�ำเอกสาร
สถานะตามบทที่ 4 ของคุณ

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-E

คุณต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ให้กับตัวแทนหรือผู้จ่ายที่ท�ำ
หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายหากคุณเป็นนิติบุคคลต่างชาติที่ได้รับการ
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017)

สถาบันเอกชนต่างประเทศ หรือรัฐบาลของดินแดนที่สหรัฐอเมริกา
ครอบครองที่อา้ งอิงการบังคับใช้มาตรา 115(2), 501(c), 892,
895 หรือ 1443(b) ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-8EXP ใบรับรองของ
รัฐบาลต่างชาติหรือองค์กรต่างชาติอื่นๆ ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และการรายงานในสหรัฐอเมริกาแทน เพื่อรับรองการได้รับข้อ
ยกเว้นและระบุสถานะของคุณตามบทที่ 4 อย่างไรก็ตาม คุณควร
ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E หากคุณอ้างสิทธิประโยชน์จากสนธิ
สัญญา และคุณอาจต้องยื่นแบบฟอร์มนี้หากคุณอ้างเพียงว่าคุณ
เป็นบุคคลต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นจากการหักภาษีส�ำรองหรือ
การท�ำเอกสารสถานะของคุณตามบทที่ 4 ตัวอย่างเช่น องค์กรที่
ได้รับการยกเว้นภาษีตา่ งประเทศภายใต้ส่วนที่ 501(ค) ที่ได้รับ
รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นเนื่องจากเสียภาษีใน
ฐานะรายได้ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่มีสิทธิส�ำหรับอัตราลดหย่อน
ของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายใต้มาตราเงินค่าลิขสิทธิ์ของสนธิ
สัญญาภาษี ควรจะยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E คุณควรใช้แบบ
ฟอร์ม W-8ECI หากคุณไม่ได้รับรายได้ที่เชื่อมโยงอย่างมีผล
(ตัวอย่างเช่น รายได้จากกิจกรรมทางการค้าที่ไม่ได้รับการยกเว้น
ภายใต้มาตราในประมวลกฎหมายที่บังคับใช้)
• คุณเป็นนิติบุคคลแบบผสมแบบผันกลับต่างประเทศซึ่งส่ง
เอกสารที่เจ้าของดอกเบี้ยของคุณมอบให้ เพื่ออ้างสิทธิประโยชน์
ตามสนธิสัญญาในนามของพวกเขา ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-8IMY
แทน นิติบุคคลแบบผสมแบบผันกลับต่างประเทศไม่สามารถใช้
แบบฟอร์มนี้เพื่อพยายามอ้างสิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญาใน
นามของตนเอง โปรดดูนิติบุคคลแบบผสมแบบผันกลับต่างประเทศ
ในส่วนถัดๆ ไป
• คุณเป็นหุ้นส่วนที่เป็นต่างชาติที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จา่ ยหรือ
ทรัสต์ต่างประเทศที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายภายในขอบเขตความ
หมายของมาตรา 1441 และ 1442 และข้อบังคับประกอบ ให้ยื่น
แบบฟอร์ม W-8IMY แทน
• คุณเป็นหุ้นส่วนต่างชาติหรือทรัสต์ต่างประเทศที่ยื่นเอกสารตาม
วัตถุประสงค์ของมาตรา 1446 ให้ยื่นแบบฟอร์ม W-8IMY และ
เอกสารประกอบแทน
• คุณเป็นสาขาต่างประเทศของสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกาที่
เป็น FFI (นอกเหนือจากสาขาของคนกลางที่มีคุณสมบัติครบถ้วน)
ตาม IGA แบบจ�ำลอง 1 ที่บังคับใช้ ตามวัตถุประสงค์ในการระบุ
ตัวตนต่อตัวแทนผู้ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย คุณสามารถยื่นแบบ
ฟอร์ม W-9 เพื่อรับรองสถานะในสหรัฐอเมริกาของคุณได้

เงินได้ดังกล่าวมีเจ้าของเป็นบุคคลต่างชาติที่เป็นเจ้าของผู้มี
สิทธิประโยชน์ของการช�ำระเงินก็ต่อเมื่อเจ้าของยื่นแบบฟอร์ม
W-8BEN หรือ W-8BEN-E (หรือเอกสารอื่นที่ต้องยื่น) ครบทุก
คนเท่านั้น FFI ที่ร้องขอแบบฟอร์มนี้จะถือว่าบัญชีหนึ่งๆ เป็นบัญชี
สหรัฐอเมริกาตามวัตถุประสงค์ในบทที่ 4 หากเจ้าของบัญชีใดๆ
เป็นบุคคลสหรัฐอเมริกาหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกา
เป็นเจ้าของ (เว้นแต่บัญชีดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นจากสถานะ
บัญชีในสหรัฐอเมริกาตามวัตถุประสงค์ในบทที่ 4)
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ถ้าการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ท�ำให้ข้อมูลใดๆ ในแบบฟอร์ม W-8BEN-E ที่คุณยื่นไว้ไม่ถูกต้อง
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของบทที่ 3 หรือบทที่ 4 คุณต้องแจ้งตัวแทน
การหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีของคุณภายใน
30 วันของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ โดยการยื่นเอกสารที่
จ�ำเป็นตามกฎข้อบังคับมาตรา 1.1471-3(c)(6)(ii)(E)(2) โปรดดู
กฎข้อบังคับมาตรา 1.1441-1(e)(4)(ii)(D) ส�ำหรับค�ำจ�ำกัดความ
ของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของบทที่ 3
และ 1.1471-3(c)(6)(ii)(E) ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของบทที่ 4

โดยค�ำนึงถึง FFI ที่อา้ งสถานะตามบทที่ 4 ภายใต้ IGA
ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รวมถึงเมื่อเขต
ข้อควรระวัง
การปกครองซึ่ง FFI มีการจัดการหรือพ�ำนักอาศัยอยู่
(หรือเขตการปกครองที่ระบุในส่วนที่ 2 ของแบบฟอร์ม) รวมอยู่ใน
รายชื่อเขตการปกครองที่จัดการในฐานะว่ามีข้อตกลงระหว่าง
รัฐบาลซึ่งมีผลอยู่และถูกน�ำออกจากรายชื่อ หรือเมื่อสถานะ
FATCA ของเขตการปกครองเปลี่ยนแปลงไป (เช่น จากแบบ
จ�ำลอง 2 เป็นแบบจ�ำลอง 1) รายชื่อของข้อตกลงมีอยู่ที่
www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/
Pages/FATCA-Archive.aspx

!

การหมดอายุของแบบฟอร์ม W-8BEN-E โดยทั่วไป แบบฟอร์ม
W-8BEN-E จะยังคงมีผลตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 3 และบทที่
4 ภายในระยะเวลาเริ่มต้นจากวันที่ลงชื่อในแบบฟอร์ม และสิ้นสุด
ในวันสุดท้ายของสามปีปฏิทินถัดไป ยกเว้นจะมีการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ที่ส่งผลให้ข้อมูลใดๆ ในแบบฟอร์มไม่ถูกต้อง ตัวอย่าง
เช่น แบบฟอร์ม W-8BEN ที่ลงชื่อในวันที่ 30 กันยายน 2557 จะ
ยังมีผลอยู่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขบางประการ แบบฟอร์ม
W-8BEN-E จะยังคงมีผลอยู่อย่างไม่มีก�ำหนดจนกว่าจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ขึ้น โปรดดูกฎข้อบังคับมาตรา
1.1441-1(e)(4)(ii) และ 1.1471-3(c)(6)(ii) ส�ำหรับระยะเวลา
ที่มีผลส�ำหรับวัตถุประสงค์ของบทที่ 3 และบทที่ 4 ตามล�ำดับ

การยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ให้กับตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ
ที่จา่ ย อย่าส่งแบบฟอร์ม W-8BEN-E ให้ IRS ให้ส่งให้ผู้ที่ร้องขอ
แบบฟอร์มนั้นจากคุณแทน โดยทั่วไป บุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้ที่
จ่ายเงินให้คุณ จ่ายเครดิตเข้าบัญชีของคุณ หรือห้างหุ้นส่วนที่
จัดสรรเงินได้ให้กับคุณ FFI อาจร้องขอแบบฟอร์มนี้จากคุณด้วย
เพื่อจัดท�ำเอกสารสถานะบัญชีของคุณ
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เวลายื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ให้กับตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ
ที่จา่ ย ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ให้กับผู้ที่ร้องขอก่อนที่จะมีการ
จ่ายเงินให้คุณ จ่ายเครดิตเข้าบัญชีของคุณ หรือจัดสรรเงินได้ให้
คุณ หากคุณไม่ยื่นแบบฟอร์มนี้ ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย
อาจต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 30% (ตามข้อบังคับในบทที่ 3
และ 4) อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายส�ำรอง หรืออัตราที่ก�ำหนดภาย
ใต้มาตราที่ 1446 หากคุณได้รับเงินได้มากกว่าหนึ่งประเภทจาก
ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายหนึ่งแห่งซึ่งคุณต้องการอ้างสิทธิ
ผลประโยชน์อื่น ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จา่ ยอาจขอให้คุณ
ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ตามเงินได้แต่ละประเภท โดยทั่วไปจะ
ต้องมีการยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ต่างหากให้กับแต่ละหน่วย
งานที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย
หมายเหตุ หากคุณเป็นเจ้าของเงินได้ร่วมกับบุคคลอื่นหนึ่ง
คนหรือหลายคน หน่วยงานที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จา่ ย จะถือว่า
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017)

จ�ำนวนเงินขึ้นอยู่การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามบทที่ 3 โดยทั่วไป
จ�ำนวนที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามบทที่ 3 จะเป็นจ�ำนวนที่มาจาก
แหล่งเงินได้ภายในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเงินได้คงที่หรือมีการคิด
เป็นรายปีหรือตามก�ำหนดเวลา (FDAP) เงินได้ FDAP คือเงิน
ได้ทั้งหมดที่รวมอยู่ในรายได้ขั้นต้น รวมถึงดอกเบี้ย (และ OID)
เงินปันผล ค่าเช่า ค่าลิขสิทธิ์ และผลตอบแทน ปริมาณที่อยู่ภาย
ใต้การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามบทที่ 3 ไม่รวมปริมาณที่ไม่ใช่ FDAP
เช่นผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการขายทรัพย์สิน (รวมทั้งส่วนลด
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บทที่ 4 บทที่ 4 หมายถึงบทที่ 4 ของประมวลรัษฎากร
สหรัฐอเมริกา (ภาษีที่บังคับให้มีการรายงานส�ำหรับบางบัญชีตา่ ง
ประเทศ) บทที่ 4 จะประกอบด้วยมาตราที่ 1471 ถึง 1474

ตลาดและตัวเลือกพิเศษ) รวมทั้งรายการเฉพาะอื่นๆ ของรายได้ที่
อธิบายในกฎข้อบังคับมาตรา 1.1441-2 (เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารและ OID ระยะสั้น)

สถานะในบทที่ 4 ค�ำว่าสถานะในบทที่ 4 หมายถึงสถานะของ
บุคคลที่เป็นบุคคลสหรัฐอเมริกา บุคคลในสหรัฐอเมริกาที่ระบุ คน
ต่างด้าว FFI ที่เข้าร่วม FFI ที่ถูกพิจารณาว่ามีการปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับ ผู้จัดจ�ำหน่ายที่จ�ำกัด เจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ได้
รับการยกเว้น FFI ที่ไม่ได้เข้าร่วม สถาบันการเงินในอาณาเขต
NFFE ที่ได้รับการยกเว้น หรือ NFFE ที่ไม่ได้ด�ำเนินงาน

ภายใต้วัตถุประสงค์มาตรา 1446 จ�ำนวนที่ต้องหักภาษี ณ ที่
จ่าย คือหุ้นของหุ้นส่วนชาวต่างชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีผล
กับรายได้ที่ต้องเสียภาษี

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�ำนวนที่จา่ ยนั้นไม่เกิดเป็นรายได้
เจ้าของสิทธิประโยชน์จะถูกพิจารณาเสมือนว่าการช�ำระเงินนั้น
เป็นรายได้

FFI ที่ถูกพิจารณาว่ามีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ภายใต้มาตรา
ที่ 1471(b)(2) FFI บางแห่งจะถูกพิจารณาว่ามีการปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับในบทที่ 4 อยู่แล้ว โดยไม่จ�ำเป็นต้องท�ำข้อตกลง FFI กับ
กรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม FFI ที่ถูกพิจารณาว่ามีการปฏิบัติ
ตามกฎข้อบังคับบางแห่งจะต้องลงทะเบียนกับกรมสรรพากรและ
ขอรับ GIIN FFI เหล่านี้เรียกว่า FFI ที่ถูกพิจารณาว่าจดทะเบียน
ดูมาตรากฎข้อบังคับ 1.1471-5(f)(1)

นิติบุคคลที่ยกเว้น นิติบุคคลธุรกิจที่มีเจ้าของเดียวและไม่ใช่
องค์กรภายใต้กฎข้อบังคับมาตรา 301.7701-2(ข) จะยกเว้น
ในฐานะนิติบุคคลแยกจากเจ้าของ โดยทั่วไป นิติบุคคลที่ได้รับ
การยกเว้นจะไม่ต้องยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E นี้ไปยังตัวแทน
ที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย เจ้าของนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องยื่น
เอกสารที่เหมาะสมแทน (ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์ม W-8BEN-E
หากเจ้าของนั้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) อย่างไรก็ตาม ถ้า
นิติบุคคลที่ยกเว้นได้รับการช�ำระเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ เป็น
FFI ภายนอกประเทศองค์กรของเจ้าของเดียวนั้น หรือมี GIIN
ของตนเอง เจ้าของต่างประเทศของนิติบุคคลนั้นจะต้องกรอกส่วน
ที่ 2 ของแบบฟอร์ม W-8BEN-E เพื่อจัดท�ำเอกสารสถานะตามบท
ที่ 4 ของนิติบุคคลที่ยกเว้นซึ่งได้รับการช�ำระเงิน

ห้างหุ้นส่วนต่างประเทศ ทรัสต์ธรรมดาของต่างประเทศ และผู้
อุปถัมภ์ทรัสต์ของต่างประเทศ จะไม่ใช่เจ้าของสิทธิประโยชน์ของ
เงินได้ที่ช�ำระให้กับห้างหุ้นส่วนหรือทรัสต์ เจ้าของสิทธิประโยชน์
ของเงินได้ที่ช�ำระให้ห้างหุ้นส่วนต่างประเทศ โดยทั่วไปแล้วจะ
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หากหุ้นส่วนดังกล่าวไม่ใช่ห้างหุ้นส่วน
เอง ทรัสต์ธรรมดาหรือผู้อุปถัมภ์ทรัสต์ตา่ งประเทศ ผู้แทน หรือ
ตัวแทนอื่นๆ เจ้าของสิทธิประโยชน์ของรายได้ที่จ่ายให้แก่การ
จัดการทรัพย์สินทั่วไป (Simple Trust) ต่างประเทศ (หมายถึงการ
จัดการทรัพย์สินทั่วไปที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 651(ก)) โดยทั่วไป
แล้วเป็นสิทธิประโยชน์ของการจัดการทรัพย์สิน ถ้าการจัดการ
ทรัพย์สินนั้นไม่ใช่หุ้นส่วนต่างประเทศ การจัดการทรัพย์สินทั่วไป
หรือแบบมีผู้ให้ต่างประเทศ ผู้แทนหรือตัวแทนอื่นๆ เจ้าของสิทธิ
ประโยชน์ของรายได้ที่ช�ำระให้กับผู้อุปถัมภ์ทรัสต์ตา่ งประเทศ
(ซึ่งก็คือ ทรัสต์ต่างประเทศ ภายใต้ขอบเขตที่เงินได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วนของทรัสต์ จะถือว่าถูกครอบครองโดยผู้อุปถัมภ์หรือบุคคล
อื่นตามมาตราที่ 671 ถึง 679) เป็นบุคคลที่ถูกพิจารณาว่าเป็น
เจ้าของทรัสต์ เจ้าของสิทธิประโยชน์ของเงินได้ที่จา่ ยให้กับทรัสต์
แบบซับซ้อนของต่างประเทศ (ซึ่งก็คือทรัสต์ตา่ งประเทศที่ไม่ใช่
ทรัสต์ธรรมดา หรือผู้อุปถัมภ์ทรัสต์) คือตัวทรัสต์เอง

นิติบุคคลบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้าน
ภาษีของสหรัฐอเมริกาอาจถือว่าเป็นผู้พ�ำนักตามสนธิสัญญา
เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างสิทธิประโยชน์จากสนธิสัญญาภาย
ใต้สนธิสัญญาภาษีที่เกี่ยวข้องหรืออาจถือว่าเป็น FFI ภายใต้
IGA ที่เกี่ยวข้อง นิติบุคคลแบบผสมที่อ้างสิทธิประโยชน์จากสนธิ
สัญญาด้วยตนเองจะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E โปรดดูที่
นิติบุคคลแบบผสม ใน ค�ำแนะน�ำพิเศษ ซึ่งอยู่ในส่วนถัดไป
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ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 1446 กฎเจ้าของสิทธิประโยชน์
เดียวกันนี้จะน�ำมาบังคับใช้ เว้นแต่วา่ ภายใต้มาตรา 1446 ทรัสต์
ธรรมดาของต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ผู้รับประโยชน์จะเป็นผู้ยื่นแบบ
ฟอร์มไปยังห้างหุ้นส่วนดังกล่าว

เจ้าของสิทธิประโยชน์ของเงินได้ที่จา่ ยให้กับทรัพย์มรดกต่าง
ประเทศคือตัวทรัพย์มรดกเอง
หมายเหตุ การช�ำระเงินไปยังห้างหุ้นส่วนสหรัฐอเมริกา ทรัสต์
สหรัฐอเมริกา หรือทรัพย์มรดกสหรัฐอเมริกา จะถือเป็นการช�ำระ
เงินไปยังผู้รับสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 30%
ตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 3 หรือบทที่ 4 ห้างหุ้นส่วน ทรัสต์ หรือ
ทรัพย์มรดกสหรัฐอเมริกาควรยื่นแบบฟอร์ม W-9 ให้ตัวแทน
ที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 1446 ผู้
อุปถัมภ์ทรัสต์สหรัฐอเมริกา หรือนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นจะไม่
ต้องยื่นแบบฟอร์ม W-9 ให้ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม
สิทธิ์ของตนเอง แต่ผู้อุปถัมภ์หรือเจ้าของคนอื่นๆ จะต้องยื่นแบบ
ฟอร์มที่เหมาะสมให้ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน

