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Certificate of Status of Beneficial Owner for  
United States Tax Withholding and Reporting (Entities)

▶
 For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN.  ▶ Section references are to the Internal Revenue Code.  

 ▶ Go to www.irs.gov/FormW8BENE for instructions and the latest information. 
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form for: Instead use Form: 

• U.S. entity or U.S. citizen or resident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W-9

• A foreign individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   W-8BEN (Individual) or Form 8233

• A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S.                          
(unless claiming treaty benefits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W-8ECI

• A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions) . .  W-8IMY
• A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or 

government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 
501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions) . . . . . . . . .  W-8ECI or W-8EXP

• Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer) . . . . . . . . .  W-8IMY

Part I Identification of Beneficial Owner 
1      Name of organization that is the beneficial owner 2   Country of incorporation or organization 

3      Name of disregarded entity receiving the payment (if applicable, see instructions)

4 Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only): Corporation Disregarded entity Partnership

Simple trust Grantor trust Complex trust Estate Government

Central Bank of Issue Tax-exempt organization Private foundation International organization

If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty 
claim? If "Yes" complete Part III. Yes No

5 Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the  certification below for the entity's applicable status.)
Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA 
FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or 
exempt beneficial owner).

Participating FFI. 

Reporting Model 1 FFI. 

Reporting Model 2 FFI. 
Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 
FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). 
See instructions.

Sponsored FFI. Complete Part IV.

Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete 
Part V.

Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. 
Complete Part VI.

Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment 
vehicle. Complete Part VII.  

Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. 
Complete Part VIII.  

Certain investment entities that do not maintain financial accounts. 
Complete Part IX.  

Owner-documented FFI. Complete Part X.  

Restricted distributor. Complete Part XI.

Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII.
Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign 
central bank of issue. Complete Part XIII.  

International organization. Complete Part XIV.

Exempt retirement plans. Complete Part XV.

Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI.

Territory financial institution. Complete Part XVII.

Excepted nonfinancial group entity. Complete Part XVIII.

Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XIX.

Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. 
Complete Part XX.

501(c) organization. Complete Part XXI.

Nonprofit organization. Complete Part XXII.

Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded 
corporation. Complete Part XXIII.

Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV.

Active NFFE. Complete Part XXV.

Passive NFFE. Complete Part XXVI.

Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII.

Direct reporting NFFE. 

Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII. 

Account that is not a financial account.
6      Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a registered address).

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country 

7      Mailing address (if different from above) 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country 

8      U.S. taxpayer identification number (TIN), if required 9a GIIN b Foreign TIN 

10     Reference number(s) (see instructions) 

Note: Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX. 

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 59689N Form  W-8BEN-E  (Rev. 7-2017) 
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Part II Disregarded Entity or Branch Receiving Payment. (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a 

branch of an FFI in a country other than the FFI's country of residence. See instructions.)
11 Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment 

Branch treated as nonparticipating FFI.

Participating FFI. 

Reporting Model 1 FFI. 

Reporting Model 2 FFI.

U.S. Branch.

12     Address of disregarded entity or branch (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a 
registered address). 

        City or town, state or province. Include postal code where appropriate. 

             Country

13 GIIN (if any)

Part III Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only.)
14 I certify that (check all that apply):

a The beneficial owner is a resident of within the meaning of the income tax   

treaty between the United States and that country. 
b The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the 

requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may 
be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):

Government

Tax exempt pension trust or pension fund

Other tax exempt organization

Publicly traded corporation

Subsidiary of a publicly traded corporation

Company that meets the ownership and base erosion test

Company that meets the derivative benefits test

Company with an item of income that meets active trade or business test

Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received

Other (specify Article and paragraph): 
c The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade 

or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions). 

15 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): 
The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph

of the treaty identified on line 14a above to claim a % rate of withholding on (specify type of income): 
Explain the additional conditions in the Article the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: 

Part IV Sponsored FFI 
16 Name of sponsoring entity:

17 Check whichever box applies.

I certify that the entity identified in Part I: 

• Is an investment entity; 

• Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; and 
• Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity. 

I certify that the entity identified in Part I: 

• Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);

• Is not a QI, WP, or WT;  

• Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; and 

• Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all 
account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not 
limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or 
payees.

Form  W-8BEN-E  (Rev. 7-2017) 
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Part V Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank 
18 I certify that the FFI identified in Part I:

• Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of 
incorporation or organization; 

• Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such 
bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5% 
interest in such credit union or cooperative credit organization;

• Does not solicit account holders outside its country of organization;

• Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not 
advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);

• Has no more than $175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more 
than $500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; and
• Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that 
is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part. 

Part VI Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts 
19 I certify that the FFI identified in Part I:

• Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional 
principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, 
partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract; 

• No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of 
$50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); and

• Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than $50 million in assets on its consolidated or 
combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.

Part VII Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle
20 Name of sponsoring entity:

21 I certify that the entity identified in Part I:

• Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4); 

• Is not a  QI, WP, or WT; 

• Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the 
sponsoring entity identified on line 20; and

• 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, 
participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that 
entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI). 

Part VIII Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity
22 I certify that the entity identified in Part I:

• Was in existence as of January 17, 2013;

• Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; and
• Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the 
restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)). 

Part IX Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts
23 I certify that the entity identified in Part I:

• Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), and

• Does not maintain financial accounts.
Part X Owner-Documented FFI 

Note: This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will 
treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.

24a (All owner-documented FFIs check here) I certify that the FFI identified in Part I:  

• Does not act as an intermediary;

• Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;

• Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; 

• Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to 
a financial account;

• Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar 
business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding 
company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; 

• Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; and

• Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial 
account or that has a balance or value not exceeding $50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.

Form  W-8BEN-E  (Rev. 7-2017) 
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Part X Owner-Documented FFI (continued)

Check box 24b or 24c, whichever applies.

b I certify that the FFI identified in Part I:

• Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:

(i) The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified 
U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified 
U.S. persons); 

(ii) The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the 
owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns 
the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of 
$50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-
compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); and 

(iii) Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity. 

• Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person 
identified in the FFI owner reporting statement.

c I certify that the FFI identified in Part I has provided, or will provide, an auditor's letter, signed within 4 years of the date of payment,
from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has 
reviewed the FFI's documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), 
and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, 
an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and  Form(s) W-9, with applicable waivers.

Check box 24d if applicable (optional, see instructions).

d I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified 
beneficiaries.

Part XI Restricted Distributor 
25a (All restricted distributors check here) I certify that the entity identified in Part I:

• Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;

• Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other; 

• Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-
compliant jurisdiction);

• Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same 
country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;

• Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;

• Has no more than $175 million in total assets under management and no more than $7 million in gross revenue on its income statement for 
the most recent accounting year;

• Is not a member of an expanded affiliated group that has more than $500 million in total assets under management or more than $20 million 
in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; and

• Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. 
owners, or nonparticipating FFIs.

Check box 25b or 25c, whichever applies.
I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made 
after December 31, 2011, the entity identified in Part I:

b Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. 
resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any 
specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.

c Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, 
passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a 
restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures 
identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted 
fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. 
persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

Form  W-8BEN-E  (Rev. 7-2017) 
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Part XII Nonreporting IGA FFI
26 I certify that the entity identified in Part I: 

• Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and 

.  The applicable IGA is a Model 1 IGA or a Model 2 IGA; and

is treated as a under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations 

(if applicable, see instructions); 

• If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor  .

