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(Yenilənib: Avqust
2013 il)

Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi Haqqında
Müraciət və Təsdiqnamə

Bu formanı sorğu edənə
təqdim edin. İRS-ə
göndərməyin.

Xəzinədarlıq
Departamenti
Daxili Gəlir Xidməti
Ad (gəlir vergisi bəyannaməsində qeyd olunduğu kimi)
Müəssisənin adı/Şəffaf müəssisənin1 adı, əgər yuxarıda qeyd ediləndən fərqlidirsə

Federal vergi təsnifatı üzrə müvafiq xananı seçin:
□ Fiziki şəxs/Fərdisahibkar
□ C Korporasiya
□ Trast/Etibarnamə ilə idarə olunanəmlak

□ S Korporasiya

□ Ortaqlıq

Azadolmalar
(təlimatlara baxın):
Vergidən azad ödəyici
kodu ( əgər varsa)
______

□ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət. Vergi təsnifatını daxil edin.
(C=C korporasiya, S=S korporasiya, P-Ortaqlıq) ▶ _________

FATCA üzrə
hesabatlıqdan
azadolma kodu ( əgər
varsa) _______

□ Digər (Doldurulma qaydalarına baxın) ▶

Ünvan (nömrə, küçə və mənzilin nömrəsi)

Şəhər, ştat və ZIP kod

Hesab nömrəsini/nömrələrini (vergi odənişləri üçün İRS-də xüsusi hesab) sadalayın (məcburi deyil)

Sosial sığorta nömrəsi

HİSSƏ I Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi (VÖEN)
VÖEN-i müvafiq xanaya daxil edin. Əlavə tutulmaların tətbiq edilməməsi üçün
qeyd edilmiş VÖEN “Ad” bölməsində göstərilmiş şəxsə aid olmalıdır. Fiziki
şəxslər üçün bu ABŞ sosial sığorta nömrəsidir. Rezident xarici şəxs, fərdi
sahibkar və ya şəffaf müəssisələrə aid tələblər Təlimatın I hissəsində
göstərilmişdir. Digər müəssisələr üçün bu nömrə işəgötürənin eyniləşdirmə
nömrəsidir. Hər hansı müvafiq nömrəyə sahib deyilsinizsə, 3-cü səhifədə VÖEN-i
necə əldə etmək mümkündür bölməsinə baxa bilərsiniz.
Qeyd. Bank hesabı bir neçə şəxsə məxsusdursa nömrəsi qeyd ediləcək tərəf ilə
bağlı təlimatlar üçün Təlimatlara istinad edin.

_ _ _-_ _-_ _ _ _

İşəgötürənin eyniləşdirmə
nömrəsi

_ _-_ _ _ _ _ _ _

HİSSƏII Təsdiqnamə
Yalan məlumat təqdim etməyə görə olan məsuliyyəti nəzərə alaraqtəsdiq edirəm ki:
1. Bu formada göstərilmiş nömrə mənə məxsus həqiqi vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsidir (və ya
mənmüvafiq nömrənin verilməsini gözləyirəm).
2. Mən əlavə vergiqoyma subyekti deyiləm, çünki: (a) mən əlavə vergiqoymadan azadam və ya (b) faiz və ya
dividendləri bəyan etmədiyimə görə Daxili Gəlir Xidmətindən (İRS) əlavə vergiyə cəlb olunmağıma dair hər hansı
bildiriş almamışam və ya(c) artıq əlavə vergiqoyma subyekti olmadığıma dair İRS-dən bildiriş almışam.
3. Mən ABŞ vətəndaşıyam və ya ABŞ şəxsiyəm
4. Mənim FATCA üzrə hesabat öhdəliyindən azad olduğumu göstərən, bu formaya daxil edilmiş FATCA kodu
(kodları) (varsa) düzgündür.
Təsdiqləmə üzrə təlimatlar. Faiz və dividendləri bəyan etmədiyinizə görə əlavə vergiyə cəlb olunmağınız
haqqında İRS tərəfindən xəbərdarlıq aldığınız halda, 2-ci bəndi silməyiniz xahiş olunur. Daşınmaz əmlakla bağlı
əməliyyatlar üzrə 2-ci bənd tətbiq olunmur. Ödənilmiş ipoteka faizləri, təminatlı əmlakın alınması və ya belə
əmlakdan imtina, borcun ləğv edilməsi, fərdi pensiya təminatı (FPT) üzrə ödəmələr və ümumiyyətlə, faiz və
dividendlərdən başqa digər ödəmələr halında təsdiqnaməni imzalamağınız tələb olunmur, lakin düzgün VÖEN-i
göstərməlisiniz.

İmza: ABŞ şəxsinin imzası:
1

Tarix

Şəffaf müəssisə vergi məqsədləri sahibi ilə eyni şəxs hesab olunan müəssisələrdir (red.)