บัญชีการเงิน บัญชีการเงินได้แก่:
• บัญชีเงินฝากที่อยู่ในการดูแลของ FFI
• บัญชีรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในการดูแลของ FFI
• ผลประโยชน์จากหุ้นทุนหรือหนี้สิน (ยกเว้นผลประโยชน์ที่มี
การแลกเปลี่ยนเป็นประจ�ำในตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียน) ใน
นิติบุคคลด้านการลงทุนและบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่บางแห่ง ศูนย์
บริหารเงิน หรือสถาบันการเงินตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรากฎข้อ
บังคับ 1.1471-5(e)
• สัญญาประกันมูลค่าเงินสดบางประเภท และ
• สัญญารายปี
ตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 4 จะมีข้อยกเว้นบัญชีต่างๆ เช่น
บัญชีเงินฝากที่ได้รับการยกเว้นภาษีบางประเภท สัญญาประกัน
ชีวิตแบบก�ำหนดระยะเวลา บัญชีที่ครอบครองโดยทรัพย์มรดก

บทที่ 3 บทที่ 3 หมายถึงบทที่ 3 ของประมวลรัษฎากร
สหรัฐอเมริกา (การหักภาษี ณ ที่จ่ายของชาวต่างด้าวที่ไม่ใช่ผู้
พ�ำนักในสหรัฐอเมริกาและบริษัทต่างชาติ) บทที่ 3 จะประกอบไป
ด้วยมาตราที่ 1441 ถึง 1464
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017)

นิติบุคคลแบบผสมก�ำหนดให้มีการแสดงสถานะตามบทที่ 4 หากมี
การรับการช�ำระเงินที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

บัญชีที่ครอบครองโดยคนกลาง และสัญญารายปีบางประเภท ข้อ
ยกเว้นเหล่านี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ดูมาตรากฎข้อบังคับ
1.1471-5(b)(2) บางบัญชีอาจไม่รวมอยู่ในค�ำจ�ำกัดความของ
บัญชีทางการเงินภายใต้ IGA ที่มีผลบังคับใช้

ข้อตกลงระหว่างรัฐบาล (IGA) ข้อตกลงระหว่างรัฐบาล (IGA)
หมายถึง IGA แบบจ�ำลอง 1 หรือ IGA แบบจ�ำลอง 2 ส�ำหรับราย
ชื่อเขตการปกครองที่จ�ำกัดในฐานะว่ามีผล IGA แบบจ�ำลองที่
1 หรือแบบจ�ำลองที่ 2 โปรดดูที่ www.treasury.gov/resourcecenter/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx

สถาบันการเงิน โดยทั่วไป สถาบันการเงินหมายถึงนิติบุคคลที่เป็น
สถาบันรับฝาก สถาบันรักษาความปลอดภัยแบบเปิด นิติบุคคล
ด้านการลงทุน หรือบริษัทประกัน (หรือบริษัทที่ครอบครองบริษัท
ประกัน) ซึ่งออกประกันมูลค่าเงินสดหรือสัญญารายปี ดูมาตรากฎ
ข้อบังคับ 1.1471-5(e)

IGA แบบจ�ำลอง 1 หมายถึงข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาหรือ
กระทรวงการคลัง และรัฐบาลต่างประเทศ หรือตัวแทนอย่างน้อยห
นึ่งราย ในการปฏิบัติใช้ FATCA ผ่านการรายงานโดย FFI กับ
รัฐบาลต่างประเทศหรือตัวแทนของรัฐบาลดังกล่าว ตามด้วยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่รายงานกับ IRS FFI ในเขตการปกครองตาม
IGA แบบจ�ำลอง 1 ซึ่งท�ำการรายงานบัญชีไปยังรัฐบาลในเขต
การปกครองจะถือเป็น การรายงาน FFI ตามแบบจ�ำลอง 1

นิติบุคคลการลงทุนจะประกอบการในเขตที่ไม่เพียงแต่เป็น
สถาบันรับฝาก สถาบันดูแลทรัพย์สิน หรือบริษัทประกันที่ระบุที่
ไม่ได้ถูกปฏิบัติเหมือนเป็นสถาบันการเงิน แต่จะเป็น NFFE ใน
อาณาเขต ถ้านิติบุคคลดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติเป็น NFFE ที่ยกเว้น
ตามที่อธิบายในกฎข้อบังคับมาตรา 1.1472-1(c)(1) (รวมทั้ง
NFFE ในอาณาเขตที่ได้รับการยกเว้น) จะต้องเปิดเผยเจ้าของ
ที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกาโดยใช้ค�ำจ�ำกัดความนี้ (ใช้เกณฑ์ 10
เปอร์เซ็นต์) ภายใต้กฎข้อบังคับมาตรา 1.1473-1(b)(1)

IGA แบบจ�ำลองที่ 2 หมายถึงสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าง
สหรัฐอเมริกาหรือกระทรวงการคลัง และรัฐบาลต่างประเทศหรือ
ตัวแทนอย่างน้อยหนึ่งรายเพื่อน�ำ FATCA ไปใช้ผ่านการรายงาน
ของ FFI โดยตรงไปยังกรม IRS ตามข้อก�ำหนดในสัญญาที่ท�ำกับ
ทาง FFI และเสริมด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐบาลหรือ
ตัวแทนของรัฐบาลดังกล่าวกับ IRS FFI ในเขตการปกครองตาม
IGA แบบจ�ำลอง 2 ซึ่งท�ำข้อตกลงของ FFI เกี่ยวกับสาขาคือ FFI
ที่เข้าร่วม แต่อาจถูกเรียกว่าเป็น FFI รูปแบบการรายงานที่ 2

สถาบันการเงินต่างประเทศ (FFI) สถาบันการเงินต่างชาติ (FFI)
จะหมายถึงนิติบุคคลต่างชาติที่เป็นสถาบันการเงิน

นิติบุคคลที่ท�ำหน้าที่ผ่านรายได้ไปยังหุ้นส่วน นิติบุคคลจะถือว่า
ท�ำหน้าที่ผ่านรายได้ไปยังหุ้นส่วนเกี่ยวกับรายได้ที่มีการอ้างสิทธิ
ประโยชน์จากสนธิสัญญาโดยที่เจ้าของผลประโยชน์ในนิติบุคคล
ต้องพิจารณาถึงส่วนแบ่งรายได้ของตนที่ช�ำระให้กับนิติบุคคลใน
ปัจจุบันแบบแยกต่างหาก ไม่ว่าจะมีการจัดสรรหรือไม่ก็ตาม และ
ต้องก�ำหนดลักษณะของรายได้เสมือนว่าเป็นรายได้จากแหล่งราย
ได้ที่นิติบุคคลสร้างขึ้นโดยตรง ตัวอย่างเช่น ห้างหุ้นส่วน กองทุน
ทรัสต์สามัญ ทรัสต์ธรรมดา หรือผู้อุปถัมภ์ทรัสต์โดยทั่วไปแล้วจะ
ถือว่าเป็นท�ำหน้าที่ผ่านรายได้ไปยังหุ้นส่วนเกี่ยวกับรายได้ทไ
ี่ ด้รับ

ค�ำว่า FFI ตาม IGA ที่ต้องรายงาน หมายถึงทั้ง FFI รูปแบบ
การรายงานที่ 1 และ FFI รูปแบบการรายงานที่ 2

FFI ที่ไม่ได้เข้าร่วม FFI ที่ไม่ได้เข้าร่วมหมายถึง FFI ที่ไม่ใช่ FFI
ที่เข้าร่วม FFI ที่ถูกพิจารณาว่ามีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ หรือ
เจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้น

FFI ที่ไม่ต้องรายงานซึ่งอยู่ใน IGA FFI ตาม IGA ที่ไม่ต้อง
รายงานคือ FFI ที่พ�ำนักอยู่ หรือตั้งอยู่ หรือก่อตั้งอยู่ในเขตการ
ปกครองตาม IGA รูปแบบที่ 1 หรือรูปแบบที่ 2 ที่ตรงตามเงื่อนไข:
• สถาบันทางการเงินที่ไม่ต้องรายงาน อธิบายไว้ในหมวดหมู่
พิเศษในภาคผนวก 2 ของ IGA แบบจ�ำลอง 1 หรือแบบจ�ำลอง 2
• FFI ทีจ
่ ดทะเบียนซึง่ ผ่านการพิจารณาแล้วว่าจ�ำเป็นต้องปฏิบต
ั ิ
ตาม อธิบายไว้ในส่วนของกฎข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(f)(1)(i)(A)
ถึง (F)
• FFI ที่รับรองซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่าจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตาม
อธิบายไว้ในกฎข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(f)(2)(i) ถึง (v) หรือ
• เจ้าของผู้รับผลประโยชน์การยกเว้น อธิบายไว้ในกฎข้อบังคับ
มาตรา 1.1471-6
FFI ที่เข้าร่วม FFI ที่เข้าร่วมเป็น FFI ที่ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดของข้อตกลง FFI ของ FFI ทุกสาขา นอกเหนือจากสาขา
ที่เป็น FFI แบบจ�ำลอง 1 ที่มีการรายงานหรือสาขาสหรัฐอเมริกา
ค�ำว่า FFI ที่เข้าร่วมยังรวมถึง FFI รูปแบบการรายงานที่ 2 และ
สาขาของ QI ของสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกา ยกเว้นในกรณีที่
สาขาดังกล่าวเป็น FFI รูปแบบการรายงานที่ 1

นิติบุคคลที่ท�ำหน้าที่ผ่านรายได้ไปยังหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ท�ำหน้าที่
ผ่านรายได้ไปยังหุ้นส่วนเป็นห้างหุ้นส่วนต่างประเทศ (นอกเหนือ
จากห้างหุ้นส่วนต่างประเทศที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย) ทรัสต์
ธรรมดาหรือผู้อุปถัมภ์ทรัสต์ต่างประเทศ (นอกเหนือจากทรัสต์
ต่างประเทศที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย) หรือส�ำหรับการช�ำระเงิน
ที่มีการลดหรือยกเว้นอัตราการหักภาษี ณ ที่จา่ ยที่มีการร้องเรียน
สิทธิประโยชน์ภายใต้สนธิสัญญาภาษี หรือนิติบุคคลที่ถือว่าเป็น
นิติบุคคลที่ท�ำหน้าที่ผา่ นรายได้ไปยังหุ้นส่วน เกี่ยวกับการช�ำระ
เงินตามเขตอ�ำนาจศาลของผู้ถือผลประโยชน์
ชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติรวมถึง องค์กรต่างประเทศ ห้างหุ้น
ส่วนต่างประเทศ ทรัสต์ต่างประเทศ ทรัพย์มรดกต่างประเทศ และ
บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่บุคคลสหรัฐอเมริกา และยังรวมไปถึงสาขา
หรือส�ำนักงานต่างประเทศของสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกาหรือ
องค์กรหักบัญชีสหรัฐอเมริกาหากสาขาต่างประเทศดังกล่าวเป็น
คนกลางที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยทั่วไปแล้ว การช�ำระเงินที่
ช�ำระให้กับสาขาสหรัฐอเมริกาของชาวต่างชาติจะเป็นการช�ำระ
เงินให้กับชาวต่างชาติ
GIIN ค�ำว่า GIIN (Global Intermediary Identification
Number) หมายถึงหมายเลขประจ�ำตัวคนกลางนานาชาติ GIIN
เป็นหมายเลขประจ�ำตัวที่ก�ำหนดให้กับนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียน
กับ IRS ตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 4

ผู้รับเงินที่เข้าร่วม ผู้รับเงินที่เข้าร่วมหมายถึงบุคคลใดๆ ที่ยอมรับ
บัตรช�ำระเงินเพื่อเป็นการช�ำระเงิน หรือยอมรับการช�ำระเงินจาก
องค์กรช�ำระหนี้บุคคลที่สามในการช�ำระหนี้ของธุรกรรมเครือข่าย
ของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ขงส่วนที่ 6050W

นิติบุคคลแบบผสม นิติบุคคลแบบผสม คือบุคคลใดๆ (ที่ไม่ใช่
บุคคลธรรมดา) ที่ถือว่าเป็นนิติบุคคลที่ที่ท�ำหน้าที่ผ่านรายได้ไปยัง
หุ้นส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ของสถานะภายใต้หลักจรรยาบรรณ แต่
ไม่ถือว่าเป็นที่ท�ำหน้าที่ผา่ นรายได้ไปยังหุ้นส่วนโดยในประเทศ
ที่สหรัฐอเมริกาท�ำสนธิสัญญาภาษีเงินได้เอาไว้ สถานะนิติบุคคล
แบบผสมจะสัมพันธ์กับการอ้างสิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญา
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017)

ผู้รับเงิน ผู้รับเงินโดยทั่วไปแล้วหมายถึงบุคคลที่มีการจ่ายเงินให้
ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นจะเป็นเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์หรือไม่
ก็ตาม ส�ำหรับการช�ำระเงินไปยังบัญชีสถาบันการเงิน ผู้รับเงินนั้น
โดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงเจ้าของบัญชีทางการเงิน โปรดดูกฎข้อ
บังคับมาตรา 1.1441-1(b)(2) และ 1.1471-3(a)(3)
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นิติบุคคลช�ำระหนี้การช�ำระเงิน (PSE) นิติบุคคลช�ำระหนี้การ
ช�ำระเงิน คือนิติบุคคลที่ซื้อผู้ขายหรือองค์กรช�ำระหนี้บุคคลที่สาม
ภายใต้มาตรา 6050W โดยทั่วไปแล้ว PSE ต้องรายงานการช�ำระ
เงินที่เป็นการช�ำระหนี้การท�ำธุรกรรมบัตรช�ำระเงิน หรือการท�ำ
ธุรกรรมเครือข่ายบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม PSE ไม่จ�ำเป็นต้อง
รายงานการช�ำระเงินที่จ่ายให้กับเจ้าของสิทธิประโยชน์ ซึ่งจัดท�ำ
เอกสารในฐานะชาวต่างชาติด้วยแบบฟอร์ม W-8 ที่เหมาะสม

การช�ำระเงินที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ มีการก�ำหนดการ
ช�ำระเงินที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ในกฎข้อบังคับมาตรา
1.1473-1(a) ส�ำหรับการยกเว้นที่สามารถใช้ได้ตามค�ำจ�ำกัด
ความของการช�ำระเงินที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ โปรดดูที่มา
ตรากฎข้อบังคับ 1.1473-1(a)(4) (เช่น การยกเว้นการช�ำระเงินที่
ไม่ใช่การด�ำเนินการทางการเงินบางรายการ)
ตัวแทนผู้ท�ำการหักภาษี ณ ที่จา่ ย 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
สาขาในสหรัฐอเมริกาของธนาคารและบริษัทประกันต่างชาติบาง
แห่ง

คนกลางที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (QI) คนกลางที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วน (QI) เป็นบุคคลที่เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงกับ IRS ที่อธิบาย
ไว้ในกฎข้อบังคับมาตรา 1.1441-1(e)(5)(iii) ผู้คา้ อนุพันธ์ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน (QDD) คือ QI ที่ตกลงส�ำหรับข้อก�ำหนดการ
รายงานและการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างหนึ่ง ตามกฎข้อบังคับ
มาตรา 1.1441-1(e)(6)

เจ้าของบัญชีที่ฝ่าฝืน ผู้ถือบัญชีที่ฝา่ ฝืนรวมถึงนิติบุคคล (นอก
เหนือจากนิติบุคคลที่ถือเป็น FFI ที่ไม่เข้าร่วม) ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดของ FFI ในการรักษาบัญชีส�ำหรับการจัดท�ำเอกสารและ
ข้อมูลส�ำหรับก�ำหนดว่าบัญชีนั้นเป็นบัญชีสหรัฐอเมริกาหรือไม่
ดูมาตรากฎข้อบังคับ 1.1471-5(g)

ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 1446 ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี
ณ ที่จ่าย คือห้างหุ้นส่วนที่ท�ำการค้าหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกา
ส�ำหรับห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตัวแทน
ที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายอาจเป็นห้างหุ้นส่วน ผู้แทนที่ครอบครอง
ผลประโยชน์แทนชาวต่างชาติ หรือทั้งสองอย่าง โปรดดูมาตรากฎ
ข้อบังคับ 1.1446-1 ถึง 1.1446-6

นิติบุคคลแบบผสมแบบผันกลับ นิติบุคคลแบบผสมแบบผันกลับ
คือบุคคลใดๆ (นอกเหนือจากบุคคลทั่วไป) ที่ไม่ได้ท�ำหน้าที่ผ่าน
รายได้ภายใต้หลักกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา แต่ท�ำหน้าที่
ผ่านรายได้ภายใต้กฎหมายของเขตการปกครองที่สหรัฐอเมริกามี
สนธิสัญญาภาษีรายได้ด้วย ดูแบบฟอร์ม W-8IMY และค�ำแนะน�ำ
ประกอบส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลแบบผสมแบบผันกลับ
ที่ท�ำการอ้างสิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญาในนามของเจ้าของ

ค�ำแนะน�ำเฉพาะ
ส่วนที่ 1 – ข้อมูลเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์

บุคคลสหรัฐอเมริกาที่ระบุ บุคคลสหรัฐอเมริกาที่ระบุ เป็นบุคคล
สหรัฐอเมริกาใดๆ นอกเหนือจากบุคคลที่ระบุไว้ในมาตรากฎข้อ
บังคับ 1.1473-1(c)

บรรทัดที่ 1 กรอกชื่อของคุณ หากคุณเป็นนิติบุคคลหรือสาขาที่
ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องระบุชื่อธุรกิจของคุณ แต่ให้ป้อนชื่อตาม
กฎหมายของเจ้าของของคุณ (หรือ หากคุณเป็นสาขา นิติบุคคล
ที่คุณเป็นส่วนหนึ่ง) (ดูนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นหลายประการ
หากเกี่ยวข้อง) อย่างไรก็ตาม หากคุณคือนิติบุคคลที่ได้รับการ
ยกเว้นที่เป็นนิติบุคคลแบบผสมที่อ้างสิทธิประโยชน์จากสนธิ
สัญญา โปรดดู นิติบุคคลแบบผสมในค�ำแนะน�ำเฉพาะซึ่งอยู่ใน
ส่วนถัดไป

เจ้าของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกา เจ้าของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกา
(ตามที่ระบุในกฎข้อบังคับมาตรา 1.1473-1(b)) หมายถึงบุคคล
สหรัฐอเมริกาที่ระบุใดๆ ที่
• มีหุ้นมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ด้วยการ
ลงคะแนนหรือมูลค่า) ในองค์กรต่างประเทศ
• มีผลก�ำไรหรือดอกเบี้ยต้นทุนมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ทั้งทางตรง
และทางอ้อมในห้างหุ้นส่วนต่างประเทศ
• ถูกปฏิบัติเป็นเจ้าของทรัสต์ตา่ งประเทศส่วนใดส่วนหนึ่งใน
มาตรา 671 ถึง 679 หรือ
• มีผลก�ำไรจากผลประโยชน์มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ทั้งทางตรง
และทางอ้อมในทรัสต์
บุคคลสหรัฐอเมริกา บุคคลสหรัฐอเมริกามีค�ำนิยามอยู่ในมาตรา
7701(a) (30) รวมถึงห้ามหุ้นส่วนในประเทศ องค์กร และทรัสต์

หากผู้ถือบัญชียื่นแบบฟอร์มนี้ให้กับ FFI เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำเอกสารแต่เพียงอย่างเดียว คุณ
ในฐานะผู้ถือบัญชีและคุณไม่ได้รับการช�ำระเงินที่
สามารถหักภาษี ณ ที่จา่ ยได้ หรือจ�ำนวนที่รายงานได้ (ตามที่
ก�ำหนดในกฎข้อบังคับมาตรา 1.1441-1(e)(3)(vi)) คุณควรระบุ
ส่วน I โดยแทนที่การอ้างอิง "เจ้าของผู้รับผลประโยชน์" ด้วย "ผู้
ถือบัญชี"
เคล็ด
ลับ

ผู้ถือบัญชีที่มีชื่อในบัญชีไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผู้ถือบัญชีตาม
วัตถุประสงค์ของบทที่ 4 ดูค�ำจ�ำกัดความก่อนหน้า หรือ
ข้อควรระวัง
ส�ำหรับบัญชีที่ FFI มี ซึ่งครอบคลุมโดย IGA แบบจ�ำลอง
ที่ 1 หรือแบบจ�ำลองที่ 2 โดยค�ำนึงถึงบัญชี ค�ำจ�ำกัดความของผู้
ถือบัญชีใน IGA ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดว่าคุณเป็นผู้ถือบัญชีหรือ
ไม่ ถ้าคุณถือบัญชีกับ FFI และไม่แน่ใจว่าค�ำจ�ำกัดความของ
"ผู้ถือบัญชี" ภายใต้ IGA ใช้กับบัญชีของคุณหรือไม่ ให้ปรึกษา
กับ FFI ที่ร้องขอแบบฟอร์มนี้

!