U.S. Foreign

Part XIII Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue 
27 I certify that the entity identified in Part I is the beneficial owner of the payment, and is not engaged in commercial financial activities of a 

type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or 
obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)). 

Part XIV International Organization
Check box 28a or 28b, whichever applies.

28a I certify that the entity identified in Part I is an international organization described in section 7701(a)(18).

b I certify that the entity identified in Part I:

• Is comprised primarily of foreign governments; 
• Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities 
Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;  

• The benefit of the entity's income does not inure to any private person; and

• Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, 
custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as 
permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).  

Part XV Exempt Retirement Plans
Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.

29a I certify that the entity identified in Part I:

• Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits); 

• Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; and 

• Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) 
as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.  

b I certify that the entity identified in Part I:

• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former 
employees of one or more employers in consideration for services rendered; 

• No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI's assets; 

• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the 
country in which the fund is established or operated; and  

(i) Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status 
as a retirement or pension plan; 

(ii) Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described 
in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in 
an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)); 

(iii) Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, 
disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement 
and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement 
funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); or 

(iv) Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed $50,000 annually. 

c I certify that the entity identified in Part I:

• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former 
employees of one or more employers in consideration for services rendered; 

• Has fewer than 50 participants;

• Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;

• Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and 
pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are 
limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;  

•  Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund's assets; and 

• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the 
country in which the fund is established or operates. 

Form  W-8BEN-E  (Rev. 7-2017) 
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Part XV Exempt Retirement Plans (continued)

d I certify that the entity identified in Part I is formed pursuant to a pension plan that would meet the requirements of section 401(a), other 

than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States. 

e I certify that the entity identified in Part I is established exclusively to earn income for the benefit of one or more retirement funds

described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to 
retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.

f I certify that the entity identified in Part I:

• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession 
(each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide 
retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons 
designated by such employees); or 

• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession 
(each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide 
retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in 
consideration of personal services performed for the sponsor. 

Part XVI Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners 
30 I certify that the entity identified in Part I:  

• Is an FFI solely because it is an investment entity; 

• Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in 
an applicable Model 1 or Model 2 IGA; 
• Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an 
exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.  
• Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of 
documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity 
interest in the entity; and 

• Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e), 
(f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners. 

Part XVII Territory Financial Institution 
31 I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity) that is incorporated or organized under

the laws of a possession of the United States.  
Part XVIII Excepted Nonfinancial Group Entity
32 I certify that the entity identified in Part I:

• Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity's activities are functions described in 
Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);

• Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);

• Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity's expanded affiliated group); and  
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any 
investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for 
investment purposes.  

Part XIX Excepted Nonfinancial Start-Up Company 
33 I certify that the entity identified in Part I:

• Was formed on (or, in the case of a new line of business, the date of board resolution approving the new line of business)

(date must be less than 24 months prior to date of payment); 

• Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of 
business other than that of a financial institution or passive NFFE; 

• Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; and 

• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any 
investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes. 

Part XX Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy 
34 I certify that the entity identified in Part I:

• Filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on ;

• During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE; 

• Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial 
entity; and 

• Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in 
bankruptcy or liquidation for more than 3 years. 

Form  W-8BEN-E  (Rev. 7-2017) 
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Part XXI 501(c) Organization
35 I certify that the entity identified in Part I is a 501(c) organization that:

• Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is 
dated ; or

• Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the 
payee is a foreign private foundation). 

Part XXII Nonprofit Organization 
36 I certify that the entity identified in Part I is a nonprofit organization that meets the following requirements. 

• The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes; 

• The entity is exempt from income tax in its country of residence; 

• The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; 

• Neither the applicable laws of the entity's country of residence nor the entity's formation documents permit any income or assets of the entity 
to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's 
charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property 
which the entity has purchased; and 

• The applicable laws of the entity's country of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or 
dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity 
of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity's country of 
residence or any political subdivision thereof. 

Part XXIII Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation 
Check box 37a or 37b, whichever applies.

37a I certify that:

• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; and 

• The stock of such corporation is regularly traded on one or more established securities markets, including 
(name one securities exchange upon which the stock is regularly traded). 

b I certify that:

• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; 
• The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an 
established securities market; 

• The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is ; and
• The name of the securities market on which the stock is regularly traded is .

Part XXIV Excepted Territory NFFE 
38 I certify that:

• The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States; 

• The entity identified in Part I:

(i) Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;

(ii) Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; or

(iii) Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with 
respect to a financial account; and

• All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated. 

Part XXV Active NFFE 
39 I certify that:

• The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;  

• Less than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is passive income; and 

• Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a 
weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income). 

Part XXVI Passive NFFE 
40a I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity organized in a

possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active 
NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.

Check box 40b or 40c, whichever applies.

b I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners (or, if applicable, no controlling U.S. persons); or

c I further certify that the entity identified in Part I has provided the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner (or, if applicable,
controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.

Form  W-8BEN-E  (Rev. 7-2017) 
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Part XXVII Excepted Inter-Affiliate FFI 
41 I certify that the entity identified in Part I: 

• Is a member of an expanded affiliated group; 

• Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
• Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group;

• Does not hold an account (other than depository accounts in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive 
payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; and

• Has not agreed to report under Regulations section 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial 
institution, including a member of its expanded affiliated group.

Part XXVIII Sponsored Direct Reporting NFFE (see instructions for when this is permitted) 
42 Name of sponsoring entity: 

43 I certify that the entity identified in Part I is a direct reporting NFFE that is sponsored by the entity identified on line 42.

Part XXIX Substantial U.S. Owners of Passive NFFE
As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see the instructions for a definition of 
substantial U.S. owner. If providing the form to an FFI treated as a reporting Model 1 FFI or reporting Model 2 FFI, an NFFE may also use this part for 
reporting its controlling U.S. persons under an applicable IGA.

Name Address TIN

Part XXX Certification
Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further 
certify under penalties of perjury that: 

• The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4 

purposes, or is a merchant submitting this form for purposes of section 6050W;

• The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person;

• The income to which this form relates is: (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively connected but is 

not subject to tax under an income tax treaty, or (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income; and

• For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which the entity on line 1 is the beneficial 
owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner. 

I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.

Sign Here 

▲

Signature of individual authorized to sign for beneficial owner Print Name Date (MM-DD-YYYY) 

I certify that I have the capacity to sign for the entity identified on line 1 of this form.   

Form  W-8BEN-E  (Rev. 7-2017) 



Форма W-8BEN-E 
(Ред. липень 2017) 

Міністерство фінансів 
Федеральна податкова служба 

 

 
▶  Для юридичних осіб. Фізичні особи повинні заповнювати Форму  W-8BEN.  

▶  Посилання на розділи  Податкового кодексу    
▶  Відвідайте www.irs.gov/formW8BENE для інструкцій та останньої інформації:  
▶  Надайте цю форму податковому агенту або платнику. Не надсилайте її до ФПС.   

