W-8BEN – Vottorð um að raunverulegur eigandi sé erlendur aðila hvað varðar staðgreiðslu og skattskil í Bandaríkjunum (einstaklingar)

Öll W eyðublöð skal fylla út á ensku
Lestu þennan hluta og leiðbeiningarnar sem vísað er í til að tryggja að þú sért að fylla út rétt W-eyðublað.
I. HLUTI Upplýsingar um raunverulegan eiganda.
1. Fullt nafn (eiginnafn og eftirnafn).
2. Ríkisfang (land).
3. Ritið götuheiti og húsnúmer í efri línuna, bæjar-/borgarheiti, fylki eða hérað og póstfang í neðri
línuna.
HÉR SKAL EKKI RITA:
Pósthólf eða “beinist til” heimilisfang Nafn þriðja aðila
Heimilisfang fjármálastofnunar Bandarískt heimilisfang
4. Gefið einungis upp póstfang ef það er annað en heimilisfang fastrar búsetu.
Ath: Ef gefið er upp bandarískt póstfang er skriflegra útskýringa/rökstuðnings krafist. Ef gefið
er upp póstfang í öðru landi en heimilisfang fastrar búsetu er skriflegrar útskýringar/rökstuðnings krafist.
5. Bandarískt skattkennitala (e. TIN). Bandarískt skattnúmer er annað hvort bandarísk kennitala
(e. SSN) eða persónulegt skattnúmer (e. ITIN). Gilt TIN-númer er alltaf 9 tölustafir.
6. Hér skal rita skattkennitölu búsetulands ef búsetulandið er ekki Bandaríkin. Á Íslandi er það
íslensk kennitala.
7. EKKI GEFA UPP REIKNINGSNÚMER þar sem slíkt skilyrðir eyðublaðið við hina uppgefnu
reikninga og gæti orðið til þess að þú þyrftir að skila inn öðru eyðublaði fyrir aðra reikninga.
8. Hafir þú ekki skattkennitölu skal rita hér fæðingardag og ár á forminu MM/DD/ÁÁÁÁ.
Ath: Vinsamlegast lesið leiðbeiningar W-8BEN til að fá frekari upplýsingar um hver telst
raunverulegur eigandi.
II. HLUTI (tilvísun í tvísköttunarsamning)
9. og 10. Þessi hluti er eingöngu ætlaður einstaklingum sem eru búsettir í landi með gildan
tvísköttunarsamning (s.s. Ísland) og geta vísað í réttindi skv. ákvæðum slíks samnings.
Þetta á við ef viðkomandi aflar stöðugra eða ákvarðanlegra, árlegra eða reglubundinna tekna
(e. FDAP), t.d. arðgreiðslna, og slík greiðsla er upprunnin innan Bandaríkjanna. Undir 9.tl skal
rita búsetuland.
Hvers konar spurningum um réttindi vegna tvísköttunarsamnings skal beina til óháðs
skattaráðgjafa.
III. HLUTI (Yfirlýsing og undirritun)
Undirritið eyðublaðið og ritið nafnið með prentstöfum á línuna fyrir neðan undirskriftina.
Dagsetjið eyðublaðið á forminu MM/DD/ÁÁÁÁ
Undirritir þú fyrir hönd einstaklingsins sem nefndur er í 1. tl., þarf að gera grein fyrir umboði
þar að lútandi.
Ath: Umboðsaðili (e. power of attorney) má einungis undirrita eyðublað þetta taki umboðið
sérstaklega til skattamála eða eyðublaða frá skattayfirvöldum og afrit af umboðinu fylgir.
Einnig ef eyðublað IRS Form 2848 fylgir.
* Landsbankinn getur ekki veitt skattaráðgjöf og er viðskiptavini bent á að leita sér ráðgjafar hjá óháðum skattaráðgjafa.
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