บริษัทประกันต่างชาติที่ออกเงินรายปีหรือสัญญาประกัน
ภัยในมูลค่าเงินสดที่เลือกที่จะได้รับการปฏิบัติเป็นบุคคล
ข้อควรระวัง
สหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการช�ำระภาษีแห่งรัฐแต่
ไม่ได้รับอนุญาตให้ท�ำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาจะได้รับการปฏิบัติ
เป็น FFI ตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 4 อย่างไรก็ตาม เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการยื่นเอกสารตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 3 และ
บทที่ 4 บริษัทประกันดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้สามารถใช้แบบ
ฟอร์ม W-9 เพื่อรับรองสถานะของบุคคลสหรัฐอเมริกาได้ ใน
ท�ำนองเดียวกัน สาขาต่างประเทศของสถาบันการเงิน
สหรัฐอเมริกา (นอกเหนือจากสาขาที่ด�ำเนินธุรกิจเป็นคนกลางที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน) ที่ได้รับการปฏิบัติเป็น FFI ภายใต้ IGA ที่
บังคับใช้จะได้รับอนุญาตให้สามารถใช้แบบฟอร์ม W-9 เพื่อ
รับรองสถานะของบุคคลสหรัฐอเมริกาตามวัตถุประสงค์ของบทที่
3 และบทที่ 4 ได้

!

บรรทัดที่ 2 หากคุณเป็นองค์กร ให้กรอกชื่อประเทศขององค์กร
ของคุณ หากคุณเป็นนิติบุคคลประเภทอื่น ให้กรอกชื่อประเทศที่
คุณสร้าง จัดการหรือก�ำกับดูแลนิติบุคคลของคุณโดยใช้กฎหมาย
ของประเทศนั้น
บรรทัดที่ 3 ถ้าคุณเป็นนิติบุคคลที่ยกเว้นซึ่งได้รับการช�ำระเงิน
ที่หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ให้ใส่ชื่อของคุณในบรรทัดที่ 3 หากคุณ:
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ส�ำหรับสถานะส่วนใหญ่ของบทที่ 4 คุณจ�ำเป็นต้องกรอก
ส่วนเพิ่มเติมของแบบฟอร์มนี้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของสถานะที่ระบุไว้ในบรรทัดที่ 5 ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกส่วนที่จ�ำเป็นในแบบฟอร์มนี้ ก่อนเซ็นชื่อ
และยื่นให้กับตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โปรดดู นิติบุคคล
ที่ยื่นเอกสารรับรองภายใต้ IGA ที่มีผลบังคับใช้ ภายใต้ค�ำแนะน�ำ
พิเศษ ซึ่งอยู่ในส่วนถัดไป

1) ได้ลงทะเบียนไว้กับ IRS และได้รับ GIIN ที่สัมพันธ์กับชื่อตาม
กฎหมายของนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น 2) เป็น FFI ตามแบบ
จ�ำลองการรายงานที่ 1 หรือ FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงานที่
2 และ 3) ไม่ใช่นิติบุคคลแบบผสมที่ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อใช้สิทธิ
ประโยชน์ตามสนธิสัญญา

เคล็ด
ลับ

ถ้าคุณไม่จ�ำเป็นต้องระบุชื่อตามกฎหมายของนิติบุคคลที่
ยกเว้น อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการแจ้งตัวแทนการหัก
ข้อควรระวัง
ภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งคุณเป็นนิติบุคคลที่ยกเว้นซึ่งได้รับการ
ช�ำระเงินหรือมีบัญชี โดยระบุชื่อของนิติบุคคลที่ยกเว้นใน บรรทัด
ที่ 10 หากคุณต้องการรายงานชื่อของนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น
ที่ถือบัญชีที่ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายขอแบบฟอร์มนี้เพื่อ
วัตถุประสงค์ส�ำหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น (ซึ่งหมายความว่า นิติบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ได้รายงานในบรรทัดที่ 1 หรือในส่วนที่ 2
ของแบบฟอร์มนี)้ คุณอาจต้องป้อนชื่อนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น
ในบรรทัดที่ 3

!

FFI ที่ครอบคลุมภายใต้ IGA และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

IGA FFI ที่ท�ำการรายงานซึ่งตั้งอยู่ใน หรือจัดตั้งขึ้นภายใต้
กฎหมายของเขตการปกครองที่ครอบคลุมภายใต้ IGA แบบ
จ�ำลอง 1 ควรเลือก "FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงาน 1" FFI
ที่ท�ำการรายงานซึ่งตั้งอยู่ใน หรือจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ
เขตการปกครองที่ครอบคลุมภายใต้ IGA แบบจ�ำลอง 2 ควรเลือก
"FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงาน 2" ถ้าคุณได้รับการจัดการใน
ฐานะ FFI ที่ถือว่ามีการลงทะเบียนภายใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง คุณ
ควรเลือก "FFI ที่ไม่ต้องรายงานซึ่งอยู่ใน IGA" ไม่ใช่ "FFI ที่
ถือว่ามีการลงทะเบียน" และระบุ GIIN ของคุณ

บรรทัดที่ 4 ท�ำเครื่องหมายหนึ่งช่องที่ถูกต้อง การท�ำเครื่องหมาย
ในช่อง แสดงว่าคุณรับรองว่าคุณมีคุณสมบัติตามประเภทที่ระบุ
คุณต้องท�ำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับประเภทของคุณ (ตัวอย่าง
เช่น องค์กร ห้างหุ้นส่วน ทรัสต์ หรือทรัพย์มรดก ฯลฯ) ตามหลัก
ปฏิบัติด้านภาษีของสหรัฐอเมริกา (ไม่ใช่ตามกฎหมายของประเทศ
ตามสนธิสัญญา) หากคุณยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ให้กับ FFI
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำเอกสารของคุณแต่เพียงอย่างเดียว
ตามวัตถุประสงค์ในบทที่ 4 ในฐานะผู้ถือบัญชีของบัญชีที่รักษา
โดย FFI คุณไม่จ�ำเป็นต้องกรอกบรรทัดที่ 4

โดยทั่วไปแล้ว ถ้าคุณได้รับการจัดการในฐานะ FFI ที่ไม่ต้อง
รายงานซึ่งอยู่ใน IGA ภายใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง คุณควรเลือก
"FFI ที่ไม่ต้องรายงานซึ่งอยู่ใน IGA" แม้ว่าคุณจะเป็นไปตาม
คุณสมบัติส�ำหรับสถานะที่ถือว่ามีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ หรือ
เป็นเจ้าของสิทธิประโยชน์ที่ยกเว้น ภายใต้ข้อบังคับตามบทที่ 4
ในกรณีดังกล่าว คุณไม่จ�ำเป็นต้องเลือกสถานะที่เกี่ยวข้องของ
คุณภายใต้ข้อบังคับนั้น แต่ควรระบุ GIIN ของคุณในบรรทัดที่ 9
หากมี หากคุณเป็น FFI ที่มีเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของ
ซึ่งถือว่าเป็น FFI ตาม IGA ที่ไม่ต้องรายงานภายใต้ IGA ที่มีผล
บังคับใช้ คุณต้องกาเครื่องหมาย "FFI ที่มีเอกสารสิทธิแสดงความ
เป็นเจ้าของ" และกรอกส่วนที่ 10 ให้สมบูรณ์

หากคุณเป็นห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ทรัสต์
ธรรมดา หรือผู้อุปถัมภ์ทรัสต์ที่รับการช�ำระเงินที่นิติบุคคลอ้างสิทธิ
ประโยชน์ตามสนธิสัญญา คุณต้องท�ำเครื่องหมายในช่อง "ห้าง
หุ้นส่วน" "นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น" "ทรัสต์ธรรมดา" หรือ "ผู้
อุปถัมภ์ทรัสต์" ส�ำหรับกรณีดังกล่าว คุณจะต้องเลือกช่อง "ใช่"
เพื่อระบุว่าคุณเป็นนิติบุคคลแบบผสมที่ต้องการอ้างสิทธิตามสนธิ
สัญญา คุณอาจเลือกเฉพาะช่อง "ไม่" หาก (1) คุณเป็นนิติบุคคล
ที่ยกเว้น หุ้นส่วน ทรัสต์ธรรมดา หรือผู้อุปถัมภ์ทรัสต์ และใช้แบบ
ฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำเอกสารของตนเองในฐานะ
ผู้ถือบัญชีของ FFI เท่านั้น และแบบฟอร์มนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ช�ำระเงินที่หักภาษี ณ ที่จา่ ยได้ หรือจ�ำนวนเงินที่รายงานได้ หรือ
(2) คุณใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำเอกสาร
สถานะของคุณในฐานะผู้รับเงินที่เข้าร่วมส�ำหรับวัตถุประสงค์
ของส่วนที่ 6050W เท่านั้น ในกรณีเช่นนั้น คุณไม่จ�ำเป็นต้อง
กรอกบรรทัดที่ 4 แต่คุณอาจเลือกช่อง "ไม่" ถ้าคุณเลือกที่จะกรอก
บรรทัดที่ 4 คุณยังต้องใช้แบบฟอร์ม W-8IMY เพื่อจัดท�ำเอกสาร
ของตัวคุณเองในฐานะผู้ถือบัญชีของ FFI

FFI ที่เกี่ยวข้องกับ FFI ตาม IGA ที่ต้องรายงาน และถือว่าเป็น
FFI ที่ไม่ได้เข้าร่วมในประเทศที่พ�ำนักอาศัยของตน ควรเลือก
"FFI ที่ไม่ได้เข้าร่วม" ในบรรทัดที่ 5

ถ้าคุณเป็น FFI ในเขตการปกครองที่ได้รับการจัดการว่ามี
IGA ที่มีผล คุณไม่ควรเลือก "FFI ที่เข้าร่วม" แต่ควรเลือก
"FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงานที่ 1" หรือ "FFI ตามแบบจ�ำลอง
การรายงานที่ 2" ตามที่เหมาะสม โปรดดู www.treasury.gov/
resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCAArchive.
aspxส�ำหรับรายชื่อเขตการปกครองที่มี IGA ที่มีผลบังคับใช้อยู่

องค์กรไม่หวังผลก�ำไรที่ครอบคลุมภายใต้ IGA
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เฉพาะนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีภายใต้ส่วนที่ 501(c)
ที่ควรเลือกช่อง "องค์กรที่ได้รับยกเว้นภาษี" ส�ำหรับ
ข้อควรระวัง
วัตถุประสงค์ของบรรทัดที่ 4 องค์กรดังกล่าวควรใช้แบบ
ฟอร์ม W-8BEN-E เฉพาะเมื่ออ้างอัตราลดหย่อนของการหักภาษี
ณ ที่จ่ายภายใต้สนธิสัญญารายได้ หรือข้อยกเว้นบทบัญญัติอื่นๆ
นอกเหนือจากส่วนที่ 501(c) หรือถ้าใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำเอกสารของตนเองในฐานะผู้ถือบัญชีกับ
FFI เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นมูลนิธิเอกชน คุณควรท�ำ
เครื่องหมายใน "มูลนิธิเอกชน" แทน "องค์กรที่ยกเว้นภาษี"

!

บัญชีที่ไม่ใช่บัญชีการเงิน

ถ้าคุณยื่นแบบฟอร์มนี้เพื่อจัดท�ำเอกสารบัญชีที่คุณถืออยู่กับ
สถาบันการเงินต่างชาติ ซึ่งไม่ใช่บัญชีการเงินภายใต้กฎข้อบังคับ
มาตรา 1.1471-5(b)(2) ให้เลือกช่อง "บัญชีที่ไม่ใช่บัญชีการเงิน"
ในบรรทัดที่ 5

บรรทัดที่ 5 เลือกช่องที่ตรงกับสถานะตามบทที่ 4 ของคุณ คุณต้อง
ระบุสถานะตามบทที่ 4 ในแบบฟอร์มนี้เฉพาะเมื่อคุณเป็นผู้รับเงิน
ของการช�ำระเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ หรือก�ำลังจัดท�ำเอกสาร
สถานะของบัญชีทางการเงินที่คุณถือกับ FFI ที่ร้องขอแบบฟอร์ม
นี้ ในการเลือกช่องที่อยู่ในบรรทัดนี้ จะถือว่าคุณรับรองว่าคุณมี
คุณสมบัติตรงตามการจัดประเภทนี้ในประเทศที่คุณพ�ำนักอยู่
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017)

บรรทัดที่ 6 ป้อนที่อยู่ที่พ�ำนักอาศัยถาวรของนิติบุคคลที่ระบุใน
บรรทัดที่ 1 ที่อยู่พ�ำนักอาศัยถาวรของคุณคือที่อยู่ในประเทศที่
คุณแจ้งว่าเป็นถิ่นพ�ำนักอาศัยเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีเงินได้ของ
-7-

ประเทศดังกล่าว หากต้องการยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E เพื่อขอ
ใช้สิทธิอัตราลดของ หรือขอรับการยกเว้นจาก การหักภาษี ณ ที่
จ่ายภายใต้สนธิสัญญาภาษีเงินได้ คุณต้องระบุสถานะการเป็นผู้
พ�ำนักอาศัยในลักษณะตามที่สนธิสัญญาก�ำหนดไว้ อย่าแสดงที่อยู่
ของสถาบันการเงิน (ยกเว้นในกรณีที่คุณเป็นสถาบันการเงินซึ่ง
เป็นการแจ้งที่อยู่ของคุณเอง) ตู้ไปรษณีย์ หรือที่อยู่ที่ใช้เพื่อการ
จัดส่งไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่เป็นที่อยู่เดียว
ที่คุณใช้ และที่อยู่ดังกล่าวปรากฏอยู่ในเอกสารรายละเอียดองค์กร
ของคุณ (เช่น ที่อยู่จดทะเบียนของคุณ) หากคุณไม่มีสถานะ
พลเมืองผู้เสียภาษีในประเทศใดๆ ที่อยู่พ�ำนักอาศัยถาวรของคุณ
คือสถานที่ที่คุณมีส�ำนักงานหลักอยู่

ประเทศที่คุณควรให้ GIIN ที่คุณได้รับเมื่อคุณลงทะเบียนเป็น FFI
ที่เข้าร่วมโครงการหรือรายงานรุ่น 1 FFI หากสาขาของคุณเป็น
ฝ่ายรับการช�ำระเงิน และจ�ำเป็นต้องระบุถึงในส่วนที่ 2 คุณจะไม่
จ�ำเป็นต้องแจ้ง GIIN บนบรรทัดที่ 9ก นี้ ให้แจ้ง GIIN ของสาขา
ของคุณ (หากมี) ในบรรทัดที่ 13 แทน

คุณต้องระบุ GIIN ของคุณในบรรทัดที่ 9 หากคุณเป็น IGA FFI
ที่ไม่ต้องรายงาน ซึ่ง (1) ถือว่าลงทะเบียนที่ได้รับการพิจารณา
ให้ปฏิบัติตามภายใต้ภาคผนวก II ใน IGA แบบจ�ำลองที่ 2 ที่มีผล
บังคับใช้ หรือ (2) FFI ที่ลงทะเบียนที่ได้รับการพิจารณาให้ปฏิบัติ
ตามภายใต้กฎข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(f)(1)