 

 
 

OMB No. 1545-1621 

 
 

Не заповнюйте цю форму:                                                                                                                                                                               Натомість заповніть форму: 

Юридична особа США або громадянин або резидент США .     .     .     .     .        .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . .     .     .     .     .     .     .     . W-9  

• Іноземна фізична особа    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    W-8BEN (фізична особа) чи Форму 8233 

• іноземна фізична або юридична особа, яка заявляє, що дохід безпосередньо пов‘язаний з веденням торгівлі або бізнесу в США (якщо не претендує на податкові 
пільги за угодою)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . W-8ECI 
 
• Іноземне партнерство, іноземний простий траст або іноземний довірчий  траст (якщо не претендує на податкові пільги за угодою) (див. інструкції стосовно 
винятків).   .       .   .   .     .    .      .     .         .    .       .    .       .     .      .      .     .     .      .      .     .     .      .     .    .    .     .     .  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .         W-8IMY 
 
• Іноземний уряд, міжнародна організація, іноземний центральний емісійний банк, іноземна організація, що не підлягає оподаткуванню, іноземний приватний фонд, 

уряд  територіальної одиниці США, які заявляють, що дохід – це безпосередньо пов‘язаний дохід США, або які претендують на застосування розділу(ів) 115(2), 

501(c), 892, 895, or 1443(b) (якщо не претендує на податкові пільги за угодою) (див. інструкції стосовно винятків)    .     .        .      .       .        .     .     .     .         W-8ECI 

або W8EXP 
 
• будь-яка особа, що виступає посередником .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   .     .     .     .     .     .     W-8IMY 
 

Част.I 
 

Ідентифікація бенефіціарного власника 
 1 Назва організації, яка є бенефіціарним власником 

 
2 Країна реєстрації або організації 

 

 
3 Назва ігнорованого суб’єкта господарювання, яка отримує платіж (якщо є)  

 
 

4 Розділ 3 Статусу (тип особи) (відмітити лише одну клітинку)  Корпорація Ігнорований суб’єкт госп-ння Партнерство  
                Простий траст  

Центральний емісійний 
банк 

Довірчий траст  
Організація, що не 
оподатковується 

Складний траст Землеволодіння Уряд  
Приватний фонд Міжнародна організація 
     

 
Якщо ви відмітили ігнорований суб’єкт господарювання, партнерство, простий або довірчий траст, то чи є компанія гібридною, яка претендує на податкові 
пільги за угодою?   
Якщо відповідь "Так" заповніть Частину III.        Так  Ні 

 

 
5 Глава 4 Статус (FATCA статус) (Позначте лише один пункт, якщо не вказано інше). (Див. деталі в інструкції та заповніть свідчення нижче щодо відповідного 
статусу юридичної особи).  
 

ІФІ, що не бере участі (в т.ч. ІФІ, що відноситься до ІФІ, який звітує за 
МУУ, окрім зареєстрованого ІФІ, визнаного відповідним вимогам, або 
ІФІ, що співпрацює або бенефіціарний власник, що є винятком).   

 
ІФІ, що бере участь.  
ІФІ за 1 Моделлю звітності  
ІФІ за 2 моделлю звітності   
Зареєстрований ІФІ, визнаний відповідним вимогам (окрім ІФІ з 1 
моделлю звітності або спонсорованого ІФІ, або ІФІ, що не звітує 
відповідно до частини XII). 

 
Спонсорований ІФІ, Заповніть Частину IV. 

 
Сертифікований незареєстрований місцевий банк, визнаний 
відповідним вимогам. Заповніть Частину V. 

 
Сертифікований ІФІ, визнаний відповідним вимогам, що обслуговує 
рахунки з невеликими сумами. Заповніть Частину  VI. 

 
Сертифікований, спонсорований інвестиційний інструмент, чиї акції не 
знаходяться у вільному обігу на ринку визнаний відповідним вимогам. 
Заповніть Частину VII. 

 
Сертифікований борговий інвестиційний суб’єкт з обмеженим строком 
діяльності, визнаний відповідним вимогам. Заповніть Частину VIII. 

 
Певні інвестиційні суб'єкти, які не ведуть фінансові рахунки. Заповніть 
Частину IX. 
ІФІ, що звітує про власників. Заповніть Частину X.  
Обмежений дистриб‘ютор. Заповніть Частину XI. 

 
ІФІ, що не звітує за МУУ. Заповніть Част. XII. 
Іноземний уряд, адміністрація територіальних одиниць США або 
іноземний центральний емісійний банк. Заповніть Частину XIII. 
Міжнародна організація. Заповніть Част. XIV.  
Пенсійний фонд, звільнений від податку. Заповніть Частину XV. 
ЮО, що повністю належить бенеф. власн. (звіль. від податів). Заповніть 

Ч. XVI.  

Територіальні фінансові інститути. Заповніть Частину XVII. 

Виключений член не фінансової групи. Заповніть Частину XVIII.  
Виключені не фінансові компанії-стартапи. Заповніть Частину XIX. 
 
Виключені не фінансові компанії в стані ліквідації або банкрутства. 
Заповніть Частину XX. 
 
501(c) організація. Заповніть Частину XXI.  
Неприбуткова організація. Заповніть Частину XXII. 
Публічна НФІО або НФІО, афілійована з публічною корпорацією. 
Заповніть Частину  XXIII.  

Виключена територіальна НФІО. Заповніть Частину XXIV. 

Активна НФІО. Заповніть Частину XXV. 

Пасивна НФІО. Заповніть Частину XXVI. 

Виключений між-філіальний ІФІ. Заповніть ЧастинуXXVII. 

НФІО з прямою звітністю. 

Спонсорована НФІО з прямою звітністю. Заповніть Частину XXVIII. 

Рахунок, що не є фінансовим 
 

 

6 Фактична адреса (вулиця, номер квартири або будинку, поштова зона). Не вказуйте номер поштової скриньки або адресу посередника (in-care-of 
address) (відмінну від  адреси реєстрації).  

  
Місто або селище, штат або провінція. Вкажіть поштовий індекс, в разі необхідності.  Країна 

 

 
7 Поштова адреса (якщо відмінна від фактичної) 

 
 

Місто або селище, штат або провінція. Вкажіть поштовий індекс, якщо необхідно. Країна 

 
 

8 Ідентифікаційний податковий номер США (TIN)  9a GIIN b Іноземний TIN 10.Реєстраційний(і) номер(и) (див. інструкції) 

в разі необхідності    

 
 

Примітка: Заповніть продовження форми та підпишіть форму в Частині XXIX. 
 

Див. окремі інструкції щодо Закону про скорочення паперового документообігу             Кaт. No. 59689N                                         Форма W-8BEN-E (7-2017) 

Сертифікат про статус для утримання податків та звітності в 
Сполучених Штатах (юридичні особи)   



Форма W-8BEN-E (Вер. 7-2017) Ст 2 

 
 Господарювання в якого є GIIN або філія ІФІ в країні, відмінній від країни реєстрації ІФІ, див. інструкції) 

  
11 Глава 4 Статус (FATCA статус) Ігнорованого суб’єкта господарювання або філії, що отримує платіж   

Філія, що є ІФІ, що не бере участі. 
 

ІФІ, що співпрацює. 
ІФІ, 1 модель звітності. Філія в США 
 

ІФІ, 2 модель звітності. 
 

