
Form  W-8EXP
(Rev. July 2017)

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 

Certificate of Foreign Government or Other Foreign 
Organization for United States Tax  

Withholding and Reporting
(For use by foreign governments, international organizations, foreign central banks of issue, foreign  

tax-exempt organizations, foreign private foundations, and governments of U.S. possessions.)
▶ Go to www.irs.gov/FormW8EXP for instructions and the latest information. 

▶ Section references are to the Internal Revenue Code.   
▶ 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: 

•  A foreign government or other foreign organization that is not claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, 
or 1443(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8BEN-E or W-8ECI 

•  A beneficial owner solely claiming foreign status or treaty benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8BEN or W-8BEN-E 

•  A foreign partnership or a foreign trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8BEN-E or W-8IMY 

•  A person claiming that income is effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States . . . . . . W-8ECI 
•  A person acting as an intermediary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8IMY 

Part I Identification of Beneficial Owner 
1  Name of organization 2  Country of incorporation or organization 

3  Type of 
entity 

Foreign government 
International organization 
Foreign central bank of issue (not wholly 
owned by the foreign sovereign) 

Foreign tax-exempt organization 
Foreign private foundation 
Government of a U.S. possession 

4  Chapter 4 Status (FATCA status):
Participating FFI. 
Reporting Model 1 FFI. 
Reporting Model 2 FFI.
Registered deemed-compliant FFI 
(other than a Reporting Model 1 FFI).

Nonreporting IGA FFI. Complete Part III.
Territory financial institution. Complete Part III.
International organization.

Foreign government (including a political subdivision), 
government of a U.S. possession, or foreign central bank of 
issue. Complete Part III. 

Exempt retirement plan of foreign government. Complete Part III.
501(c) organization. Complete Part III.
Passive NFFE. Complete Part III.
Direct reporting NFFE.
Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part III.

5  Permanent 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 

6  Mailing address (if different from above).

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

7  U.S. TIN, if required (see instructions) 8a  GIIN b  Foreign TIN (see instructions)

9  Reference number(s) (see instructions) 

Part II Qualification Statement for Chapter 3 Status 
10 For a foreign government: 

a I certify that the entity identified in Part I is a foreign government within the meaning of section 892 and the payments are 
within the scope of the exemption granted by section 892. 
Check box 10b or box 10c, whichever applies.

b The entity identified in Part I is an integral part of the government of .
c The entity identified in Part I is a controlled entity of the government of . 

11 For an international organization: 
I certify that: 

• The entity identified in Part I is an international organization within the meaning of section 7701(a)(18), and 
• The payments are within the scope of the exemption granted by section 892. 

12 For a foreign central bank of issue (not wholly owned by the foreign sovereign):
I certify that: 

• The entity identified in Part I is a foreign central bank of issue, 
• The entity identified in Part I does not hold obligations or bank deposits to which this form relates for use in 
connection with the conduct of a commercial banking function or other commercial activity, and 
• The payments are within the scope of the exemption granted by section 895. 

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25401F Form W-8EXP (Rev. 7-2017)



Form W-8EXP (Rev. 7-2017) Page  2 
Part II Qualification Statement for Chapter 3 Status (continued) 
13 For a foreign tax-exempt organization, including foreign private foundations: 

If any of the income to which this certification relates constitutes income includible under section 512 in computing the 
entity’s unrelated business taxable income, attach a statement identifying the amounts. 

Check either box 13a or box 13b. 
a I certify that the entity identified in Part I has been issued a determination letter by the IRS dated 

that is currently in effect and that concludes that it is an exempt organization described in section 501(c). 
b I have attached to this form an opinion from U.S. counsel concluding that the entity identified in Part I is described in

section 501(c). 
For section 501(c)(3) organizations only, check either box 13c or box 13d.

c If the determination letter or opinion of counsel concludes that the entity identified in Part I is described in section 501(c)(3), 
I certify that the organization is not a private foundation described in section 509. I have attached an affidavit of the
organization setting forth sufficient facts for the IRS to determine that the organization is not a private foundation because it 
meets one of the exceptions described in section 509(a)(1), (2), (3), or (4). 

d If the determination letter or opinion of counsel concludes that the entity identified in Part I is described in section 501(c)(3), 
I certify that the organization is a private foundation described in section 509. 