หากคุณอยู่ในระหว่างกระบวนการจดทะเบียนกับทาง
IRS เพื่อเป็น FFI ที่เข้าร่วม, FFI ที่ถือว่ามีการลงทะเบียน
ให้ปฏิบัติตาม (รวมถึง FFI ที่ได้รับการสนับสนุน), FFI
ตามแบบจ�ำลองการรายงาน 1, FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงาน
2, NFFE ที่ต้องรายงานโดยตรง หรือ NFFE ที่ต้องรายงาน
โดยตรงที่ได้รับการสนับสนุน หรือ FFI ที่อยู่ใน IGA ที่ไม่ต้อง
รายงาน แต่ยังไม่ได้รับ GIIN คุณอาจกรอกข้อมูลลงในบรรทัดนี้
โดยเขียนว่า "applied for" (ได้ท�ำการสมัครไปแล้ว) อย่างไร
ก็ตาม ผู้ที่ร้องขอแบบฟอร์มนี้จากคุณจะต้องได้รับ GIIN ของคุณ
และยืนยันความถูกต้องภายใน 90 วัน
เคล็ด
ลับ

บรรทัดที่ 7 กรอกที่อยู่ส�ำหรับส่งไปรษณีย์ของคุณ เฉพาะในกรณี
ที่ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ในบรรทัดที่ 6

บรรทัดที่ 8 ป้อนหมายเลขประจ�ำตัวนายจ้าง (EIN) ใน
สหรัฐอเมริกาของคุณ EIN เป็นหมายเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
สหรัฐอเมริกา (TIN) ของนิติบุคคล ถ้าคุณไม่มี EIN ให้สมัครเพื่อ
ขอรับด้วยแบบฟอร์ม SS-4 ใบสมัครหมายเลขประจ�ำตัวพนักงาน
หากคุณต้องขอรับ TIN สหรัฐอเมริกา

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนซึ่งท�ำการค้าขายหรือท�ำธุรกิจใน
สหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มที่จะจัดประเภทว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
กับรายได้ที่หักภาษีได้ หุ้นส่วนจ�ำเป็นต้องยื่นคืนภาษีรายได้
รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา และต้องมี TIN

บรรทัดที่ 9ข หากคุณยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E เพื่อท�ำเอกสาร
ของตัวคุณเองในฐานะผู้ถือบัญชีของบัญชีทางการเงิน (ตามที่
ระบุในกฎข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(b)) ที่คุณถือในส�ำนักงาน
สถาบันทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (รวมถึงสาขา FFI ของ
สหรัฐอเมริกา) และคุณได้รับรายได้ที่มาจากสหรัฐอเมริกาที่
รายงานได้บนแบบฟอร์ม 1042-S ที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มนี้ คุณ
ต้อง ระบุ TIN ที่ออกให้กับคุณโดยเขตการปกครองที่คุณเป็นผู้
พ�ำนักที่ต้องเสียภาษีตามที่ระบุในบรรทัดที่ 6 เว้นเสียแต่ว่า:

คุณต้องยื่น TIN สหรัฐอเมริกา ถ้าคุณ:
• อ้างการยกเว้นจากการหักภาษี ณ ที่จา่ ยภายใต้ส่วนที่ 871(f)
ส�ำหรับเงินรายปีหนึ่งๆ ที่ได้รับภายใต้แผนการที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วน หรือ
• ต้องการขอใช้สิทธิภายใต้สนธิสัญญาภาษีเงินได้ และไม่ได้แจ้ง
TIN ต่างประเทศไว้บนบรรทัดที่ 9ข
อย่างไรก็ตาม คุณไม่จ�ำเป็นต้องแสดง TIN เพื่อขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ตามสนธิสัญญาส�ำหรับรายการเงินได้ต่อไปนี้:
• เงินปันผลและดอกเบี้ยจากหุ้นและภาระหนี้สินซึ่งมีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนอยู่อย่างต่อเนื่อง
• 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
ดูกฎข้อบังคับมาตรา 1.1441-1(e)(4)(vii) ส�ำหรับกรณีอื่นที่
คุณต้องยื่น TIN สหรัฐอเมริกา
เคล็ด
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• คุณไม่ได้รับการออก TIN (รวมถึงหากเขตการปกครองไม่ออก
TIN) หรือ
• คุณระบุตัวเองอย่างเหมาะสมว่าเป็นรัฐบาล ธนาคารกลางผู้ออก
ธนบัตร หรือองค์กรระหว่างประเทศ ในบรรทัดที่ 4 หรือคุณเป็นผู้
พ�ำนักที่มีทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกา
หากคุณยื่นแบบฟอร์มนี้เพื่อจัดท�ำเอกสารบัญชีทางการเงิน
ที่อธิบายข้างต้น แต่คุณไม่ได้ป้อน TIN ในบรรทัดที่ 9ข และคุณ
ไม่ใช่รัฐบาล ธนาคารกลางผู้ออกธนบัตร หรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ หรือผู้พ�ำนักที่มีทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกา คุณต้องระบุ
ตัวแทนที่ท�ำการหักเงินภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมกับค�ำอธิบายว่าท�ำ
ไม่คุณจึงไม่ได้รับการออก TIN ส�ำหรับวัตถุประสงค์นี้ ค�ำอธิบาย
ที่ระบุว่าคุณไม่ได้ก�ำหนดตามกฎหมายให้รับ TIN ในเขตการ
ปกครองของผู้พ�ำนักที่ต้องเสียภาษีของคุณ ค�ำอธิบายนี้อาจเขียน
ลงในบรรทัดที่ 9ข ภายในกรอบของแบบฟอร์ม หรือข้อความแนบ
แยกต่างหากที่ส่งพร้อมกับแบบฟอร์ม หากคุณเขียนค�ำอธิบายใน
บรรทัดที่ 9ข คุณต้องย่อให้เป็น "ไม่ได้ก�ำหนดตามกฎหมาย" ห้าม
เขียนว่า "ไม่มีผลบังคับใช้"

หากคุณจ�ำเป็นต้องใช้ EIN คุณควรสมัครเพื่อขอรับ
ผ่านทางออนไลน์ แทนการยื่นแบบฟอร์มกระดาษ
SS-4 ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู IRS.gov/EIN

นอกจากนี้ หากคุณไม่ใช้แบบฟอร์มนี้ในการจัดท�ำเอกสาร
บัญชีทางการเงินที่อธิบายข้างต้น คุณอาจระบุ TIN ที่เขตการ
ปกครองของผู้พ�ำนักที่ต้องเสียภาษีของคุณออกให้คุณในบรรทัด
ที่ 9ข เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างสิทธิ์ประโยชน์ตามสนธิสัญญา
(แทนการระบุ TIN ของสหรัฐอเมริกาในบรรทัดที่ 6ข หากก�ำหนด)

บรรทัดที่ 9ก ถ้าคุณเป็น FFI ที่เข้าร่วม, FFI ที่ถูกพิจารณาว่าจด
ทะเบียนที่ต้องปฏิบัติตาม (รวมถึง FFI ที่ได้รับการสนับสนุน ที่
อธิบายในระเบียบกรมคลัง), FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงาน
ที่ 1, FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงานที่ 2, NFFE ที่ต้องรายงาน
โดยตรง, ผู้จัดการทรัพย์สินแบบมีการบันทึกที่เป็นบุคคลต่างชาติ
ซึ่งยื่นแบบฟอร์มนี้ส�ำหรับการจัดการทรัพย์สินหรือ NFFE ที่ต้อง
รายงานโดยตรงที่ได้รับการสนับสนุน คุณต้องใส่ GIIN ของคุณ
(ตามประเทศที่คุณพ�ำนักอาศัย) ในบรรทัดที่ 9ก หากคุณเป็นผู้
ดูแลทรัพย์สินของความไว้วางใจดูแลเอกสารและคุณเป็นคนต่าง

บรรทัดที่ 9ก และ 9ข ควรจะใส่ GIIN หรือ TIN ต่าง
ประเทศ ตามที่เหมาะสม คุณอาจต้องใช้ตัวอักษรขนาด
เล็กลงเมื่อกรอกแบบฟอร์ม ถ้า GIIN หรือ TIN ต่าง
ประเทศไม่พอที่จะใส่ในช่องว่างที่ให้ไว้ คุณอาจใส่ GIIN หรือ
TIN ต่างประเทศซึ่งระบุไว้ชัดเจนในที่อื่นบนแบบฟอร์ม หรือใน
เคล็ด
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ส่วนนี้ หากคุณท�ำเครื่องหมาย FFI แบบจ�ำลอง 1 ที่มีการรายงาน
FFI แบบจ�ำลอง 2 ที่มีการรายงาน หรือ FFI ที่เข้าร่วม คุณต้อง
กรอกบรรทัดที่ 13 (ดูดา้ นล่าง) หากสาขาของคุณเป็นสาขาของ
IGA FFI ที่มีการรายงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ IGA ที่
มีผลบังคับใช้ หรือระเบียบข้อบังคับภายใต้บทที่ 4 (นิติบุคคลที่
เกี่ยวข้อง) คุณต้องท�ำเครื่องหมาย "สาขาที่ถือเป็น FFI ที่ไม่เข้า
ร่วม"

เอกสารแยกที่แนบไว้ด้วยกัน ตราบใดที่ GIIN หรือ TIN ต่าง
ประเทศนั้นมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นของบรรทัดที่ 9ก หรือ 9ข
ตามล�ำดับ ตัวอย่างเช่น GIIN ที่เขียนด้วยลายมือ ซึ่งเขียนไว้นอก
บรรทัดที่ 9a พร้อมลูกศร ชี้ไปยังบรรทัดที่ 9a ถือเป็นการระบุ
GIIN ที่เหมาะสมส�ำหรับวัตถุประสงค์นี้

บรรทัดที่ 10 บรรทัดนี้มีไว้ให้คุณหรือตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี
ณ ที่จา่ ย หรือ FFI เพิ่มข้อมูลอ้างอิงใดๆ ที่เป็นประโยชน์กับ
ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในการจัดท�ำเอกสารผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ซึ่งจ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงแบบฟอร์ม W-8BEN-E กับแบบฟอร์ม
W-8IMY เฉพาะอาจต้องการใช้บรรทัดที่ 10 ในการเพิ่มหมายเลข
หรือรหัสอ้างอิง ที่จะท�ำให้การเชื่อมโยงนั้นชัดเจน คุณยังอาจ
ต้องการใช้บรรทัดที่ 10 ในการแจ้งหมายเลขบัญชีที่คุณท�ำการ
ยื่นแบบฟอร์ม หากคุณเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวของนิติบุคคล
ที่ยกเว้นอาจใช้บรรทัดที่ 10 ในการแจ้งตัวแทนที่ท�ำการหัก
ภาษี ณ ที่จา่ ย ซึ่งบัญชีที่ท�ำการช�ำระเงินหรือเครดิตนั้น เป็นชื่อ
ของนิติบุคคลที่ยกเว้น (ยกเว้นในกรณีที่จ�ำเป็นต้องแจ้งชื่อของ
นิติบุคคลที่ยกเว้นในบรรทัดที่ 3)

บรรทัดที่ 12 ป้อนที่อยู่ของสาขาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น

บรรทัดที่ 13 ถ้าคุณเป็น FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงานที่ 1, FFI
ตามแบบจ�ำลองการรายงานที่ 2 หรือ FFI ที่เข้าร่วม คุณต้องใส่
GIIN ในบรรทัดที่ 13 ของสาขาของคุณที่ได้รับการช�ำระเงินนั้น
หากคุณเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นที่กรอกส่วนที่ 1 บรรทัด
ที่ 3 ของแบบฟอร์มนี้ และได้รับการช�ำระเงินที่เกี่ยวข้องกับแบบ
ฟอร์มนี้ ให้กรอก GIIN ของคุณ ไม่ต้องป้อน GIIN ของคุณใน
บรรทัดที่ 9 หากคุณเป็นสาขาในสหรัฐอเมริกา ให้กรอก GIIN ที่
สามารถใช้ได้กับสาขาอื่นๆ ของ FFI (รวมถึงในประเทศที่พ�ำนัก
อาศัย)

หากคุณอยู่ระหว่างการด�ำเนินการลงทะเบียนสาขาของ
คุณกับ IRS แต่ไม่ได้รับ GIIN คุณอาจต้องระบุบรรทัดนี้
โดยเขียนว่า "applied for" (ได้ท�ำการสมัครไปแล้ว)
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ร้องขอแบบฟอร์มนี้จากคุณจะต้องได้รับ GIIN
ของคุณและยืนยันความถูกต้องภายใน 90 วัน

คุณอาจสามารถใช้บรรทัดที่ 10 ในการระบุรายได้จากสัญญา
หลักตามประมาณ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างมีผลกับการท�ำการค้า
หรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกา
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ส่วนที่ 2 – นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือ
สาขาที่ได้รับการช�ำระเงิน

ส่วนที่ 3 – การใช้สิทธิประโยชน์จากสนธิ
สัญญาภาษี

กรอกส่วนที่ 2 ส�ำหรับนิติบุคคลที่ยกเว้นซึ่งมี GIIN ของตนเอง
และได้รับการช�ำระเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ หรือส�ำหรับสาขา
(รวมทั้งสาขาที่เป็นนิติบุคคลที่ยกเว้น ซึ่งไม่มี GIIN) ซึ่งด�ำเนิน
การในเขตการปกครองอื่นนอกเหนือจากประเทศที่พ�ำนักอาศัย
ซึ่งระบุในบรรทัดที่ 2 ตัวอย่างเช่น สมมุติวา่ บริษัท ABC Co. ซึ่ง
เป็น FFI ที่เข้าร่วม พ�ำนักอาศัยอยู่ในประเทศ A ด�ำเนินการผ่าน
สาขาในประเทศ B (ซึ่งเป็นเขตการปกครอง IGA ตามแบบจ�ำลอง
ที่ 1) และสาขานั้นได้รับการจัดการในฐานะ FFI ตามแบบจ�ำลอง
การรายงานที่ 1 ภายใต้ข้อก�ำหนดของ IGA แบบจ�ำลองที่ 1 ของ
ประเทศ B บริษัท ABC Co. ไม่ควรป้อน GIIN ของตัวเองใน
บรรทัดที่ 9 และสาขาที่อยู่ในประเทศ B ควรกรอกส่วนที่ 2 นี้ โดย
การระบุว่าตัวเองเป็น FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงาน IGA 1 และ
แจ้ง GIIN ของตัวเองไว้ในบรรทัดที่ 13 หากสาขาในประเทศ B ที่
ได้รับการช�ำระเงินเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น คุณอาจจ�ำเป็น
ต้องแจ้งชื่อตามกฎหมายไว้ในบรรทัดที่ 3

บรรทัดที่ 14ก หากคุณต้องการใช้สิทธิอัตราลด หรือขอรับการ
ยกเว้นจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายใต้สนธิสัญญาภาษีเงินได้ จะ
ต้องกรอกประเทศที่คุณพ�ำนักอาศัยอยู่ตามวัตถุประสงค์ของสนธิ
สัญญาเงินได้ และเลือกช่องดังกล่าวเพื่อรับรองว่าเป็นผู้พ�ำนัก
อาศัยของประเทศนั้น
บรรทัดที่ 14ข หากคุณต้องการใช้สิทธิอัตราลด หรือขอรับการ
ยกเว้นจากการหักภาษี ณ ที่จา่ ย ภายใต้สนธิสัญญาภาษีเงินได้
จะต้องเลือกช่องดังกล่าวเพื่อรับรองว่า:
• ได้รับรายการเงินได้ซึ่งมีการขอใช้สิทธิประโยชน์ตามสนธิ
สัญญา และ
• เป็นไปตามข้อจ�ำกัดของเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ที่อยู่ในสนธิ
สัญญา หากมี
อาจได้รบ
ั รายการเงินได้จากนิตบ
ิ ค
ุ คลทีไ
่ ด้รบ
ั รายการเงินได้
หรือโดยผูไ
้ ด้รบ
ั ผลประโยชน์ในนิตบ
ิ ค
ุ คล หรือในบางสถานการณ์
ทัง้ สองอย่าง รายการเงินได้ทช
ี่ ำ� ระให้กบ
ั นิตบ
ิ ค
ุ คล จะถือว่าได้รบ
ั
จากนิตบ
ิ ค
ุ คล เฉพาะเมือ
่ นิตบ
ิ ค
ุ คลนัน
้ ไม่ได้ทำ� หน้าทีผ
่ า่ นรายได้ไป
ยังหุน
้ ส่วนตามกฎหมายในเขตการปกครองของนิตบ
ิ ค
ุ คล ในส่วน
ทีเ่ กีย
่ วกับรายการเงินได้ จะถือว่าได้รบ
ั รายการของเงินได้ทช
ี่ ำ� ระ
ให้กบ
ั นิตบ
ิ ค
ุ คล ตามผูไ
้ ด้รบ
ั ผลประโยชน์ในนิตบ
ิ ค
ุ คลเฉพาะเมือ
่ :
• ผู้ได้รับผลประโยชน์ไม่ได้ท�ำหน้าที่ผ่านรายได้ไปยังหุ้นส่วนใน
เขตการปกครอง ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการเงินได้ และ
• ตามกฎหมายในเขตการปกครองของผู้ได้รับผลประโยชน์ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับรายการเงินได้นั้น ถือว่านิติบุคคลนั้นท�ำหน้าที่
ผ่านรายได้ไปยังหุ้นส่วน รายการเงินได้ซึ่งช�ำระโดยตรงไปยัง
นิติบุคคลประเภทเฉพาะที่ระบุไว้ในสนธิสัญญา ในฐานะผู้พ�ำนัก
อาศัยของเขตการปกครองตามสนธิสัญญา จะถือว่าได้รับโดยผู้
พ�ำนักอาศัยของเขตการปกครองตามสนธิสัญญานั้น
ข้อจ�ำกัดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญา ถ้าคุณเป็น
ผู้ที่พ�ำนักอาศัยในต่างประเทศซึ่งเข้าร่วมสนธิสัญญารายได้กับ
สหรัฐอเมริกา ที่มีมาตราข้อจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ (LOB) คุณ

ถ้านิติบุคคลที่ยกเว้นได้รับการช�ำระเงินที่หักภาษี ณ ที่
จ่ายได้ มี GIIN ของตนเอง ควรจะกรอกส่วนที่ 2 ไม่ว่าจะ
อยู่ในประเทศเดียวกันกับเจ้าของเดียวที่ระบุไว้ในส่วนที่
1 หรือไม่
เคล็ด
ลับ