12 Адреса фіскально-прозорої компанії або філії (вулиця, номер квартири або дому, поштова зона). Не вказуйте номер поштової скриньки або 

адресу представника (відмінну від адреси реєстрації)  
 
 

Місто або селище, штат або провінція. Вкажіть поштовий індекс, в разі необхідності  
 
 

Країна 
 
 

13 GIIN (якщо є) 
 

Част. IІІ  Заява про податкові пільги (якщо є). (Лише для цілей Глави 3) 

 
 

14 Я засвідчую, що (відмітьте все відповідне):  
 

a  Бенефіціарний власник є резидентом у розумінні угоди про уникнення 

подвійного оподаткування між Сполученими Штатами та цією країною.  

b Бенефіціарний власник отримує статтю (статті) доходу на яку розповсюджуються пільги за угодою, та (в разі застосування), відповідає вимогам 

положення угоди, в якому йдеться про обмеження пільг (див. інструкції). Нижче наведені типи обмежень щодо положень про пільги, які можуть 

бути включеними до відповідної податкової угоди (зазначте лише один; див. інструкції): 

 
Уряд 

 
Пенсійний траст чи пенсійний фонд, що не підлягає оподаткуванню 

 
Інша організація, що не підлягає оподаткуванню 

 
Публічна корпорація 

 
Дочірня компанія публічної корпорації    

 
 

Компанія, яка пройшла тест на власність та базове розмиття 
 
Компанія, яка пройшла тест на отримання прибутку від похідних фінансових 
інструментів 
 
Компанія із статтею доходу, яка відповідає вимогам активної торгівлі чи бізнесу  
 
Отримано позитивне дискреційне рішення компетентного органу США 
 
Інше (вкажіть статтю та абзац):______________________________________   
 

с Бенефіціарний власник заявляє договірні виплати за дивіденди в США, отримані від іноземної корпорації, або відсотки від торгі влі чи бізнесу в США 

іноземної корпорації та відповідає статусу кваліфікованого резидента (див. інструкції).  
 
 

15 Спеціальні ставки та умови (в разі їх застосування – див. інструкції): бенефіціарний власник відповідно до положень Статті та абзацу 

 угоди,  

 вказаної в пункті 14а вище, претендує на _____________% ставку утримання податку (вкажіть тип доходу):  

 Поясніть причини, з яких бенефіціарний власник відповідає умовам статті угоди: 

 

 
  

Част. IV Спонсорований ІФІ  

16 Назва компанії-спонсора: 

17 Відмітьте відповідні пункти.  
  Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині I:  

 
• Є інвестиційною організацією; 

•  Не є КП (кваліфікованим посередником), ПП (податковим партнерством) чи ПТ (податковим трастом), та    

• Погодила з вищезгаданою компанією (яка не є ІФІ, що не співпрацює) бути компанією-спонсором для цієї компанії. 

       Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині I: 

• Є контрольованою іноземною корпорацією, як визначено в розділі 957(a);  

• Не є КП, ПП чи ПТ;  

• Повністю належить, прямо чи опосередковано, вищезазначеному фінансовому інституту США, який погоджується бути компанією-спонсором для 

цієї компанії; та  
 

• Має спільну електронну систему обліку з компанією-спонсором (визначеним вище), що дозволяє компанії-спонсору виявляти усіх держателів 

рахунків та отримувачів платежів компанії та мати доступ до усіх рахунків та інформації клієнтів, які має компанія, в тому числі, але не обмежуючись, 

ідентифікаційною інформації клієнтів, документацією клієнтів, залишками на рахунках та усіх платежами, зробленими на користь держателів рахунків 

або отримувачів платежів.  
 

                                                                                                                                                                                                                                           Форма W-8BEN-E (Ред. 7-2017) 
 
 

Част.II 
 

Ігнорований суб’єкт господарювання або філія, що отримує платіж. (Заповніть лише, якщо ігнорований суб’єкт  
господарюваннягосподарювання 



Форма W-8BEN-E (Вер. 7-2017)  

 Ст 3 
Част. V Сертифікований незареєстрований місцевий банк, визнаний відповідним вимогам  

18              Я засвідчую, що ІФІ, визначений в Частині І:    
• Діє та має ліцензію лише як банк або кредитна спілка (або подібна кооперативна кредитна організація, що діє без прибутку) в своїй країні реєстрації 

або організації;  
 

• Займається переважно бізнесом з отримання депозитів та видачі кредитів, у випадку банку, роздрібним клієнтам, не пов‘язаним з таким банком, 

та, у випадку кредитної спілки або подібної кооперативної кредитної організації, членам, за умови, що жоден з членів не має б ільше п‘яти 

процентів частки в такій кредитній спілці або кооперативній кредитній організації;  
 

• Не співпрацює з держателями рахунків за межами країни своєї організації;  
 

• Не має постійного місця ведення бізнесу за межами такої країни (для цієї мети, постійне місце бізнесу не включає місцезнаходження, про яке не 

повідомляється громадськості, і з якого ІФІ виконує лише адміністративні функції супроводження);  
 

• Має не більше $175 мільйонів активів на балансі та, якщо є членом розширеної афілійованої групи, група не  має більше $500 мільйонів сукупних 

активів у своєму консолідованому або спільному балансі; та   
• Не має жодного члена своєї розширеної афілійованої групи, який був би іноземним фінансовим інститутом, окрім іноземного фінан сового 

інституту, зареєстрованого або організованого в тій самій країні, що і ІФІ, визначений в Частині І, який відповідає вимогам, викладеним в цій 

Частині V.  

Част. VI 
 

Сертифікований ІФІ, визнаний відповідним вимогам, що обслуговує лише рахунки в невеликих сумах 
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   Я засвідчую, що ІФІ, визначений в Частині І:   

 

• Не займається переважно бізнесом з інвестування, реінвестування або торгівлі цінними паперами, частками в партнерствах, товар ами, 

контрактами на номінальну основну суму, договорами страхування або ануїтету або будь -яких часток (в т.ч. ф’ючерсні або форвардні контракти 

або опціони) в таких цінних паперах, частках в партнерствах, товарах, контрактах на номінальну основну суму, договорах страхування або 

ануїтету;  
 

• Жодний фінансовий рахунок, що ведеться ІФІ або будь -яким членом розширеної афілійованої групи, якщо вона є, має залишок або суму вище 

$50,000 (як визначено після застосування відповідних правил об‘єднання рахунків), та  
 

• Ні ІФІ, ні вся розширена афілійована група, якщо вона є, мають більше, ніж $50 мільйонів активів у своєму консолідованому або скупному 

балансі на кінець останнього облікового року.  
 

Част. VII 
 

Сертифікований, спонсорований інвестиційний інструмент, чиї акції не знаходяться у вільному обігу на ринку визнаний відповідним 

вимогам  

20 Назва компанії-спонсора: 
 

21 Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І:  
 

• Є ІФІ, оскільки це суб'єкт інвестиційної діяльності, описаний в §1.1471-5(e)(4);  

• Не є КП, ПП чи ПТ; 

• Має договірні відносини з компанією-спонсором, вказаною вище, яка погоджується виконувати всю перевірку, утримання та звітність ІФІ, який 

співпрацює, від імені цієї компанії; та   
 

• Двадцятьом або менше фізичним особам належить увесь борг і капітал компанії (не враховуючи частки боргу, що належать фінансовим 

установам США, ІФІ, які співпрацюють, зареєстрованим ІФІ, визнаним відповідними вимогам та сертифікованим ІФІ, визнаним відповідним 

вимогам, та частки капіталу, що належать компанії, якщо така компанія володіє 100 процентами капіталу ІФІ і сама є спонсорова ним ІФІ).   
 