14 For a government of a U.S. possession: 
I certify that the entity identified in Part I is a government of a possession of the United States, or is a political subdivision 

thereof, and is claiming the exemption granted by section 115(2). 
Part III Qualification Statement for Chapter 4 Status (if required)
15 For a nonreporting IGA FFI: 

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  ;
• Is treated as a under the provisions of the applicable IGA (see instructions); and
• If you are an FFI treated as a registered deemed-compliant FFI under an applicable Model 2 IGA, provide your GIIN: 
  ▶  .

16 For a territory financial institution: 
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.
17 For a foreign government (including a political subdivision), government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue:

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)).

18 For an exempt retirement plan of a foreign government:
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 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 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.

19 For a 501(c) organization:
I certify that the entity identified in Part I is an entity described in section 501(c) but is not an insurance company described

in section 501(c)(15).
20 For a passive NFFE:

a 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).
Check box 20b or 20c, whichever applies.

b I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners, or
c I further certify that the entity identified in Part I has provided a statement including the name, address, and TIN of each 

substantial U.S. owner of the NFFE (see instructions).
21 Name of sponsoring entity:

I certify that the entity identified in Part I is a direct reporting NFFE that is sponsored by the entity identified in line 21.

Form W-8EXP (Rev. 7-2017) 
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Part IV 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 organization for which I am signing is the beneficial owner of the income and other payments to which this form relates, 
• The beneficial owner is not a U.S. person, 
• For a beneficial owner that is a controlled entity of a foreign sovereign (other than a central bank of issue wholly owned by a 

foreign sovereign), the beneficial owner is not engaged in commercial activities within or outside the United States, and 
• For a beneficial owner that is a central bank of issue wholly owned by a foreign sovereign, the beneficial owner is not 

engaged in commercial activities within the United States. 
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the payments 
of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the amounts of which I am
the beneficial owner.

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

Sign 
Here 

▲

Signature of authorized official 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-8EXP (Rev. 7-2017) 



Форма W-8EXP 
(Вер. Липень 2017) 
 
Міністерство фінансів 
Федеральна податкова 
служба 

 

 

Засвідчення іноземного уряду або іншої іноземної організації для 
оподаткування та звітності в США  

(Для використання іноземними урядами, міжнародними організаціями, іноземними 
центральними банками-емітентами, іноземними організаціями, звільненими від 

податку, іноземними приватними фондами, адміністраціями територіальних одиниць 
США)  

▶ Відвідайте:  www.irs.gov/formw8exp для отримання інструкцій та актуальної інформації. 

▶ Посилання на розділи  Податкового кодексу 
▶ Надайте цю форму податковому агенту або платнику. Не надсилайте її до ФПС. 

 

 
 
 
OMB No. 1545-1621 

 

 

Не використовуйте цю форму для: 
 

• Іноземного уряду або іншої іноземної організації, яка не претендує на застосування розділу(ів) 115(2), 501(c), 892, 895,  

     або 1443(b) .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   

Заповніть форму: 

 
W-8BEN-E чи W-8ECI 

 

• Бенефіціарний власник, який одноосібно заявляє про іноземний статус або пільги за угодою .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   W-8BEN або W-8BEN-E  

• Іноземне партнерство або іноземний траст  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   W-8BEN-E чи W-8IMY  

• Особа, яка заявляє, що дохід безпосередньо пов‘язаний з веденням торгівлі або бізнесу в США .     .     .     .     .     .        W-8ECI

• Особа, яка виступає в якості посередника.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     

. Част. I   Ідентифікація бенефіціарного власника 
1 Назва організації 

.     .     .     .     .     .     .     .     .     . W-8IMY 
 
 

2 Країна реєстрації 

 
 

3 Тип 

компанії 

 
Іноземний уряд  

Міжнародна організація 

Іноземний центральний банк-емітент (не у повній 

власності іноземної держави)  

 
Іноземна організація, звільнена від оподаткування 

  

Іноземний приватний фонд 

Адміністрація територіальної одиниці США 
 

4 Глава 4 Статус (FATCA статус):  

              ІФІ, що співпрацює.  