หากคุณมีสาขา/นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นหลายรายที่ได้รับ
การช�ำระเงินจากตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จา่ ยเดียวกัน และ
ข้อมูลในส่วนที่ 1 เหมือนกันส�ำหรับแต่ละสาขา/นิติบุคคลที่ได้
รับการยกเว้นที่จะได้รับการช�ำระเงิน ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี
ณ ที่จ่ายอาจยอมรับแบบฟอร์ม W-8BEN-E เดียวจากคุณโดย
มีก�ำหนดการแนบที่รวมถึงข้อมูลส่วนที่ 2 ทั้งหมดส�ำหรับสาขา/
นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น แทนการแยกแบบฟอร์ม W-8BEN-E
ส�ำหรับระบุแต่ละสาขา/นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นที่ได้รับการ
ช�ำระเงินที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มและการจัดสรรการช�ำระเงินให้
กับแต่ละสาขา/นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น
บรรทัดที่ 11 ท�ำเครื่องหมายหนึ่งช่องที่ถูกต้อง หากไม่มีช่องที่
เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น คุณไม่จ�ำเป็นต้องกรอก
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017)
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ต้องเลือกช่องกาเครื่องหมายหนึ่งในบรรทัดที่ 14b คุณสามารถ
เลือกช่องหนึ่งๆ เฉพาะเมื่อมาตราข้อจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ในสนธิ
สัญญานั้นรวมถึงเงื่อนไขที่สอดคล้องกับช่องกาเครื่องหมายใน
ซึ่งคุณใช้เพื่ออ้างสิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญา สนธิสัญญาบาง
ชนิดอาจไม่รวมการทดสอบทุกประเภทซึ่งช่องกาเครื่องหมายให้
ไว้ ตัวอย่างเช่น "บริษัทที่ผ่านการทดสอบสิทธิประโยชน์อนุพันธ์"
โดยทั่วไปแล้วใช้ไม่ได้ส�ำหรับบริษัทที่พ�ำนักอาศัยในประเทศตาม
สนธิสัญญาซึ่งไม่ใช่สมาชิกของ EU, EEA หรือ NAFTA นอกจาก
นี้ มาตรา LOB ในสนธิสัญญาแต่ละมาตราที่มีการทดสอบเฉพาะ
ดังรายการด้านล่างอาจมีข้อก�ำหนดพิเศษที่ต้องผ่าน ซึ่งแตกต่าง
จากข้อก�ำหนดในสนธิสัญญาอื่นในเรื่องการทดสอบเดียวกัน ดัง
นั้น คุณต้องเลือกมาตรา LOB ตามสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ
ข้อก�ำหนดเฉพาะที่สัมพันธ์กับการทดสอบแต่ละอย่าง โดยทั่วไป
แล้ว ใช้ช่อง LOB เพียงช่องเดียวในการอ้างการยกเว้นตามสนธิ
สัญญา แม้ว่าการเลือกมากกว่าหนึ่งช่องจะเพียงพอในการอ้าง
สิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญาส�ำหรับรายการรายได้นั้น
การทดสอบแต่ละอย่างสรุปไว้ที่ด้านล่างส�ำหรับความสะดวก
โดยทั่วไปของคุณ แต่อาจไม่ใช้ส�ำหรับท�ำการก�ำหนดขั้นสุดท้าย
ที่คุณต้องผ่านในการทดสอบ LOB แทนที่จะเป็นอย่างนั้น คุณต้อง
ตรวจสอบข้อความของมาตรา LOB เพื่อก�ำหนดว่าการทดสอบ
ใดสามารถท�ำได้ภายใต้สนธิสัญญานั้นและข้อก�ำหนดพิเศษของ
การทดสอบเหล่านั้น ดูตารางที่ 4 ข้อจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ ได้ที่
IRS.gov/Individuals/International-Taxpayers/Tax-TreatyTables ส�ำหรับสรุปการทดสอบส�ำคัญๆ ภายในมาตราข้อจ�ำกัด
สิทธิประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดท�ำเอกสารการอ้างสิทธิ
ประโยชน์ตามสนธิสัญญาของนิติบุคคลใดๆ
• รัฐบาล - จะผ่านการทดสอบนี้ถา้ นิติบุคคลนั้นเป็นรัฐที่ท�ำสัญญา
หน่วยงานย่อยทางการเมืองของรัฐบาล หรือหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจ
ในท้องถิ่น
• การจัดการทรัพย์สินบ�ำนาญหรือกองทุนบ�ำนาญ ที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษี - การทดสอบนี้โดยทั่วไปแล้วก�ำหนดว่าผู้ได้รับผล
ประโยชน์หรือผู้เข้าร่วมเกินครึ่งหนึ่งในการจัดการทรัพย์สินหรือ
กองทุนนั้นเป็นผู้พ�ำนักอาศัยในประเทศที่พ�ำนักอาศัยของการ
จัดการทรัพย์สินหรือกองทุนนั้นเอง
• องค์กรที่ได้รับยกเว้นภาษีอื่นๆ - การทดสอบนี้โดยทั่วไปแล้ว
ก�ำหนดว่าผู้ได้รับผลประโยชน์ สมาชิก หรือผู้เข้าร่วมจ�ำนวน
เกินครึ่งหนึ่งขององค์กรทางศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ
วัฒนธรรม หรือการศึกษา จะต้องเป็นผู้พ�ำนักอาศัยในประเทศที่
พ�ำนักอาศัยขององค์กรนั้น
• องค์กรที่จดทะเบียนต่อสาธารณะ - การทดสอบนี้โดยทั่วไป
แล้วก�ำหนดให้ระดับชั้นหลักของหุ้นขององค์กรจะต้องมีการแลก
เปลี่ยนเป็นหลักและเป็นประจ�ำในตลาดหุ้นซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ประเทศที่พ�ำนักอาศัย ในขณะที่สนธิสัญญาอื่นอาจอนุญาตให้มี
การแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศตามสนธิสัญญา
หรือในประเทศที่สามบางประเทศ หากสถานที่หลักของการบริหาร
จัดการคือประเทศที่พ�ำนักอาศัย
• บริษท
ั สาขาขององค์กรทีจ
่ ดทะเบียนต่อสาธารณะ - การทดสอบ
นีโ้ ดยทัว
่ ไปแล้วก�ำหนดว่าจะต้องมีความเป็นเจ้าของการลงคะแนน
และมูลค่าหุน
้ ของบริษท
ั มากกว่า 50% ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม
โดยบริษท
ั ไม่เกินห้าแห่งซึง่ เป็นองค์กรทีจ
่ ดทะเบียนต่อสาธารณะ
และผ่านการทดสอบองค์กรทีจ
่ ดทะเบียนต่อสาธารณะ ตราบใด
้ ำ� นักอาศัยใน
ทีบ
่ ริษท
ั ทัง้ หมดในเครือการเป็นเจ้าของเป็นผูพ
สหรัฐอเมริกาหรือประเทศทีพ
่ ำ� นักอาศัยเดียวกันกับบริษท
ั สาขานัน
้
• บริษัทที่ผ่านการทดสอบการเป็นเจ้าของและการทดสอบการกัด
เซาะฐานภาษี - การทดสอบนี้โดยทั่วไปแล้วก�ำหนดว่าจะต้องมี
ความเป็นเจ้าของการลงคะแนนและมูลค่าหุ้นของบริษัทมากกว่า
50% ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยบุคคลทั่วไป รัฐบาล นิติบุคคล

ที่ได้รับยกเว้นภาษี และองค์กรที่จดทะเบียนต่อสาธารณะซึ่งพ�ำนัก
อาศัยในประเทศเดียวกันกับบริษัทนั้น ตราบใดที่บริษัททั้งหมดใน
เครือการเป็นเจ้าของเป็นผู้พ�ำนักอาศัยในประเทศที่พ�ำนักอาศัย
เดียวกัน และรายได้รวมไม่เกิน 50% ของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือช�ำระ
แล้วทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ให้แก่บุคคลที่จะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่ดี
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของการทดสอบการเป็นเจ้าของ
• บริษท
ั ทีผ
่ า่ นการทดสอบสิทธิประโยชน์อนุพน
ั ธ์ - การทดสอบนี้
โดยทัว
่ ไปแล้วจ�ำกัดส�ำหรับสนธิสญ
ั ญาของประเทศใน NAFTA,
EU และ EEA และอาจน�ำไปใช้กบ
ั สิทธิประโยชน์ทงั้ หมดหรือเฉพาะ
รายได้บางรายการ (ดอกเบีย
้ เงินปันผล และค่าลิขสิทธิ)์ โดยทัว
่ ไป
แล้วจะก�ำหนดว่าต้องมีความเป็นเจ้าของการลงคะแนนรวมและ
มูลค่าหุน
้ ของบริษท
ั มากกว่า 95% โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยผูร้ บ
ั
ผลประโยชน์เทียบเท่าไม่เกินเจ็ดราย (เจ้าของสูงสุดซึง่ เป็นผูพ
้ ำ� นัก
อาศัยในประเทศ EU, EEA หรือ NAFTA และมีสท
ิ ธิไ
์ ด้รบ
ั สิทธิ
ประโยชน์ทเี่ หมือนกันภายใต้สนธิสญ
ั ญาของตนกับสหรัฐอเมริกา
ภายใต้การทดสอบการเป็นเจ้าของอย่างหนึง่ ทีร่ วมอยูใ่ นมาตรา
LOB (นอกเหนือจากการทดสอบการเป็นเจ้าของหุน
้ และการกัด
เซาะฐานภาษี)) นอกจากนัน
้ การทดสอบนีก
้ ำ� หนดว่ารายได้รวม
น้อยกว่า 50% ของบริษท
ั จะต้องมีการช�ำระหรือเพิม
่ ขึน
้ โดยตรงหรือ
โดยอ้อม ให้แก่บค
ุ คลทีไ่ ม่ใช่ผรู้ บ
ั ผลประโยชน์เทียบเท่า
• บริษัทที่มีรายการรายได้ที่ผา่ นการทดสอบการท�ำการค้าหรือ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง - การทดสอบนี้โดยทั่วไปแล้วก�ำหนดว่าบริษัท
จะต้องด�ำเนินการค้าหรือธุรกิจอย่างต่อเนื่องในประเทศที่พ�ำนัก
อาศัย นั่นหมายความว่ากิจกรรมต่างๆ ในประเทศนั้นจะต้องมี
ความส�ำคัญเมื่อเทียบกับกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา หากผู้ช�ำระเงิน
เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และได้รับรายได้โดยมีความเชื่อมโยงกับ
หรือโดยมิได้ตั้งใจกับการค้าหรือธุรกิจนั้น
• ได้รับการก�ำหนดโดยชอบด้วยความสุขุมรอบคอบ - การทดสอบ
นี้ก�ำหนดว่าบริษัทที่ได้รับการก�ำหนดโดยชอบ ที่ให้สิทธิประโยชน์
จากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะไม่
ผ่านการทดสอบ LOB ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในสนธิสัญญาที่
เกี่ยวข้อง บริษัทก็ยังสามารถอ้างสิทธิประโยชน์ที่ร้องขอ เว้นแต่
สนธิสัญญาหรือค�ำอธิบายทางเทคนิคระบุโดยเฉพาะเป็นอื่น คุณ
ไม่สามารถอ้างสิทธิประโยชน์ตามดุลยพินิจได้ในขณะที่คุณมีการ
อ้างสิทธิประโยชน์ตามดุลยพินิจซึ่งรอด�ำเนินการอยู่
• อื่นๆ — ส�ำหรับการทดสอบ LOB อื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในรายการด้าน
บน (เช่น การทดสอบส�ำนักงานใหญ่) ระบุการทดสอบอื่นที่ใช้
หรือใส่ N/A หากสนธิสัญญานั้นไม่มีมาตรา LOB ตัวอย่างเช่น ถ้า
คุณผ่านการทดสอบส�ำนักงานใหญ่ภายใต้สนธิสัญญาภาษีราย
ได้สหรัฐอเมริกา-เนเธอร์แลนด์ คุณควรจะเขียนว่า "การทดสอบ
ส�ำนักงานใหญ่ มาตรา 26(5)" ในช่องว่างที่ให้ไว้
หากนิติบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญา
ในฐานะตัวแทนของตนเอง นิติบุคคลนั้นควรกรอกแบบฟอร์ม
W-8BEN-E หากผู้ได้รับผลประโยชน์ในนิติบุคคล ที่ถือว่ามีการ
ท�ำหน้าที่ผ่านรายได้ไปยังหุ้นส่วนในเขตการปกครองของผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นผู้ใช้สิทธิตามสนธิสัญญา ผู้ได้รับผลประโยชน์
ควรกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN (หากเป็นบุคคล) หรือแบบฟอร์ม
W-8BEN-E (หากเป็นนิติบุคคล) ในฐานะตัวแทนของตนเอง ตาม
ฐานะผู้พ�ำนักอาศัยในสนธิสัญญาที่เหมาะสม และนิติบุคคลที่ท�ำ
หน้าที่ผ่านรายได้ไปยังหุ้นส่วนควรเชื่อมโยงแบบฟอร์ม W-8BEN
หรือแบบฟอร์ม W-8BEN-E ของผู้ได้รับผลประโยชน์กับแบบ
ฟอร์ม W-8IMY ที่กรอกโดยนิติบุคคลที่ท�ำหน้าที่ผา่ นรายได้ไปยัง
หุ้นส่วน (โปรดดู นิติบุคคลแบบผสม ใน ค�ำแนะน�ำพิเศษ ซึ่งอยู่ใน
ส่วนถัดไป)
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!

ข้อควรระวัง

คุณอาจไม่สามารถใช้สนธิสัญญาภาษีเงินได้เพื่อลด
จ�ำนวนภาษีของรายการเงินได้ ซึ่งนิติบุคคลที่ถือว่าเป็น
บริษัทในประเทศตามวัตถุประสงค์ด้านภาษีของ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017)

สหรัฐอเมริกาได้รับได้ ดังนั้น ทั้งบริษัทในประเทศและผู้ถือหุ้นจะ
ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดภาษีเงินได้สหรัฐอเมริกาในส่วน
ของรายการเงินได้ที่บริษัทได้รับจากแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกา

เงินปันผลและเป็นเจ้าของหุ้นเป็นระยะเวลาที่ก�ำหนด บุคคลดัง
กล่าวควรระบุเปอร์เซ็นต์การเป็นเจ้าของและระยะเวลาที่พวกเขา
เป็นเจ้าของหุ้น ตัวอย่างเช่น ภายใต้สนธิสัญญาสหรัฐอเมริกาอิตาลี ในการอ้างอัตราเงินปันผล 5% องค์กรในอิตาลีจะต้องเป็น
เจ้าของหุ้นลงคะแนนจ�ำนวน 25% เป็นเวลา 12 เดือน

หากคุณเป็นนิติบุคคลที่ได้รับรายได้ในฐานะผู้พ�ำนัก
อาศัยของประเทศตามสนธิสัญญา คุณสามารถเลือกช่อง
นี้ได้หากสนธิสัญญาภาษีเงินได้ที่มีผลบังคับใช้ไม่มีข้อ
ก�ำหนด "ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์"
เคล็ด
ลับ

บรรทัดที่ 14c ถ้าคุณเป็นองค์กรต่างประเทศที่อ้างสิทธิประโยชน์
ตามสนธิสัญญา ภายใต้สนธิสัญญาภาษีรายได้ที่บังคับใช้ก่อน
วันที่ 1 มกราคม 1987 (และไม่ได้มีการเจรจาใหม่) ในเรื่อง (ก)
เงินปันผลจากแหล่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งจ่ายให้คุณโดยองค์กรต่าง
ประเทศอื่น หรือ (ข) ดอกเบี้ยจากแหล่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งจ่ายให้
คุณโดยการค้าหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกาขององค์กรต่างประเทศ
อื่น โดยทั่วไปแล้วคุณต้องเป็น "ผู้พ�ำนักอาศัยที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วน" ของประเทศตามสนธิสัญญา ดูมาตราที่ 884 ส�ำหรับค�ำ
จ�ำกัดความของผลประโยชน์ที่จ่ายโดยการแลกเปลี่ยน หรือการ
ท�ำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาของบริษัทต่างประเทศ ("ผลประโยชน์
ของสาขา") และกฎระเบียบอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้
โดยทั่วไป จะถือว่าบริษัทต่างประเทศเป็นผู้พ�ำนักอาศัยที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนของประเทศใดประเทศหนึ่ง เมื่อเป็นไปตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้
• มีความเป็นเจ้าของที่ 50% และผ่านการทดสอบการกัดเซาะฐาน
ภาษี (base erosion test)
• มีการแลกเปลี่ยนเป็นหลักและเป็นประจ�ำผ่านตลาดหลักทรัพย์
จดทะเบียนในประเทศที่ตนพ�ำนักอาศัยอยู่หรือในสหรัฐอเมริกา
• มีการแลกเปลี่ยนหรือการท�ำธุรกิจอย่างต่อเนื่องในประเทศที่
ตนเองพ�ำนักอาศัยอยู่
• ได้รับค�ำตัดสินจาก IRS ว่าเป็นผู้พ�ำนักอาศัยที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วน ดูกฎข้อบังคับมาตรา 1.884-5 ส�ำหรับข้อก�ำหนดที่ต้องปฏิบัติ
ตามเพื่อให้ผา่ นการทดสอบแต่ละครั้งเหล่านี้
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หากคุณต้องการใช้สท
ิ ธิประโยชน์ตามสนธิสญ
ั ญาภายใต้
สนธิสญ
ั ญาภาษีเงินได้ ซึง่ มีผลบังคับใช้หลังวันที่ 31
ธันวาคม 2529 อย่าเลือกช่อง 14c ให้เลือกช่อง 14b แทน