Част. VIII 

 

Сертифікований борговий інвестиційний суб’єкт з обмеженим строком діяльності, визнаний відповідним вимогам 

22 

 
 Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І:  

 

• Існувала станом на 17 січня, 2013; 
 

• Емітувала усі класи боргових або капітальних часток інвесторам на або до 17 січня 2013 відповідно до контракту між акціонером і компанією або 

подібним договором, та    

• Є сертифікованою і визнаною відповідною вимогам, оскільки вона задовольняє вимоги до боргового інвестиційного фонду з обмежен им 

ресурсом (такі як обмеження щодо активів та інші вимоги згідно з § 1.1471-5(f)(2)(iv)). 
 

Част. IX 
 

Певні інвестиційні суб'єкти, які не ведуть фінансові рахунки. 
23 

 
 Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І:  

 

• Є фінансовою установою, оскільки це інвестиційний суб’єкт, описаний в  §1.1471-5(e)(4)(i)(A); та 
 

• Не веде фінансових рахунків. 

Част. X 
 

ІФІ, що звітує про власників 

 
 

Примітка. Цей статус може застосовуватися лише, якщо фінансовий інститут США або ІФІ, що бере участь, якому надана ця форма, погодився вважати ІФІ 
як ІФІ, що звітує про власників (див. інструкції щодо кваліфікаційних вимог). Окрім цього, ІФІ мусить зробити такі засвідчення:   
 

24a  (Усі ІФІ, що звітують про власників мають відмітити цей пункт). Я засвідчую, що ІФІ, зазначений в Частині І:  

           • Не виступає посередником; 

• Не приймає депозити в звичайному режимі банківського або подібного бізнесу;  
 

• Не тримає як суттєву частину свого бізнесу фінансові активи на користь інших;  
 

• Не є страховою компанією (або холдинговою  компанією страхової компанії), яка випускає або зобов‘язана робити платежі стосовно фінансового 

рахунку;  

• Не належить і не перебуває в розширеній афілійованій групі з компанією, яка приймає депозити у звичайному режимі банківського  чи подібного 

бізнесу, тримає як суттєву частину свого бізнесу фінансові активи на користь інших, є страховою компанією (або холдинговою компанією с трахової 

компанії), яка випускає або зобов‘язана робити платежі стосовно фінансового рахунку, та   
 

• Не веде фінансовий рахунок для будь-якого ІФІ, що не співпрацює.  
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Част. X 
 

ІФІ, що звітує про власників (продовження) 

 
 

Відмітьте пункти 24b або 24c, той, який вас стосується.  
b Я засвідчую, що ІФІ, визначений в Частині І:    

• Надала або надасть звіт про власників ІФІ, який містить:  
 

 (i) Ім‘я, адресу, TIN (якщо є), статус за главою 4, тип наданої документації (якщо необхідно) кожної фізичної особи та окремо зазначеної особи США, 

якій належить прямо або опосередковано частка в капіталі ІФІ, що звітує про власників (щодо усі компаній, окрім окремо зазначених осіб США);   
 

(ii) Ім‘я, адресу, TIN (якщо є), статус за главою 4, тип наданої документації (якщо необхідно) кожної фізичної особи та окремо зазначеної особи США, 

якій належить частка боргу ІФІ, що звітує про власників (в т.ч. будь-яка непряма частка боргу, що включає частку боргу в будь-якій компанії, яка 

прямо або опосередковано володіє отримувачем платежу або будь-яку пряму чи опосередковану часту боргу в держателі боргу отримувача 

платежу), що складає фінансовий рахунок понад $50,000 (не враховуючи усі такі частки боргу, що належать ІФІ, які співпрацюють, зареєстрованим 

ІФІ, визнаним відповідними вимогам, сертифікованим ІФІ, визнаним відповідними вимогам, виключеним НФІО, ,бенефіціарним власникам, які мають 

податкові пільги або особам США, окрім окремо зазначених осіб США); та  

 

(iii) Будь-яку додаткову інформацію на запит податкового агента, необхідну для виконання його зобов‘язань стосовно компанії.   
c Я засвідчую, що ІФІ, визначений в Частині І, надав або надасть лист від аудитора, підписаний протягом чотирьох років від дати платежу,  

від незалежної бухгалтерської фірми або юридичного представника, що знаходиться в Сполучених Штатах, в якому зазначено, що фірма або 

представник перевірили документацію ІФІ на предмет усіх його власників та держателів боргу, визначених в  §1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), та що ІФІ 

відповідає усім вимогам до ІФІ, що звітує про власників. ІФІ, визначений в Частині І, також надав або надасть звіт про власників ІФІ тих власників, які 

є окремо зазначеними особами США, та Форми) W-9, з відповідними відмовами. 

 

Відмітьте пункт 24d за необхідності.   
d Я засвідчую, що компанія, визначена в рядку 1 є трастом, в якому немає умовних бенефіціаріїв або виділених груп з не ідентифікованими 

бенефіціарними власниками.   

 

Част. XI 
 

Обмежений дистриб‘ютор 

 25a 
 

 (Усі обмежені дистриб‘ютори повинні відмітити цей пункт) Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І:  
  

• Працює як дистриб‘ютор стосовно часток боргу або капіталу обмеженого фонду, стосовно якого заповнюється ця форма;   
• Надає інвестиційні послуги як мінімум 30 клієнтам, не пов‘язаним одне з одним, і менше половини його клієнтів пов‘язані одне з одним;  

 
• Повинен виконувати процедури перевірки з протидії відмивання коштів (AML) відповідно до законодавства з протидії відмивання грошей країни 

своє організації (в юрисдикції, що підлягає  FATF);  
 

• Працює виключно в країні своєї реєстрації або організації, не має постійного місця ведення бізнесу поза межами цієї країни та  має ту ж країну 

реєстрації або організації, що й усі члени його афілійованої групи, якщо вона є;  
 

• Не обслуговує клієнтів поза межами країни реєстрації або організації;  
 

• Має не більше $175 мільйонів сукупних активів в управлінні та не більше $7 мільйонів валового доходу в звіті про фінансовий результат за останній 

обліковий рік;  
 

• Не є членом розширеної афілійованої групи, яка має більше $500 мільйонів сукупних активів в управлінні або більше $20 мільйонів валового 

доходу за останній обліковий рік в комбінованому або консолідованому звіті про фінансовий результат; та  
 

• Не здійснює розподіл боргу або цінних паперів обмеженого фонду окремо зазначеним особам США, пасивним НФІО з одним або більше власників 

істотної участі, що є американцями, або ІФІ, які не беруть участь.   
 
Відмітьте пункти 25б або 25в,   
Я також засвідчую, що стосовно усіх продажів часток боргу або капіталу в обмеженому фонді, стосовно якого заповнюється ця форма, які були здійснені  після 31 
грудня 2011 року, компанія, визначена в Частині І:  
 

b Мала зобов’язання відповідно до договору дистрибуції, який містить загальну заборону на продаж боргу або цінних паперів компаніям США та 
фізичним особам – резидентам США та наразі зв‘язана договором дистрибуції, який містить заборону на продаж боргу або цінних паперів будь-
яким окремо зазначеним особам США, пасивним НФІО з одним або більше суттєвими американськими власниками або ІФІ, які не співпрацюють.   

 

c Має зобов’язання відповідно до договору дистрибуції, який містить заборону на продаж боргу або цінних паперів  будь-якій окремо зазначеній особі 

США, пасивним НФІО з одним або більше суттєвими американськими власниками або ІФІ, які не співпрацюють, і, щодо усіх продажів , здійснених 

до того, як ця заборона була введена в договір дистрибуції, перевірила всі рахунки,  пов‘язані з такими продажами, відповідно до процедур, 

визначених в  §1.1471-4(c), що стосуються раніше існуючих рахунків, та викупила або погасила (або спонукала обмежений фонд передати цінні 

папери дистриб‘ютору, який є ІФІ, що співпрацює або ІФІ 1 моделі звітності) усі цінні папери, що були продані окремо зазначеним особам США, 

пасивним НФІО з одним або більше суттєвими американськими власниками або ІФІ, які не співпрацюють.     

 

Част.XII 
 

ІФІ, що не звітують за МУУ 

 26 
 

  Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І:  
 

• Відповідає вимогам, щоб вважатися фінансовим інститутом, який не звітує, згідно з відповідною МУУ між Сполученими Штатами та  
_______________________________________________. Відповідна модель звітування МУУ :      Модель 1 МУУ (IGA)      Модель 2 МУУ (IGA); та 
вважається         згідно з положеннями відповідної МУУ чи положеннями 
Казначейства США (в разі їх наявності, див. інструкції) 
 
• Якщо ви є довіреною особою, зареєстрованою трастом, або спонсором, вкажіть ім'я довіреної особи  або спонсора_____________________________ 
 
Довірена особа є:      Особою США       Іноземцем  
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Част. XIII Іноземний уряд, адміністрація територіальної одиниці США або іноземний центральний банк-емітент 

 27 
 

Я засвідчую, що юридична особа, визначена в Частині І є бенефіціарним власником платежу і не залучена до комерційно-фінансової діяльності типу 

діяльності страхової компанії, установи-зберігача або депозитарної установи по відношенню до платежів, рахунків або зобов‘язань, стосовно яких 

подається ця форма (окрім того, що дозволено в §1.1471-6(h)(2)). 

 
 

Част. XIV 

 
Міжнародна організація 

 
 

Відмітьте пункти 28a або 28b. 
 

28a Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині I  є міжнародною організацією, описаною в розділі 7701(a)(18).  

   b Я засвідчую, що юридична особа, визначена в Частині І: 

• складається переважно з іноземних урядів;   
• визнається як міжурядова або наднаціональна організація за іноземним законодавством, подібним до Закону про імунітети та привілеї міжнародних 

організацій;  

• Дохід юридичної особи не застосовується на користь жодної приватної особи; та 
 

• є бенефіціарним власником платежу і не залучена до комерційно-фінансової діяльності типу діяльності страхової компанії, установи-зберігача або 
депозитарної установи по відношенню до платежів, рахунків або зобов‘язань, стосовно яких подається ця форма (окрім того, що дозволено в §1.1471-
6(h)(2)). 

 

Част. XV 
 

Пенсійний фонд, звільнений від податку 

 
 

Відмітьте пункти 29a, b, c, d, e, або f 

29a Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І: 

• Заснована в країні, в якій діє угода про уникнення подвійного оподаткування прибутку зі США (див. Частину III, якщо претендуєте на пільги за угодою);  

• Працює головним чином для адміністрування або надання пенсійних виплат; та  

• Має право на пільги за угодою на дохід, який фонд отримує з джерел в США (або мала би право на пільги, якби отримувала такий дохід) як резидент 

іншої країни, що задовольняє будь-які вимоги щодо обмеження пільг.   
 

b Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І: 
 

• Організована для надання пенсійних виплат і виплат з інвалідності або смерті (або їх комбінації) вигидонабувачам, які є колиш німи 

працівниками одного чи більше роботодавців, в рахунок наданих послуг;    
 

• Жодний з вигодонабувачів не має права на більше, ніж 5% активів ІФІ;   
 

• Підпорядковується державному регулюванню та надає щорічну інформацію про своїх вигодонабувачів відповідним податковим органам  країни, 

в якій вона заснована або працює, та   
 

(i) Звільнена від податку на дохід від інвестицій за законодавством країни, в якій вона заснована або працює, завдяки статусу пенсійного фонду;  
 

(ii) Отримує як мінімум 50% своїх сукупних внесків від роботодавців-спонсорів (не враховуючи перекази активів від інших програм, описаних в цій 

частині, пенсійних рахунків, описаних у відповідній МУУ 1 моделі або 2 моделі, інших пенсійних фондів, описаних у відповідній МУУ 1 моделі або 2 

моделі, або рахунків, описаних в  §1.1471-5(b)(2)(i)(A)); 
 

(iii) Або не дозволяє, або штрафує за розподіл або зняття до настання визначених подій, пов‘язаних з виходом на пенсію, інвалідністю або смертю (за 

винятком автоматичних розподілів на рахунки, описані в §1.1471-5(b)(2)(i)(A) (стосовно пенсійних рахунків), на пенсійні рахунки, описані у відповідній 

МУУ 1 моделі або 2 моделі, або іншим пенсійним фондам, описаним в цій частині або у відповідній МУУ 1 моделі або 2 моделі); або  
 

(iv) Обмежує внески працівників відповідно до отриманого доходу працівника або не більше $50,000 на рік.  

c Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І: 

• Організована з метою надання пенсійних виплат і виплат з інвалідності або смерті (або їх комбінації) вигидонабувачам, які є колишніми працівниками 

одного чи більше роботодавців, в рахунок наданих послуг;    
 

• Має менше 50 учасників; 
 

• Фінансується одним або більше роботодавцями, кожен з яких не є інвестиційним фондом або пасивної НФІО;   
 

• Внески працівників та роботодавців до фонду (не враховуючи перекази активів від інших програм, описаних в цій частині, пенсійних рахунків, описаних у 

відповідній МУУ 1 моделі або 2 моделі, інших пенсійних фондів, описаних у відповідній МУУ 1 моделі або 2 моделі, або рахунків, описаних в  §1.1471-

5(b)(2)(i)(A)) обмежені отриманим доходом та компенсацією працівника, відповідно;  
 

• Учасники, які не є резидентами країни, в якій засновано або працює фонд, мають право не більше, ніж на 20 відсотків активів фонду, та   
 

• Підпадає під державне регулювання та надає щорічну інформацію про своїх бенефіціарів  відповідним податковим органам країни, в якій заснована або 

працює 

 
 

Форма W-8BEN-E (Ред. 7-2017) 
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Част. XV 
 

Пенсійний фонд, звільнений від податку (продовження) 

 
 

d  Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І, сформована відповідно до пенсійної програми, яка відповідає вимогам розділу  401(a), окрім 