บรรทัดที่ 15 บรรทัดที่ 15 จะต้องใช้เฉพาะเมื่อคุณอ้างสิทธิ
ประโยชน์ตามสนธิสัญญาซึ่งก�ำหนดว่าคุณต้องผ่านเงื่อนไขที่
ไม่ได้ครอบคลุมโดยการเป็นตัวแทนที่คุณท�ำในบรรทัดที่ 14c
(หรือใบรับรองอื่นๆ ในแบบฟอร์ม) บรรทัดนี้โดยทั่วไปแล้วไม่
เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญาภายใต้มาตรา
ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล (นอกเหนือจากเงินปันผลที่อยู่ภายใต้
อัตราสิทธิพิเศษตามการเป็นเจ้าของ) ของสนธิสัญญาหรือมาตรา
รายได้อื่น เว้นแต่มาตราดังกล่าวก�ำหนดให้มีการเป็นตัวแทนเพิ่ม
เติม ตัวอย่างเช่น สนธิสัญญาบางฉบับอนุญาตให้มีอัตราศูนย์กับ
เงินปันผล ส�ำหรับผู้พ�ำนักอาศัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนบางรายซึ่ง
ตรงตามข้อก�ำหนดเพิ่มเติม เช่น เปอร์เซ็นต์การเป็นเจ้าของ ช่วง
เวลาการเป็นเจ้าของ และเมื่อผู้พ�ำนักอาศัยนั้นผ่านการทดสอบ
ผสมผสานภายใต้มาตรา LOB ที่เกี่ยวข้อง คุณควรระบุมาตราและ
ย่อหน้าหรือวรรคย่อยเฉพาะที่เกี่ยวข้องในสนธิสัญญา และคุณ
ควรใช้ช่องว่างนี้เพื่อระบุข้อก�ำหนดที่คุณผ่านภายใต้มาตราตาม
สนธิสัญญาที่ระบุ
รายการต่อไปนี้คือตัวอย่างบุคคลที่ควรกรอกข้อมูลในบรรทัดนี้
• องค์กรที่ได้รับการยกเว้นซึ่งต้องการใช้สิทธิประโยชน์ตามสนธิ
สัญญา ภายใต้มาตราองค์กรที่ได้รับการยกเว้นของสนธิสัญญาที่
ท�ำร่วมกับแคนาดา เม็กซิโก เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์
• องค์กรต่างประเทศที่อ้างอัตราสิทธิพิเศษที่ใช้ได้กับเงินปันผล
ตามการเป็นเจ้าของหุ้นในเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ ในนิติบุคคลที่จา่ ย
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017)

นอกจากนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนและอ้าง
อัตราศูนย์กับการจ่ายเงินปันผลภายใต้มาตรา 10(3) ของสนธิ
สัญญาภาษีรายได้สหรัฐอเมริกา-เยอรมนี คุณควรกรอกบรรทัด
ที่ 15 ว่า "มาตรา 10(3)", "0" และ "เงินปันผล" ในช่องว่างที่ให้
ไว้ ในช่องว่างที่ให้ไว้ส�ำหรับการอธิบาย คุณอาจเขียนว่าคุณเป็น
เจ้าของสิทธิประโยชน์ของเงินปันผล คุณเป็นผู้พ�ำนักอาศัยใน
เยอรมนี คุณเป็นเจ้าของหุ้นโดยตรงจ�ำนวน 80% ขึ้นไปของพลัง
การลงคะแนนของบริษัทที่จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 12 เดือน สิ้นสุด
ลงในวันที่ก�ำหนดสิทธิ์ในการได้รับเงินปันผล และคุณพอใจกับ
เงื่อนไขของมาตรา 28(2)(f)(aa) และ (bb) และมาตรา 28(4) ของ
สนธิสัญญาโดยค�ำนึงถึงเงินปันผลนั้นๆ
• บุคคลที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญากับค่าลิขสิทธิ์
ในกรณีที่สนธิสัญญานั้นก�ำหนดอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่แตก
ต่างกันตามค่าลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ
• บุคคลที่อา้ งสิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญาส�ำหรับดอกเบี้ยอื่น
นอกเหนือจากอัตราที่ใช้โดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น ภายใต้สนธิ
สัญญาสหรัฐอเมริกา-ออสเตรเลีย อัตราดอกเบี้ยที่ใช้โดยทั่วไปคือ
10% ภายใต้มาตรา 11(2) อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยอาจยกเว้น
จากการหักภาษี ณ ที่จ่าย หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุภายใต้
มาตรา 11(3)

ส่วนที่ 4 ถึง 28 – การรับรองสถานะตามบทที่ 4

คุณต้องกรอกเพียงหนึ่งส่วนในส่วนที่ 4 จนถึง 28 เพื่อรับรอง
สถานะของคุณในบทที่ 4 (หากก�ำหนด) คุณจะไม่จ�ำเป็นต้อง
กรอกข้อมูลการรับรองสถานะตามบทที่ 4 หากคุณไม่ใช่ผู้จ่าย
ของการช�ำระเงินที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ หรือเจ้าของบัญชี
ที่เปิดบัญชีไว้กับ FFI ที่ร้องขอแบบฟอร์มนี้ ระบุส่วน (หากมี) ที่
คุณควรกรอกโดยอิงตามช่องที่คุณเลือกในบรรทัดที่ 5 นิติบุคคล
ที่เลือก FFI ที่ไม่ได้เข้าร่วม, FFI ที่เข้าร่วม, FFI ที่ถือว่ามีการลง
ทะเบียน (นอกเหนือจาก FFI ที่ได้รับการสนับสนุน), FFI ตาม
แบบจ�ำลองการรายงานที่ 1, FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงานที่ 2,
หรือ NFEE ที่ต้องรายงานโดยตรง (นอกเหนือจาก NFFE ที่ต้อง
รายงานโดยตรงที่ได้รับการสนับสนุน) ในบรรทัดที่ 5 ไม่จ�ำเป็น
ต้องกรอกใบรับรองใดๆ ในส่วนที่ 4 ถึงส่วนที่ 23

IGA แทนการรับรองที่อยู่ในส่วนที่ 4 จนถึง 28 ของแบบฟอร์ม
W-8BEN-E ในบางกรณีคุณอาจต้องระบุการรับรองเพิ่มเติมให้
กับตัวแทนท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โปรดดู นิติบุคคลที่ยื่นเอกสาร
รับรองภายใต้ IGA ที่มีผลบังคับใช้ ภายใต้ค�ำแนะน�ำพิเศษ ซึ่งอยู่
ในส่วนถัดไป

ส่วนที่ 4 - FFI ที่ได้รับการสนับสนุน

บรรทัดที่ 16 หากคุณเป็น FFI ที่ได้รับการสนับสนุนที่อธิบายไว้ใน
ส่วนระเบียบข้อบังคับ 1.1471-5(f)(1)(i)(F) ป้อนชื่อของนิติบุคคล
ที่ท�ำการสนับสนุนที่ยอมรับว่าจะด�ำเนินการสอบทานธุรกิจ การ
รายงาน และข้อผูกมัดการหักภาษี ณ ที่จ่าย (หากมีผลบังคับใช้)
แทน FFI ที่ได้รับการสนับสนุนที่ระบุในบรรทัดที่ 1 คุณต้องระบุ
GIIN ของคุณในบรรทัดที่ 9
บรรทัดที่ 17 คุณต้องท�ำเครื่องหมายในช่องเพื่อยืนยันว่าคุณเป็น
นิติบุคคลการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนหรือบริษัทต่างชาติที่มี
การควบคุมและได้รับการสนับสนุน (ภายในความหมายของส่วนที่
957(a)) และคุณพอใจในข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องส�ำหรับสถานะนี้
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ส่วนที่ 5 – ธนาคารในท้องถิ่นที่ถือว่าไม่ได้จด
ทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว
บรรทัดที่ 18 หากคุณเป็นธนาคารในท้องถิ่นที่ถือว่าไม่ได้จด
ทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จะต้องเลือกช่องดังกล่าวเพื่อ
รับรองว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดทั้งหมดของสถานะที่ถือว่าผ่าน
การรับรองแล้ว

ส่วนที่ 6 – FFI ที่อนุโลมให้ได้รับการรับรอง
ด้วยบัญชีมูลค่าต�่ำเท่านั้น
บรรทัดที่ 19 หากคุณเป็น FFI ที่ถือว่าได้รับการรับรองแล้วที่มี
บัญชีมูลค่าต�่ำเท่านั้นจะต้องเลือกช่องดังกล่าว เพื่อรับรองว่าเป็น
ไปตามข้อก�ำหนดทั้งหมดของการจัดประเภทที่ถือว่าผ่านการ
รับรองแล้วนี้

ส่วนที่ 7 – สื่อการลงทุนแบบไม่เปิดเผยที่ถือว่า
ได้รับการรับรองแล้ว
บรรทัดที่ 20 กรอกชือ
่ นิตบ
ิ ค
ุ คลทีใ
่ ห้การสนับสนุนของคุณ ซึง่
ยินยอมปฏิบต
ั ต
ิ ามการสอบทานธุรกิจ การรายงานและข้อผูกมัดใน
การหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ยของนิตบ
ิ ค
ุ คลทีร่ ะบุไว้ในบรรทัดที่ 1 เสมือน
ว่านิตบ
ิ ค
ุ คลในบรรทัดที่ 1 เป็น FFI ทีเ่ ข้าร่วม คุณต้องกรอก GIIN
ของนิตบ
ิ ค
ุ คลทีใ
่ ห้การสนับสนุนของคุณในบรรทัดที่ 9ก
บรรทัดที่ 21 หากคุณเป็นสื่อการลงทุนแบบไม่เปิดเผยที่ได้รับการ
สนับสนุนจะต้องเลือกช่องดังกล่าว เพื่อรับรองว่าเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดทั้งหมดของสถานะที่ถือว่าได้รับการรับรองนี้

ส่วนที่ 8 – บริษัทด้านการลงทุนหนี้ชีวิตจ�ำกัดที่
ถือว่าได้รับการรับรองแล้ว
บรรทัดที่ 22 หากคุณเป็นนิติบุคคลด้านการลงทุนหนี้ชีวิตจ�ำกัดจะ
ต้องเลือกช่องดังกล่าว เพื่อรับรองว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดทั้งหมด
ของสถานะที่ถือว่าได้รับการรับรองนี้

ส่วนที่ 9 – นิติบุคคลการลงทุนบางแห่งที่ไม่คง
ไว้ซึ่งบัญชีการเงิน
บรรทัดที่ 23 หากคุณเป็น FFI ที่เป็นสถานบันการเงินเพียงอย่าง
เดียว เนื่องจากคุณได้อธิบายในส่วนระเบียบข้อบังคับ 1.14715(e)(4)(i)(A) และคุณไม่ได้คงไว้ซึ่งบัญชีการเงิน คุณต้องท�ำ
เครื่องหมายในช่องเพื่อยืนยันว่าคุณตรงตามข้อก�ำหนดทั้งหมด
ส�ำหรับสถานะที่รับรองแล้วซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่าจ�ำเป็นต้อง
ปฏิบัติตาม

ส่วนที่ 10 – FFI ที่ได้รับการบันทึกโดยเจ้าของ

บรรทัดที่ 24ก หากคุณเป็น FFI ที่ได้รับการบันทึกโดยเจ้าของ
คุณจะต้องเลือกช่องดังกล่าว เพื่อรับรองว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ทั้งหมดส�ำหรับสถานะนี้ และยื่นแบบฟอร์มนี้ให้กับสถาบันการเงิน
ในสหรัฐอเมริกา FFI ที่เข้าร่วม FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงาน
ที่ 1 หรือ FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงานที่ 2 ซึ่งยินยอมปฏิบัติ
หน้าที่เป็นตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จา่ ยที่ได้รับการแต่งตั้ง
ส�ำหรับคุณ โปรดดูกฎข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(f)(3) ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FFI ที่ได้รับการบันทึกโดยเจ้าของ รวมถึง
ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จา่ ยที่ได้รับการแต่งตั้ง

บรรทัดที่ 24ข เลือกช่องเพื่อรับรองว่าคุณได้ให้เอกสารหรือจะให้
เอกสารที่ก�ำหนดในใบรับรอง รวมทั้งเอกสารรายงานของเจ้าของ
FFI และเอกสารที่ถูกต้องส�ำหรับแต่ละบุคคลที่ระบุในเอกสาร
รายงานของเจ้าของ FFI ดังที่อธิบายในบรรทัดที่ 24b

บรรทัดที่ 24ค เลือกช่องดังกล่าวเพือ
่ รับรองว่าคุณได้ยน
ื่ หรือจะ
ยืน
่ จดหมายของผูต
้ รวจสอบบัญชี (แทนข้อมูลทีจ
่ ำ� เป็นต้องใช้ใน
บรรทัดที่ 24b) ซึง่ จะเป็นการปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนดทีอ
่ ยูใ
่ นบรรทัดนี้
เคล็ด
ลับ

เลือกช่องในบรรทัดที่ 24b หรือ 24c เพียงช่องเดียว อย่า
เลือก TIP ทั้งสองช่อง

บรรทัดที่ 24ง เลือกช่องดังกล่าวหากคุณไม่มีผู้ได้รับผลประโยชน์
ชั่วคราว หรือคลาสที่ได้รับการก�ำหนดให้มีผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่ไม่มีการระบุไว้ ในขณะที่ใบรับรองนี้ไม่จ�ำเป็น ข้อความการ
รายงานของเจ้าของที่ให้ไว้โดย FFI ที่ได้รับการบันทึกโดย
เจ้าของ จะยังคงใช้การได้ตลอดไปส�ำหรับวัตถุประสงค์ตามบท
ที่ 4 เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยค�ำนึงถึงพันธะ
นอกประเทศ (ตามที่ระบุในกฎข้อบังคับมาตรา 1.6049-5(c)(1))
เฉพาะเมื่อให้ใบรับรองนี้ และยอดบัญชีของบัญชีทั้งหมดที่ถือโดย
FFI ซึ่งได้รับการบันทึกโดยเจ้าของ กับตัวแทนการหักภาษี ณ ที่
จ่าย มีค่าไม่เกิน 1,000,000 ดอลลาร์ ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน
2014 หรือในวันสุดท้ายของปีปฏิทินซึ่งบัญชีนั้นเปิด และวัน
สุดท้ายของปีปฏิทินต่อมาแต่ละปีก่อนการช�ำระเงิน ที่ใช้กฎรวม
บัญชีของกฎข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(b)(4)(iii)

ส่วนที่ 11 – ผู้จัดจ�ำหน่ายที่จ�ำกัด

บรรทัดที่ 25ก หากคุณเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายที่จ�ำกัดจะต้องเลือก
ช่องดังกล่าวเพื่อรับรองว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทั้งหมด
ส�ำหรับสถานะนี้
บรรทัดที่ 25ข และ 25ค เลือกช่องที่เหมาะสมเพื่อรับรองสถานะ
ของคุณ อย่าเลือกทั้งสองช่อง

ผู้จัดจ�ำหน่ายที่จ�ำกัดสามารถรับรองเฉพาะในส่วนของ
บัญชีที่มีการด�ำเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อตกลงด้านการ
ข้อควรระวัง
จัดจ�ำหน่ายร่วมกับกองทุนที่จ�ำกัด ผู้จัดจ�ำหน่ายที่จ�ำกัด
ซึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงด้านการจัดจ�ำหน่ายดังกล่าว
ได้รับการช�ำระเงินซึ่งอยู่ภายใต้การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามบทที่ 3
หรือการช�ำระเงินที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ควรกรอกแบบ
ฟอร์ม W-8IMY แทนแบบฟอร์มนี้ ยกเว้นในขอบเขตที่ว่าผู้จัด
จ�ำหน่ายได้รับผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงดัง
กล่าว ในฐานะผู้ได้รับผลประโยชน์

!

ส่วนที่ 12 – FFI ที่ไม่ต้องรายงาน IGA

บรรทัดที่ 26 ท�ำเครื่องหมายช่องที่ระบุที่คุณถือว่าเป็น FFI ที่ไม่
ต้องรายงานซึ่งอยู่ใน IGA คุณต้องระบุ IGA ที่เกี่ยวข้องโดยใส่
ชื่อของเขตการปกครองที่มี IGA ได้รับการจัดการในฐานะมีผลอ
ยู่กับสหรัฐอเมริกา และระบุว่าเป็น IGA แบบจ�ำลองที่ 1 หรือแบบ
จ�ำลองที่ 2 คุณยังต้องแจ้งหมวดหมู่เฉพาะของ FFI ที่ระบุไว้ใน
ภาคผนวกที่ 2 ของ IGA ให้กับตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในการระบุ FFI ประเภทเฉพาะที่อธิบายในภาคผนวกที่ 2 คุณควร
ใช้ภาษาจากภาคผนวกที่ 2 ซึ่งอธิบายสถานะของคุณใน IGA นั้น
ได้ดีที่สุดและเฉพาะเจาะจงที่สุด ตัวอย่างเช่น ระบุว่า "นิติบุคคล
การลงทุนที่เจ้าของสิทธิประโยชน์ที่ยกเว้นเป็นเจ้าของทั้งหมด"
แทนที่จะใส่ว่า "เจ้าของสิทธิประโยชน์ที่ยกเว้น" ถ้าคุณเป็น FFI ที่
ไม่ต้องรายงานซึ่งอยู่ใน IGA ที่อ้างสถานะที่ถือว่ามีการปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับ ภายใต้ข้อบังคับต่างๆ คุณต้องระบุในบรรทัดนี้ว่าคุณ
มีคุณสมบัติครบถ้วนภายใต้ส่วนใดของข้อก�ำหนด
ถ้าคุณเป็นสถาบันการเงินทีไ
่ ม่ตอ
้ งรายงาน ภายใต้ IGA ที่
เกีย
่ วข้องเนือ
่ งจากคุณมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ้วนในฐานะ FFI ทีไ
่ ด้รบ
ั
การบันทึกโดยเจ้าของ ภายใต้ขอ
้ บังคับต่างๆ อย่าเลือก "FFI ที่
ไม่ตอ
้ งรายงานซึง่ อยูใ
่ น IGA" แต่คณ
ุ ต้องเลือก "FFI ทีไ
่ ด้รบ
ั การ
บันทึกโดยเจ้าของ" และกรอกส่วนที่ 10 แทนทีจ
่ ะกรอกส่วนที่ 12 นี้
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ส่วนที่ 18 – นิติบุคคลกลุ่มไม่หวังผลทางการ
ค้าที่ได้รับการยกเว้น

ดูค�ำแนะน�ำในบรรทัดที่ 9ก เมื่อร้องขอให้มี GIIN ส�ำหรับ FFI
ที่ไม่ต้องรายงานซึ่งอยู่ใน IGA (รวมถึงผู้จัดการทรัพย์สินและผู้
จัดการทรัพย์สินแบบมีการบันทึกที่เป็นบุคคลต่างชาติ)

บรรทัดที่ 32 หากคุณเป็นนิติบุคคลกลุ่มไม่หวังผลทางการค้าที่
ได้รับการยกเว้น คุณต้องเลือกช่องดังกล่าวเพื่อรับรองว่าคุณได้
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับสถานะนี้

ส่วนที่ 13 - รัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลของดิน
แดนที่สหรัฐอเมริกาครอบครอง หรือธนาคาร
กลางที่ออกในต่างประเทศ

ส่วนที่ 19 – บริษัทเพิ่งเริ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงินและได้รับการยกเว้น

บรรทัดที่ 27 หากคุณเป็นรัฐบาลต่างประเทศหรือหน่วยงานย่อย
ทางการเมืองของรัฐบาลต่างประเทศ (รวมทั้งตัวแทนและหน่วย
งานย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมด) รัฐบาลของดินแดนที่สหรัฐอเมริกา
ครอบครอง หรือธนาคารกลางที่ออกในต่างประเทศ (แต่ละอย่าง
เป็นไปตามที่ระบุในกฎข้อบังคับมาตรา 1.1471-6) คุณต้องเลือก
ช่องนี้และรับรองว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับสถานะ
นี้ (รวมทั้งไม่ได้ด�ำเนินกิจกรรมการเงินและการค้าในประเภทที่
อธิบายไว้ในบรรทัดนี้ ยกเว้นเท่าที่อนุญาตภายใต้กฎข้อบังคับ
มาตรา 1.1471-6(h)(2))

บรรทัดที่ 33 หากคุณเป็นบริษัทเพิ่งเริ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการ
เงินและได้รับการยกเว้น คุณต้องเลือกช่องดังกล่าวเพื่อรับรองว่า
คุณได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับสถานะนี้ คุณจะต้อง
ระบุวันที่คุณจัดตั้งขึ้น หรือวันที่กรรมการบริษัทของคุณลงมติ
(หรือด�ำเนินมาตรการที่เทียบเท่า) เพื่ออนุมัติสายธุรกิจใหม่ (ซึ่งไม่
สามารถเป็นของสถาบันการเงินหรือ NFFE ที่ไม่ได้ด�ำเนินงาน)

ส่วนที่ 20 – นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่
ได้รับการยกเว้น ซึ่งอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
หรือล้มละลาย

หากคุณเป็นรัฐบาลต่างประเทศหรือหน่วยงานย่อย
เคล็ด
ทางการเมืองของรัฐบาลต่างประเทศ (รวมทั้งตัวแทนและ
ลับ
หน่วยงานย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมด) รัฐบาลของดินแดน
ที่สหรัฐอเมริกาครอบครอง หรือธนาคารกลางที่ออกในต่าง
ประเทศ คุณควรกรอกเฉพาะแบบฟอร์ม W-8BEN-E นี้ ส�ำหรับ
การช�ำระเงินซึ่งคุณไม่ได้อ้างการน�ำไปใช้ของส่วนที่ 115(2),
892, หรือ 895 มิเช่นนั้นคุณควรใช้แบบฟอร์ม W-8EXP

บรรทัดที่ 34 หากคุณเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ได้
รับการยกเว้น ซึ่งอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชีหรือล้มละลาย คุณ
ต้องเลือกช่องดังกล่าวเพื่อรับรองว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ทั้งหมดส�ำหรับสถานะนี้ คุณจะต้องแจ้งวันที่ซึ่งคุณยื่นแผนการ
ช�ำระบัญชี แผนการปฏิรูปองค์กร หรือเอกสารการล้มละลาย

ส่วนที่ 14 – องค์กรระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 21 – 501(c) องค์กร

บรรทัดที่ 28ก เลือกช่องนี้เพื่อรับรองว่าคุณเป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7701(a)(18)

บรรทัดที่ 35 หากคุณเป็นนิติบุคคลที่อ้างสถานะตามบทที่ 4
ในฐานะองค์กรดังส่วนที่ 501(c) ตามกฎข้อบังคับมาตรา
1.1471-5(e)(5)(v) คุณต้องเลือกช่องนี้และระบุวันที่ IRS ออก
จดหมายก�ำหนดให้แก่องค์กร หรือให้ส�ำเนาข้อคิดเห็นจาก
ทนายความในสหรัฐอเมริการับรองว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วน
ในฐานะองค์กรดังส่วนที่ 501(c) (โดยไม่ค�ำนึงว่าองค์กรนั้นเป็น
สถาบันเอกชนต่างประเทศหรือไม่)

หากคุณเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศโดยรัฐก�ำหนด (ตาม 22 U.S.C. 288 ถึง
288f) ให้เลือกช่อง 28a อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการ
ใช้สิทธิการยกเว้นจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อวัตถุประสงค์ของ
บทที่ 3 ให้ใช้แบบฟอร์ม W-8EXP
เคล็ด
ลับ

บรรทัดที่ 28ข หากคุณเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ในลักษณะ
นอกเหนือจากองค์กรระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในบรรทัดที่ 28a
คุณต้องเลือกช่องดังกล่าวเพื่อรับรองว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับสถานะนี้

เคล็ด
ลับ

ส่วนที่ 15 – แผนการเกษียณที่ได้รับการยกเว้น

บรรทัดที่ 29ก, ข, ค, ง, จ และ ฉ หากคุณเป็นแผนการเกษียณ
ที่ได้รับการยกเว้น คุณต้องเลือกช่องที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่าได้
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับสถานะนี้

ส่วนที่ 16 – นิติบุคคลที่ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่
ได้รับการยกเว้นเป็นเจ้าของทั้งหมด
บรรทัดที่ 30 หากคุณเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีผ
่ ไู้ ด้รบ
ั ผลประโยชน์ทไี่ ด้รบ
ั
การยกเว้นเป็นเจ้าของทัง้ หมด คุณต้องเลือกช่องดังกล่าวเพือ
่ รับรอง
ว่าได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนดทัง้ หมดส�ำหรับสถานะนี้ คุณจะต้องแสดง
เอกสารของเจ้าของทีร่ ะบุไว้ในบรรทัดนี้ ซึง่ ก�ำหนดว่าเจ้าของ
โดยตรงหรือเจ้าหนีโ้ ดยตรงของนิตบ
ิ ค
ุ คล เป็นผูไ้ ด้รบ
ั ผลประโยชน์
ทีไ่ ด้รบ
ั การยกเว้นตามทีร่ ะบุไว้ในกฎข้อบังคับมาตรา 1.1471-6(b)

ส่วนที่ 17 – สถาบันการเงินในอาณาเขต

บรรทัดที่ 31 หากคุณเป็นสถาบันการเงินในอาณาเขต คุณต้อง
เลือกช่องดังกล่าวเพื่อรับรองว่าคุณได้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ทั้งหมดส�ำหรับสถานะนี้
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแบบฟอร์ม W-8BEN-E (ฉบับ 7-2017)

อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นองค์กรตามมาตรา 501(c) ที่
ต้องการใช้สิทธิการยกเว้นจากการหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อ
วัตถุประสงค์ของบทที่ 3 ให้ใช้แบบฟอร์ม W-8EXP

ส่วนที่ 22 – องค์กรไม่หวังผลก�ำไร

บรรทัดที่ 36 หากคุณเป็นองค์กรไม่หวังผลก�ำไร (ที่ไม่ใช่
นิติบุคคลซึ่งอ้างสถานะตามบทที่ 4 ในฐานะองค์กรดังส่วนที่
501(c) ตามกฎข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(e)(5)(v)) คุณต้อง
เลือกช่องนี้เพื่อรับรองว่าคุณเป็นไปตามข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับ
สถานะนี้

องค์กรไม่หวังผลก�ำไรภายใต้ IGA หากคุณเป็นนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นและคงอยู่ในเขตการปกครองที่ได้รับการจัดการในฐานะ
ว่ามีผล IGA และที่อธิบายในภาคผนวก 1 ว่าเป็นองค์กรไม่หวัง
ผลก�ำไรซึ่งเป็น NFFE ที่ด�ำเนินงานอยู่ โปรดดู นิติบุคคลที่ยื่น
เอกสารรับรองภายใต้ IGA ที่มีผลบังคับใช้ ภายใต้ ค�ำแนะน�ำ
พิเศษ ซึ่งอยู่ในส่วนถัดไป

ส่วนที่ 23 – NFFE ที่จดทะเบียนเป็นบริษัท
มหาชน หรือบริษัทในเครือ NFFE ของบริษัท
มหาชน
บรรทัดที่ 37ก หากคุณเป็น NFFE ที่จดทะเบียนต่อสาธารณะ คุณ
-13-

ต้องเลือกช่องนี้เพื่อรับรองว่าคุณไม่ใช่สถาบันการเงินและระบุชื่อ
ของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายหุ้นของ NFFE ต่อสาธารณะ

บรรทัดที่ 37ข หากคุณเป็น NFFE ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มขยาย
ในเครือเดียวกันกับนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่อสาธารณะ ใน
สหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ คุณต้องเลือกช่องนี้ แจ้งชื่อของ
นิติบุคคลที่จดทะเบียนต่อสาธารณะ และระบุตลาดหลักทรัพย์
ที่มีการแลกเปลี่ยนหุ้นของนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่อสาธารณะ
ดูกฎข้อบังคับมาตรา 1.1472-1(c)(1)(i) เพื่อก�ำหนดว่าหุ้น
ของนิติบุคคลนั้น มีการแลกเปลี่ยนอย่างสม�่ำเสมอภายใน
ตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือไม่ (ใช้ค�ำว่า "นิติบุคลใน
สหรัฐอเมริกา" แทนส�ำหรับ NFFE ตามความเหมาะสมเพื่อทดสอบ
ว่านิติบุคคลดังกล่าวได้จดทะเบียนต่อสาธารณะหรือไม่)

ส่วนที่ 24 – NFFE ในอาณาเขตที่ได้รับการ
ยกเว้น

บรรทัดที่ 38 หากคุณเป็น NFFE ในอาณาเขตที่ได้รับการ
ยกเว้น คุณต้องเลือกช่องดังกล่าวเพื่อรับรองว่าคุณได้ปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับการจัดประเภทนี้ ดูกฎข้อบังคับ
มาตรา 1.1472-1(c)(1)(iii) ส�ำหรับค�ำจ�ำกัดความของ NFFE ใน
อาณาเขตที่ได้รับการยกเว้น

ส่วนที่ 25 – NFFE ที่ด�ำเนินงานอยู่

บรรทัดที่ 39 หากคุณเป็น NFFE ทีด
่ ำ� เนินงานอยู่ คุณต้องเลือกช่อง
ดังกล่าวเพือ
่ รับรองว่าคุณได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนดทัง้ หมดส�ำหรับ
สถานะนี้ รวมทัง้ การทดสอบทรัพย์สน
ิ และรายได้แบบได้เปล่า ตาม
ทีร่ ะบุไว้ในเอกสารรับรองของส่วนนี้ เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการสมัคร
รับการทดสอบนี้ รายได้แบบได้เปล่าจะประกอบไปด้วยเงินปันผล
ดอกเบีย
้ ค่าเช่า ค่าลิขสิทธิ์ เงินรายปี และรายได้แบบได้เปล่าใน
บางรูปแบบอืน
่ ๆ ดูกฎข้อบังคับมาตรา 1.1472-1(c)(1)(iv)(A)
ส�ำหรับ รายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับค�ำจ�ำกัดความของรายได้แบบ
ได้เปล่า และดูกฎข้อบังคับมาตรา 1.1472-1(c)(1)(iv)(B) ส�ำหรับ
ข้อยกเว้น จากค�ำจ�ำกัดความของรายได้แบบได้เปล่าส�ำหรับรายได้
บางประเภท

ส่วนที่ 26 – NFFE ที่ไม่ได้ด�ำเนินงาน

บรรทัดที่ 40ก หากคุณเป็น NFFE ที่ไม่ได้ด�ำเนินงาน คุณต้อง
เลือกช่องดังกล่าว เพื่อรับรองว่าคุณไม่ใช่สถาบันการเงิน และ
ไม่ได้ท�ำการรับรองสถานะของคุณว่าเป็น NFFE ที่จดทะเบียน
ต่อสาธารณะ เครือ NFFE ของบริษัทที่จดทะเบียนต่อสาธารณะ
NFFE ในอาณาเขตที่ได้รับการยกเว้น NFFE ที่ด�ำเนินงานอยู่
NFFE ที่ต้องรายงานโดยตรง หรือ NFFE ที่ต้องรายงานโดยตรง
ที่ได้รับการสนับสนุน
หมายเหตุ หากคุณเป็น NFFE ทีไ่ ม่ได้ดำ� เนินการ แต่ในควา
มจริงคุณได้จด
ั การ FFI บางประเภทอยู่ (ดูกฎข้อบังคับมาตรา
1.1471-5(e)(4)(i)(B)) คุณต้องไม่กรอกบรรทัดที่ 40ก เนือ
่ งจากจะ
ถือว่าคุณเป็นสถาบันทางการเงินและไม่ใช่ NFFE ทีไ่ ม่ได้ดำ� เนินการ

ถ้าคุณเป็น NFFE ที่อาจมีคุณสมบัติในฐานะ NFFE ที่
ด�ำเนินงานอยู่ (หรือ NFFE อื่นๆ ที่อธิบายในส่วนอื่นของ
แบบฟอร์มนี)้ คุณยังสามารถเลือกบรรทัดที่ 40ก และเปิด
เผยเจ้าของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกา หรือรับรองว่าคุณไม่มี
เจ้าของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกา
เคล็ด
ลับ

บรรทัดที่ 40ข เลือกช่องนี้เพื่อรับรองว่าคุณไม่มีเจ้าของที่ส�ำคัญ
ในสหรัฐอเมริกา
บรรทัดที่ 40ค หากคุณไม่ท�ำเครื่องหมายในช่องและท�ำการ
รับรองในบรรทัดที่ 40ข คุณต้องท�ำเครื่องหมายในช่อง 40ค นี้

และกรอกส่วนที่ 29 ให้สมบูรณ์เพื่อระบุและกรอกชื่อ ที่อยู่ และ
TIN ของเจ้าของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกาแต่ละรายของคุณ

หมายเหตุ ถ้าคุณเป็น NFEE ที่ยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E ต่อ FFI
ที่ได้รับการจัดการในฐานะ FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงานที่ 1
หรือ FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงานที่ 2 คุณยังสามารถใช้ส่วนที่
29 เพื่อรายงานบุคคลสหรัฐอเมริกาที่ควบคุม (ตามที่ระบุใน IGA
ที่เกี่ยวข้อง) การอ้างอิงต่อ "บุคคลสหรัฐอเมริกาที่ควบคุม" ในส่วน
นี้และส่วนที่ 29 จะน�ำมาใช้เฉพาะเมื่อแบบฟอร์มนี้มีการยื่นต่อ FFI
ที่ได้รับการจัดการในฐานะ FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงานที่ 1
หรือ FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงานที่ 2 เท่านั้น

ส่วนที่ 27 – FFI ในเครือที่ได้รับการยกเว้น

บรรทัดที่ 41 หากคุณเป็น FFI ในเครือที่ได้รับการยกเว้น คุณ
ต้องเลือกช่องดังกล่าวเพื่อรับรองว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ทั้งหมดส�ำหรับการจัดประเภทนี้ การจัดประเภทนี้จะใช้เฉพาะกับ
FFI ในเครือที่ได้รับการยกเว้น ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากตาม
ที่ระบุไว้ในเอกสารรับรองของส่วนนี้ และจัดท�ำเอกสารตนเองกับ
ทางสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้ดูแลบัญชีเงินฝาก คุณจะไม่มีสิทธิ
ตามการจัดประเภทนี้ หากคุณได้รับจากหรือเป็นผู้ท�ำการช�ำระ
เงินที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ให้กับบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่สมาชิก
ของกลุ่มขยายในเครือ ยกเว้นสถาบันรับฝากที่ระบุไว้ในประโยค
ก่อนหน้านี้ ดูกฎข้อบังคับมาตรา 1.1471-5(e)(5)(iv) ส�ำหรับข้อ
ก�ำหนดทั้งหมดของสถานะนี้

ส่วนที่ 28 – NFFE ที่ต้องรายงานโดยตรงที่ได้
รับการสนับสนุน
บรรทัดที่ 42 และ 43 หากคุณเป็น NFFE ที่รายงานโดยตรงที่
ได้รับการสนับสนุน คุณต้องป้อนชื่อของนิติบุคคลที่สนับสนุนใน
บรรทัดที่ 42 และท�ำเครื่องหมายในช่องเพื่อรับรองว่าคุณได้ปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดทั้งหมดส�ำหรับการจัดประเภทนี้ คุณต้องระบุ GIIN
ของคุณในบรรทัดที่ 9ก

ส่วนที่ 29 - เจ้าของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกา
ของ NFEE ที่ไม่ได้ด�ำเนินงาน

ถ้าคุณระบุตัวคุณเองว่าเป็น NFFE ที่ไม่ได้ด�ำเนินงาน (รวมทั้ง
นิติบุคคลการลงทุนที่เป็น NFFE ในอาณาเขต แต่ไม่ใช่ NFFE
ในอาณาเขตที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้กฎข้อบังคับมาตรา
1.1472-1(c)) ที่มีเจ้าของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหนึ่ง
รายในส่วนที่ 26 คุณต้องระบุเจ้าของที่ส�ำคัญในอเมริกาแต่ละราย
แจ้งชื่อ ที่อยู่ และ TIN ของเจ้าของที่ส�ำคัญในสหรัฐอเมริกาแต่ละ
คนในคอลัมน์ที่สัมพันธ์กัน คุณอาจแนบข้อมูลนี้ในเอกสารแยก
ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้เอกสารบทลงโทษเดียวกันและใบรับรองอื่นๆ
ที่ท�ำขึ้นในส่วนที่ 30 ถ้าคุณเป็นบุคคลสหรัฐอเมริกาที่ควบคุมซึ่ง
ต้องรายงาน (ตามที่ระบุใน IGA ที่เกี่ยวข้อง) ต่อ FFI ตามแบบ
จ�ำลองการรายงานที่ 1 หรือ FFI ตามแบบจ�ำลองการรายงานที่ 2
ซึ่งคุณมีบัญชีด้วย ที่ร้องขอข้อมูลการเป็นเจ้าของด้วยแบบฟอร์ม
นี้ คุณอาจใช้ช่องว่างนี้เพื่อรายงานบุคคลดังกล่าว หรือแนบไว้ใน
เอกสารแยก