вимоги, що програма має фінансуватися трастом, створеним або організованим в Сполучених Штатах.   

e Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І, заснована виключно для отримання доходу на користь одного чи більше пенсійних фондів, описаних в 
цій частині або у відповідній МУУ  1 моделі  або 2 моделі, або рахунків описаних в  розділі 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (стосовно пенсійних рахунків), або пенсійних 
рахунків, описаних у відповідній МУУ Моделі 1 або Моделі 2.  
f   Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І, 

• Заснована і спонсорується іноземним урядом, міжнародною організацією, центральним банком-емітентом або адміністрацією територіальної одиниці США (як 

визначено в розділі 1.1471-6) або-бенефіціарним власником, звільненим від податків, описаним у відповідній МУУ 1 моделі або 2 моделі, для надання пенсійних 
виплат або виплат у зв’язку з інвалідністю або смертю бенефіціарам або учасникам, які є поточними або колишніми працівниками спонсора (або особами, 
призначеними такими працівниками); або      

• Заснована і спонсорується іноземним урядом, міжнародною організацією, центральним банком-емітентом або адміністрацією територіальної одиниці 

США (як визначено кожний в розділі 1.1471-6) або бенефіціарним власником, звільненим від податків, описаним у відповідній МУУ 1 моделі або 2 моделі, 

для надання пенсійних виплат або виплат виплат у зв’язку з інвалідністю або смертю бенефіціарам або учасникам, які не є поточними або колишніми 

працівниками такого спонсора, але мають відношення до персональних послуг, що виконуються для спонсора. 
 

Част. XVI 

 
Компанія, що повністю належить бенефіціарним власникам, звільненим від податків  

 

30 Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І,  
Є ІФІ, оскільки суб’єкт інвестиційної діяльності;   

 

• Кожний прямий держатель частки капіталу в інвестиційному фонді є бенефіціарним власником, звільненим від податків, описаним в розділі 1.1471-6 або у 

відповідній МУУ 1 моделі або 2 моделі;  
 

• Кожний прямий держатель частки боргу суб’єкті інвестиційної діяльності є або депозитарною установою (стосовно кредиту, наданого такому фонду), або 

бенефіціарним власникос, звільненим від податків, описаним в Розділі 1.1471-6 або у відповідній МУУ 1 моделі або 2 моделі;  
 

• Надав звітність про власника, яка містить ім‘я, адресу, TIN (в разі наявності), статус за главою 4,  та опис типу документації, наданої податковому агенту, 

щодо кожної особи, якій належить частка боргу, що становить фінансовий рахунок, або пряма частка капіталу компанії; та  
 

• Надав документацію, яка встановлює, що кожний власник компанії є юридичною особою, описаною в  розділі 1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) та/або (g), 

незалежно від того, чи є такі власники бенефіціарними власниками.  

Част. XVII 
 

Територіальний фінансовий інститут 

 
 

31 Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І є фінансовим інститутом (окрім суб’єкта інвестиційної діяльності), яка зареєстрована або 

організована за законами територіальної одиниці Сполучених Штатів.  
 

Част XVIII 
 

Виключена компанія не фінансової групи 

 32 

 
 Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І:  

 

• Є холдинговою компанією, казначейським центром або дочірньою кептивною фінансовою компанією, а вся діяльність компанії є функціями, описаними в  

розділі 1.1471-5(e)(5)(i)(C) до (E); 
 

• Є членом не фінансової групи, описаної в розділі 1.1471-5(e)(5)(i)(B); 
 

• Не є депозитарною установою або зберігачем (окрім членів розширеної афілійованої групи компанії) та  
 

• Не функціонує (або не представляє себе) як інвестиційний фонд, такий як фонд приватного капіталу, фонд венчурного капіталу, фонд фінансованого 

викупу або будь-яка інвестиційна установа з інвестиційної стратегією, що полягає у придбанні або фінансувати компаній з подальшим утриманням частки в 
таких компаніях як капітальних активів з інвестиційною метою. 
 

Част. XIX 

 
Виключена не фінансова компанія-стартап 

 33 

 
  Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І:  
• Була сформована (або, у випадку нового напрямку бізнесу, дата рішення правління, щодо затвердження нового напрямку бізнесу) 

_______________________ (дата має бути менше, ніж 24 місяці до дати платежу);  

• Ще не веде бізнес і не має історії попереднього ведення бізнесу або інвестує капітал в активи з наміром ведення нового напрямку бізнесу, окрім бізнесу 

фінансового інституту або пасивної НФІО;    

• Інвестує капітал в активи з наміром ведення бізнесу, окрім бізнесу фінансового інституту; та  

• Не функціонує (або не представляє себе) як інвестиційний фонд, такий як фонд приватного капіталу, фонд венчурного капіталу, фонд фінансованого 

викупу або будь-яка інвестиційна установа з метою придбання або фінансувати компанії, з подальшим утриманням частки як капітальні активи з 

інвестиційною  метою.   

Част. XX Виключена не фінансова компанія в стані ліквідації або банкрутства  
 

34 
 

 Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І: 

 
 

• Зареєструвала програму ліквідації, реорганізації або банкрутства (вкажіть дату)  

• Протягом останніх 5 років не займалася бізнесом, як фінансовий інститут або діяла як пасивна НФІО;   
• Або ліквідується, або з’являється в результаті реорганізації або банкрутства з наміром продовжити або поновити діяльність як не фінансова компанія; та  

• Надала або надасть документальне свідчення реєстрації банкрутства або іншу офіційну документацію на підтримку її заяви, якщо вона залишається в 

банкрутстві або ліквідації більше трьох років. 
Част.XXI Організація 501(c) 
35 

 

 Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І є організацією 501(c), яка: 

  

• Отримала лист-рішення від ФПС, який досі в силі і в якому визначено, що отримувач платежу є організацією, якої стосується розділ 501(c), 
датований______________; або 

 
• Надала копію висновку від юриста зі США, який свідчить, що отримувач платежу є організацією, якої стосується розділ 501(c) (незалежно від того, чи є 

отримувач платежу іноземним приватним фондом).   

 

Форма W-8BEN-E (Ред. 7-2017) 
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Част XXII 
 

Неприбуткова організація 

 36 

 
  Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І є неприбутковою організацією, що відповідає таким вимогам: 

 

• Компанія заснована і підтримується в країні реєстрації виключно для релігійних, благодійних, наукових, художніх, культурних або освітніх цілей;   

• Компанія звільнена від податку на прибуток в країні своєї реєстрації;  

• У компанії немає акціонерів або членів, які мають майновий або бенефіціарний інтерес в її прибутках або активах;  
 

• Ні законодавство країни реєстрації компанії, ні установчі документи компанії не дозволяють, щоб доходи або активи компанії розподілялися або 

застосовувалися на користь приватних осіб або не благодійної організації, лише відповідно до проведення благодійної діяльності компанії або як виплата 

адекватної компенсації за надані послуги або оплата справедливої ринкової вартості майна, придбаного компанією; та   
 

• Законодавство країни реєстрації компанії або установчі документи компанії вимагають, щоб після ліквідації або розпуску компанії усі її активи мають бути 
розподілені на користь особи, яка є іноземним урядом, невід‘ємною частиною іноземного уряду, підконтрольною особою іноземного уряду або іншою 
організацією, описаною в цій Частині XXII, або конфіскується урядом країни існування компанії або будь-яким його політичним підрозділом.   