ส่วนที่ 30 - ใบรับรอง

จะต้องมีการเซ็นชื่อและลงวันที่ในแบบฟอร์ม W-8BEN-E โดย
ผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้
จ่ายที่เข้าร่วม (ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของมาตรา 6050W) หรือ
เจ้าของบัญชีของ FFI ที่ร้องขอแบบฟอร์มนี้ คุณต้องเลือกช่องดัง
กล่าวเพื่อรับรองว่าคุณมีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการเซ็นชื่อ
แทนนิติบุคคลที่ระบุไว้ในบรรทัดที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
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เงินที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ เว้นแต่คุณได้รับการจัดการใน
ฐานะผู้รับเงินส�ำหรับวัตถุประสงค์ตามบทที่ 4 และมี GIIN ของคุณ
เอง เจ้าของเดียวของคุณควรยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E หรือแบบ
ฟอร์ม W-8BEN (ตามที่เกี่ยวข้อง) ต่อตัวแทนการหักภาษี ณ ที่
จ่ายไปพร้อมกับแบบฟอร์มนี้ คุณหรือตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ
ที่จ่ายอาจใช้บรรทัดที่ 10 เพื่อแจ้งตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่
จ่ายให้ท�ำการเชื่อมโยงแบบฟอร์มทั้งสอง

ของรายได้ หากตัวแทนซึ่งด�ำเนินการแทนโดยมีหนังสือมอบ
ฉันทะอย่างถูกต้องเป็นผู้กรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E จะต้อง
แนบใบมอบฉันทะหรือส�ำเนาที่ระบุการมอบอ�ำนาจให้ตัวแทนใน
การกรอก ด�ำเนินการและยื่นแบบฟอร์มมาพร้อมกับแบบฟอร์ม
ด้วย คุณอาจสามารถใช้แบบแบบฟอร์ม 2848 การมอบอ�ำนาจ
และการประกาศตัวแทน เพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้ ตัวแทน รวมถึง
เจ้าของสิทธิประโยชน์ ผู้จ่าย หรือเจ้าของบัญชี (ตามความเหมาะ
สม) อาจต้องรับผิดตามบทลงโทษ ในกรณีที่แบบฟอร์มนั้นมีความ
ผิดพลาด เป็นเท็จ หรือถูกปลอมแปลง หลังจากเซ็นชื่อในแบบ
ฟอร์ม W-8BEN-E จะถือว่าผู้แทน เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนที่ได้รับ
อนุญาตของนิติบุคคลยินยอมที่จะยื่นแบบฟอร์มใหม่ภายใน 30
วันหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องของแบบฟอร์ม

บรรทัดที่ 1 กรอกชื่อตามกฎหมายของคุณ (ก�ำหนดโดยการ
อ้างอิงไปยังตัวตนทางกฎหมายในประเทศที่คุณก่อตั้งนิติบุคคล
หรือองค์กร)
บรรทัดที่ 2 กรอกชื่อประเทศที่คุณสร้าง จัดการหรือก�ำกับดูแล
นิติบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายของประเทศดังกล่าว

ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จา่ ยจะอนุญาตให้คุณยื่นแบบ
ฟอร์มนี้ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องระบุว่าแบบฟอร์มดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ได้
รับอนุญาตให้กระท�ำการดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น มีเวลาและวันที่
ประทับตราบนข้อความที่ลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในแบบฟอร์มนี)้
การพิมพ์ชื่อของคุณลงในบรรทัดลายมือชื่อเฉยๆ นั้นไม่ใช่ลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์
การท�ำธุรกรรมผ่านนายหน้าหรือการแลกเปลี่ยนสินค้า เงินได้จาก
การท�ำธุรกรรมผ่านนายหน้า หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า จะอยู่ภาย
ใต้กฎการรายงานและการหักภาษี ณ ที่จ่ายส�ำรอง ยกเว้นเมื่อมี
การยื่นแบบฟอร์ม W-8BEN-E หรือแบบฟอร์มแทน เพื่อแจ้งให้
นายหน้าหรือผู้แลกเปลี่ยนสินค้าทราบ ว่าคุณเป็นชาวต่างชาติที่
ได้รับการยกเว้น
คุณจะเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นในปีปฏิทินที่:
• คุณเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทรัพย์มรดก หรือทรัสต์ต่างประเทศ
และ
• คุณไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่มีแผนการที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการท�ำการค้าหรือท�ำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผลประโยชน์ที่ได้จากการท�ำธุรกรรมกับนายหน้าหรือ
การแลกเปลี่ยนสิ่งของในระหว่างปีดังกล่าว

ค�ำแนะน�ำพิเศษ
นิติบุคคลแบบผสมที่ต้องการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา
หากคุณเป็นนิติบุคคลแบบผสมที่ต้องการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา
ในฐานะผู้พ�ำนักอาศัยแทนตัวคุณเอง คุณสามารถท�ำได้ตาม
ที่สนธิสัญญาภาษีที่มีผลบังคับใช้อนุญาต คุณต้องกรอกแบบ
ฟอร์ม W-8BEN-E ให้เสร็จเพื่อร้องขอใช้สิทธิ์ตามสนธิสัญญา
ในลักษณะที่อธิบายไว้ในค�ำแนะน�ำส่วนที่ 3 และกรอกส่วนที่
1 เพื่อการระบุเพิ่มเติมด้านล่าง โปรดทราบว่าคุณต้องไม่กรอก
บรรทัดที่ 5 ที่ระบุสถานะของคุณตามบทที่ 4 เว้นเสียแต่วา่ คุณเป็น
นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการช�ำระเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์ของบทที่ 4

หากคุณเป็นนิติบุคคลที่ท�ำหน้าที่ผา่ นรายได้ไปยังหุ้นส่วน ซึ่ง
ได้รับการช�ำระเงินที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ คุณควรยื่นแบบ
ฟอร์ม W-8IMY ส�ำหรับนิติบุคคล พร้อมทั้งเอกสารรายงานการ
หักภาษี ณ ที่จ่าย (หากจ�ำเป็น) ที่ก�ำหนดสถานะตามบทที่ 4 ของ
หุ้นส่วนหรือเจ้าของแต่ละคนของคุณ ข้อมูลที่จัดสรรไม่ต้องมีใน
เอกสารรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ยกเว้นแต่ว่ามีหุ้นส่วนหรือ
เจ้าของมากกว่าหนึ่งรายที่อยู่ภายใต้การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม
บทที่ 4 (เช่น FFI ที่ไม่เข้าร่วม) ถ้าคุณเป็นนิติบุคคลที่ยกเว้นซึ่ง
อ้างสิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญาในการช�ำระเงินที่เป็นการช�ำระ
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บรรทัดที่ 3 เว้นว่างบรรทัดนี้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกรอกแบบ
ฟอร์มนี้ในฐานะนิติบุคคลแบบผสมซึ่งต้องการใช้สิทธิตามสนธิ
สัญญา (รวมทั้งนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น) จะถือว่าคุณเป็นผู้ได้
รับผลประโยชน์ และควรระบุไว้ในบรรทัดที่ 1

บรรทัดที่ 4 เลือกช่องที่ตรงกับนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ห้าง
หุ้นส่วน การจัดการทรัพย์สินแบบมีผู้ให้ (Grantor Trust) หรือ
การจัดการทรัพย์สินทั่วไป (Simple Trust) คุณจะต้องเลือกช่อง
ดังกล่าว เพื่อแสดงว่าคุณเป็นนิติบุคคลแบบผสมที่ต้องการใช้สิทธิ
ตามสนธิสัญญา และกรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 ด้วย
บรรทัดที่ 5 ปล่อยบรรทัดนี้ให้ว่าง เว้นแต่ในสถานการณ์ตามที่
อธิบายข้างต้น

บรรทัดที่ 6, 7 และ 8 กรอกข้อมูลในบรรทัดที่ 6, 7 และ 8 ตามที่
ก�ำหนดไว้ในค�ำแนะน�ำเฉพาะก่อนหน้านี้
บรรทัดที่ 9ข หากประเทศที่คุณพ�ำนักอาศัยเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ น
ภาษี ได้ออกหมายเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีให้กับคุณ ให้กรอกไว้ที่
นี่ อย่างกรอกหมายเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของของคุณ
บรรทัดที่ 10 บรรทัดอ้างอิงนี้มีไว้เพื่อเชื่อมโยงแบบฟอร์ม
W-8BEN-E นี้เข้ากับใบรับรองการหักภาษีอื่นหรือเอกสารอื่นที่
ใช้ร่วมกัน ซึ่งยื่นตามวัตถุประสงค์ของบทที่ 4 ตัวอย่างเช่น หาก
คุณเป็นห้างหุ้นส่วนที่ต้องการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา คุณอาจ
ต้องการให้ข้อมูลส�ำหรับตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อ
เชื่อมโยงแบบฟอร์ม W-8BEN-E นี้เข้ากับแบบฟอร์ม W-8IMY
และเอกสารของเจ้าของที่คุณยื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการก�ำหนด
สถานะตามบทที่ 4 ของเจ้าของของคุณ
คุณจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 และ 30 ตามค�ำแนะน�ำ
เฉพาะด้านบน กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 ตามความเหมาะสม

นิติบุคคลแบบผสมแบบผันกลับต่างประเทศ

นิติบุคคลต่างประเทศแบบผสมประเภทพลิกผัน (Reverse) ควร
ยื่นเฉพาะแบบฟอร์ม W-8BEN-E ส�ำหรับการช�ำระเงินที่ไม่
ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญาในฐานะตัวแทนของ
เจ้าของ และจะต้องยื่นสถานะตามบทที่ 4 ในขณะที่ได้รับการ
ช�ำระเงินที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ นิติบุคคลต่างประเทศ
แบบผสมประเภทพลิกผัน (Reverse) ต่างประเทศที่ต้องการใช้
สิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญา ในฐานะตัวแทนของเจ้าของ ควร
ยื่นแบบฟอร์ม W-8IMY กับทางตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่าย
(รวมทั้งสถานะตามบทที่ 4 เมื่อได้รับการช�ำระเงินที่สามารถหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายได้) พร้อมทั้งเอกสารรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และแบบฟอร์ม W-8BEN หรือ W-8BEN-E (หรือหลักฐานการจัด
ท�ำเอกสารภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาต) ในฐานะตัวแทนของ
เจ้าของแต่ละรายที่ต้องการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา โปรดดูแบบ
ฟอร์ม W-8IMY และค�ำแนะน�ำที่มาพร้อมกันส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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นิติบุคคลที่ยื่นเอกสารรับรองภายใต้ IGA ที่มีผลบังคับใช้

FFI ในเขตการปกครองของ IGA ซึ่งคุณมีบัญชีด้วย อาจให้
ใบรับรองสถานะตามบทที่ 4 อย่างอื่นแก่คุณที่ไม่ใช่ดังแสดง
ในส่วนที่ 4 ถึง 28 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดการสอบทาน
ธุรกิจภายใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถแนบ
เอกสารรับรองอื่นกับแบบฟอร์ม W-8BEN-E นี้ แทนการกรอก
ใบรับรองซึ่งจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการในส่วนที่ 4 ถึง 28 ในกรณีที่
คุณ: (1) พิจารณาว่าใบรับรองนั้นสะท้อนสถานะของคุณส�ำหรับ
วัตถุประสงค์ตามบทที่ 4 ได้ถูกต้อง หรือภายใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง
(2) ตัวแทนการหักภาษี ณ ที่จ่ายมีการให้เอกสารลายลักษณ์อักษร
แก่คุณ ว่าได้ให้ใบรับรองเพื่อเป็นไปตามข้อก�ำหนดการสอบทาน
ธุรกิจในฐานะ FFI ที่เข้าร่วม หรือ FFI ที่ถือว่ามีการลงทะเบียน
ภายใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น นิติบุคคล A ที่ด�ำเนินการ
ในประเทศ A มีบัญชีกับ FFI ในประเทศ B ประเทศ B มี IGA แบบ
จ�ำลองที่ 1 ที่มีผล FFI ในประเทศ B อาจขอให้นิติบุคคล A ยื่น
ใบรับรองสถานะตามบทที่ 4 ตามข้อก�ำหนดของ IGA ของประเทศ
B เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดการสอบทานธุรกิจและการจัดท�ำ
เอกสารภายใต้ IGA ของประเทศ B

คุณสามารถยื่นเอกสารรับรองของ IGA ที่เหมาะสมร่วมกับแบบ
ฟอร์มนี้ หากคุณต้องการก�ำหนดสถานะตามบทที่ 4 ของคุณ ภาย
ใต้ค�ำจ�ำกัดความใน IGA ที่มีผลบังคับใช้ และเอกสารรับรองของ
คุณมีการระบุเขตการปกครองที่ถือว่ามี IGA ที่มีผลบังคับใช้อยู่
และมีการระบุสถานะของคุณว่าเป็น NFFE หรือ FFI ตาม IGA ที่
มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพิจารณาสถานะของคุณภาย
ใต้ข้อ IGA ที่เกี่ยวข้องในฐานะ NFEE คุณยังต้องพิจารณาว่า
คุณเป็น NFEE ที่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎข้อบังคับ เพื่อกรอก
แบบฟอร์มนี้ เว้นแต่คุณได้รับใบรับรองอื่นจาก FFI ตามที่อธิบาย
ในย่อหน้าที่แล้ว ซึ่งครอบคลุมใบรับรองของคุณในฐานะ NFEE
(เช่น "NFEE ที่ด�ำเนินงานอยู"่ ) ตามที่ระบุใน IGA ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถานะของคุณภาย
ใต้กฎหมายของเขตการปกครอง IGA ซึ่งคุณอยู่ภายใต้ หากคุณ
พิจารณาสถานะของคุณภายใต้ IGA นั้น ถ้าคุณไม่สามารถให้
ใบรับรองในส่วนที่ 4 ถึง 28 หรือถ้าคุณเป็นนิติบุคคลไม่หวังผล
ก�ำไรซึ่งเป็นไปตามค�ำจ�ำกัดความของ "NFEE ที่ด�ำเนินงานอยู"่
ภายใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง อย่าเลือกช่องในบรรทัดที่ 5 อย่างไร
ก็ตาม ถ้าคุณพิจารณาสถานะของคุณภายใต้ค�ำจ�ำกัดความของ
IGA นั้น และสามารถรับรองกับสถานะตามบทที่ 4 ซึ่งรวมอยู่ใน
แบบฟอร์มนี้ คุณไม่จ�ำเป็นต้องให้ใบรับรองต่างๆ ที่อธิบายใน
ย่อหน้านี้ เว้นแต่ก�ำหนดโดย FFI ที่คุณยื่นแบบฟอร์มนี้ให้

ใบรับรองใดๆ ที่ให้ภายใต้ IGA ที่เกี่ยวข้อง ยังอยู่ภายใต้การ
ลงโทษของเอกสารบทลงโทษและใบรับรองอื่นๆ ที่ท�ำขึ้นใน
ส่วนที่ 30

นิติบุคคลที่ยื่นเอกสารรับรองอื่นหรือเพิ่มเติมภายใต้กฎข้อ
บังคับ
หากคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งไม่ได้แสดงในแบบฟอร์มนี้ คุณ
อาจแนบใบรับรองที่เกี่ยวข้องส�ำหรับสถานะดังกล่าวจากแบบ
ฟอร์ม W-8 อื่นๆ ซึ่งใบรับรองที่เกี่ยวข้องปรากฏ หากใบรับรองที่
เกี่ยวข้องไม่ปรากฏในแบบฟอร์ม W-8 ใดๆ (เช่น หากมีระเบียบ
ข้อบังคับใหม่ส�ำหรับสถานะเพิ่มเติมและแบบฟอร์มนี้ยังไม่มีการ
อัพเดทให้สอดคล้องกับสถานะ) แล้ว คุณอาจต้องยื่นเอกสารแนบ
เพื่อรับรองว่าคุณมีคุณสมบัติส�ำหรับสถานะที่เกี่ยวข้องตามที่
อธิบายไว้ในส่วนของระเบียบข้อบังคับเฉพาะ เพิ่มการอ้างอิงไป
ยังข้อก�ำหนดที่มีผลบังคับใช้ภายในกฎข้อบังคับดังกล่าว ใบรับ
รองที่แนบใดๆ ดังกล่าวกลายมาเป็นส่วนส�ำคัญของแบบฟอร์ม
W-8BEN-E นี้ และอยู่ภายใต้การลงโทษของเอกสารบทลงโทษ
และใบรับรองอื่นๆ ที่ท�ำขึ้นในส่วนที่ 30
ประกาศกฎหมายการลดปริมาณงานเอกสาร เราสอบถาม
ข้อมูลบนแบบฟอร์มนี้ เพื่อด�ำเนินงานตามประมวลรัษฎากรของ
สหรัฐอเมริกา คุณจ�ำเป็นต้องให้ข้อมูลเหล่านี้ เราจ�ำเป็นต้องตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ และเพื่อช่วยให้
เราสามารถค�ำนวณและจัดเก็บภาษีได้ในจ�ำนวนที่ถูกต้อง
คุณไม่จ�ำเป็นต้องให้ข้อมูลบนแบบฟอร์มที่ร้องขอ ซึ่งอยู่ภายใต้
กฎหมายลดปริมาณงานเอกสาร ยกเว้นหากแบบฟอร์มดังกล่าวมี
หมายเลขควบคุม OMB อย่างถูกต้อง จะต้องมีการเก็บรักษาบัญชี
หรือบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับแบบฟอร์มหรือค�ำแนะน�ำไว้ ตราบใด
ที่ข้อมูลอาจมีส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินงานตามประมวลรัษฎากร
สหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปการคืนภาษีและข้อมูลการส่งคืนจะถูกเก็บ
ไว้เป็นความลับตามที่มาตรา 6103 ก�ำหนดไว้
เวลาที่ใช้ในการกรอกและยื่นแบบฟอร์มนี้จะแตกต่างกันไป
ตามสถานการณ์ของแต่ละคน เวลาเฉลี่ยโดยประมาณจะอยู่ที่:
การเก็บรักษาบันทึก 12 ชม. 40 นาที เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
หรือแบบฟอร์ม 4 ชม. 17 นาที การจัดเรียมและการส่งแบบฟอร์ม
8 ชม. 16 นาที

หากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของการประมาณ
การด้านเวลาเหล่านี้ หรือมีข้อเสนอแนะในการท�ำให้แบบฟอร์มนี้
ซับซ้อนน้อยลง เราพร้อมที่จะยินดีรับฟัง คุณสามารถส่งความคิด
เห็นจาก IRS.gov/FormComments คุณสามารถเขียนจดหมาย
และส่งถึงเราได้ที่ Internal Revenue Service, Tax Forms
and Publications, 1111 Constitution Ave. NW, IR-6526,
Washington, DC 20224 อย่าส่งแบบฟอร์ม W-8IMY ไปที่
ส�ำนักงานนี้ ให้ส่งให้ตัวแทนที่ท�ำการหักภาษี ณ ที่จ่ายของคุณ
แทน
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