 

Час. XXIII 

 
Публічна НФІО або НФІО, афілійована з публічною корпорацією 
 

 

Відмітьте пункт 37a або 37б, 

 37a Я засвідчую, що 
• Компанія, визначена в Частині І, є іноземною корпорацією, яка не є фінансовим інститутом; та  

 

• акції такої корпорації регулярно торгуються на одному або більше ринках цінних паперів, в т.ч.   
 (назвіть одну з бірж, на яких регулярно торгуються акції) 

37б  Я засвідчую, що 
 

• Компанія, визначена в Частині І є іноземною корпорацією, яка не є фінансовим інститутом; 
 

• Компанія, визначена в Частині І, є членом тієї ж розширеної афілійованої групи, що і компанія, акції якої регулярно торгуються на ринку цінних паперів; 
 

• Назва компанії, акції якої регулярно торгуються на сформованому ринку цінних паперів    ; та 

             • Назва ринку цінних паперів, на якому регулярно торгуються акції:                                                                                                        . 
Част XXIV Виключена територіальна НФІО 

38 

 
 Я засвідчую, що  

 

• Компанія, визначена в Частині І є компанією, організованою в територіальній одиниці США; 

• Компанія, визначена в Частині І: 

(i)  Не приймає депозити у звичайному режимі банківського або подібного бізнесу;  

(ii) Не тримає, як суттєву частину бізнесу, фінансові активи на користь інших, або   
(iii) Не є страховою компанією (або холдинговою компанією страхової компанії), яка випускає або 

зобов‘язана робити платежі стосовно фінансового рахунку; та  

• Усі власники компанії, визначеної в Частині І, є справжніми жителями територіальної одиниці, в якій НФІО організована або зареєстрована.  
 

Част XXV 
 

Активна НФІО 

 39 

 
 Я засвідчую, що  

 

• Компанія, визначена в Частині І є іноземною компанією, яка не є фінансовим інститутом; 
 

• Менше 50% валового доходу такої компанії за попередній календарний рік є пасивним доходом; та  
 

• Менше 50% активів, такої компанії, є активами, які генерують або утримуються  для генерування пасивного доходу (розрахованого як середньозважене 

проценту пасивних активів, що вимірюється щоквартально) (див. інструкції щодо визначення пасивного доходу)   
Час. XXVI 

 
Пасивна НФІО 

 40a 
4

0

a 

 

  Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І, є іноземною компанією, яка не є фінансовим інститутом (окрім інвестиційного фонду,  

jрганізованого в територіальній одиниці Сполучених Штатів) і не сертифікує свій статус публічної НФІО (або філії), виключеної територіальної НФІО,     

активної НФІО, НФІО з прямою звітністю або спонсорованої НФІО з прямою звітністю.   
 
Відмітьте пункт 40b або 40с. 
 

b   Я засвідчую далі, що компанія, визначена в Частині І, не має істотних американських власників (або американських власників-контролерів), або   

c Я засвідчую далі, що компанія, визначена в Частині І, надала ім‘я,  адресу і TIN кожного  американського власника НФІО в Частині XXIX. С 
.            

 

 Форма W-8BEN-E (Ред. 7-2017) 



Форма  W-8BEN-E (2-2014) Ст. 8 

Час XXVII 
 

Виключений між філіальний ІФІ 

  
 

41  Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І:  

 • Є членом розширеної афілійованої групи; 

 •Не обслуговує фінансові рахунки (окрім рахунків, що ведуться для членів розширеної афілійованої групи);  

 • Не проводить оподатковуваних платежів жодній особі, окрім членів розширеної афілійованої групи, які не є обмеженими ІФІ або обмеженими 

філіями;  

 • Не має рахунку (окрім депозитарного рахунку в країні, в якій компанія працює, щоб оплачувати витрати) у або не отримує платежі від будь-

якогоподаткового агента, окрім члена розширеної афілійованої групи; та   

•Не погодилась надавати інформацію згідно з Розділом  1.1471-4(d)(2)(ii)(C) або іншим чином діяти як агент для цілей глави 4 від імені будь-якого     

фінансового інституту, в т.ч. члена розширеної афілійованої групи.  
 

Час XXVIII 
 

Спонсорована НФІО з прямою звітністю (див. інструкції, коли це дозволено) 
 

42 Назва компанії-спонсора: 
 

43 

 
 Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І, є НФІО з прямою звітністю, що спонсорована компанією, вказаною в рядку 42. 

 Част XXIX 

 
Суттєві американські власники Пасивної НФІО  

 

Як вимагається в Частині XXVI, вкажіть ім‘я, адресу та TIN кожного суттєвого американського власника НФІО. Див. інструкції щодо 

визначення суттєвого американського власника. Якщо форма надається ІФІ, яка розглядається як ІФІ за 1 Моделлю звітності або ІФІ за 2 

Моделлю звітності, НФІО може також використовувати цю частину для звітування щодо контролюючих осіб США відповідно до відповідної 

IGA. 

 
 

Ім‘я 

 

 

Адреса 

 

 

TIN 

    

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Час XXIX 

 
Засвідчення 

  

З усвідомленням відповідальності за надання завідомо неправдивих відомостей, я заявляю, що я перевірив(ла) інформацію в цій формі та, відповідно до моїх 
знань та переконань, вона є дійсною, правильною та повною. Також, з усвідомленням відповідальності за надання завідомо неправдивих відомостей я засвідчую 
що:    

 

• Компанія, визначена в рядку 1 цієї форми, є бенефіціарним власником усього доходу, якого стосується ця форма, використовує цю форму, щоб 

засвідчити свій статус для цілей глави 4, або є отримувачем платежу, який подає цю форму для цілей розділу 6050W, 
 

• Компанія, визначена в рядку 1 цієї форми, не є особою США;  
 

• Дохід, якого стосується ця форма: (a) не пов‘язаний безпосередньо з веденням торгівлі або бізнесу в Сполучених Штатах,  (б) безпосередньо пов‘язаний, 

але не підлягає оподаткуванню за угодою про уникнення подвійного оподаткування, або (в) є часткою партнера в безпосередньо пов‘язаному доході 

партнерства, та  
 

• Для брокерських транзакцій або бартерних операцій бенефіціарний власник є іноземною особою з податковими пільгами, як визначено в інструкціях.   
 

Я також дозволяю надання цієї форми будь-якому податковому агенту, який контролює, отримує або зберігає дохід, бенефіціарним власником якого є 
компанія, зазначена в Рядку 1, або будь-якому податковому агенту, який може видавати або виплачувати дохід, бенефіціарним власником якого є компанія, 
зазначена в Рядку 1.  
Я погоджуюсь надати нову форму протягом 30 днів, якщо будь-яке засвідчення, зроблене в цій формі, стане неправильним.  
 

Підпишіть тут 
 

ПІдпис особи, з правом пдписуї  від імені бенефіціарного власника Ім‘я друкованими літерами Дата (MM-ДД-РРРР) 
 

Я засвідчую, що маю повноваження ставити підпис від імені компанії, визначеної в рядку 1 цієї форми   
 

Форма W-8BEN-E (Ред. 7-2017) 

▲
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