    ІФІ 1 моделі звітності  

              ІФІ 2 моделі звітності  

   Зареєстрований ІФІ, визнаний відповідним 

вимогам (окрім ІФІ 1 моделі звітності)  
 

ІФІ, що не звітує за МУУ. Заповніть Част. III. 
Територіальний фінансовий інститут. Заповніть Част. III. 

    Міжнародна організація 

 
Іноземний уряд (в т.ч. політичні підрозділи), адміністрація територіальної 

одиниці США або іноземний центральний банк-емітент. Заповніть Част. III. 

Пенсійний фонд іноземного уряду, звільнений від податків. Заповніть Част. III.  

Організація 501(c). Заповніть Част.  III. 

Пасивна НФІО. Заповніть Частину III.  

НФІО прямої звітності. 

Спонсорована НФІО прямої звітності. Заповніть Част. III. 

 
 

5 Фактична адреса (вулиця, номер квартири або будинку, зона доставки пошти). Не вказуйте номер поштової скриньки або адресу посередника (in-care-of 
address).   
 

 

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

 
 

6 Поштова адреса (якщо відмінна від фактичної) 
 
 

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

 
 

7 ІПН США, в разі необхідності (див. інструкції)                8a  GIIN b Іноземний ІПН (див. інструкції) 

 
 

9 Реєстраційний(і) номер(и) (див. інструкції) 
 

Част. II 
 

    Кваліфікаційна заява для Глави 3 Статус 

 
 

10 Для Іноземного уряду:  
a  Я засвідчую, що юридична особа, визначена в Частині І, є іноземним урядом у значенні розділу 892, а платежі підпадають під пільгові умови відповідно 

до розділу 892. 
Відмітьте пункт 10b або 10c:  

b  особа, визначена в Частині І є невід‘ємною частиною уряду . 

c  особа, визначена в Частині І є підконтрольною структурою уряду . 

11 Для іноземної організації:  

         Я засвідчую, що: 

• юридична особа, визначена в Частині І є міжнародною організацією у розумінні розділу 7701(a)(18) та 

• платежі підпадають під пільгові умови, відповідно до розділу 892 

12 Іноземний центральний банк-емітент (не у повній власності іноземної держави):  

            Я засвідчую, що: 

• юридична особа, визначена в Частині І, є іноземним центральним банком-емітентом,   
• юридична особа, визначена в Частині І, не має зобов‘язань або банківських депозитів, яких стосується ця форма, для використання 

у зв‘язку з веденням комерційної банківської діяльності або іншої комерційної діяльності, та  

• платежі підпадають під пільгові умови, відповідно до розділу 895. 
 

Див. окремі інструкції щодо Закону про скорочення паперового документообігу  . Cat. No. 25401F                                      Форма W-8EXP (Вер. 7-2017) 

http://www.irs.gov/formw8exp


Форма W-8EXP (Вер. 7-2017) Стор. 2 
 

Част. II 
 

    Кваліфікаційна заява для Глави 3 Статус (продовження) 

 
 

13 Іноземна організація, звільнена від оподаткування, в т.ч. іноземні приватні фонди:   
Якщо будь-який дохід, якого стосується це засвідчення, становить таким, що за розділом 512 включається до розрахунку оподатковуваного доходу від 
непов‘язаного бізнесу компанії, додайте звіт з зазначеними сумами.   
 Відмітьте або 13a, або 13b.  
a      Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І, отримала лист-рішення від ФПС, датоване________________ яке є чинним та в якому зазначено, що 

це організація, звільнена від податків, описана в розділі 501(c).  
b        Я  додаю до цієї форми висновок юриста зі США про те, що компанія, визначена в Частині І, описана в розділі  501(c).  
    Лише для організацій 501(c)(3), відмітьте або пункт  13c, або пункт 13d: 

 с   Якщо лист-рішення або висновок юриста встановлюють, що компанія, визначена в Частині І, описана в Розділі 501(c)(3), я засвідчую, що організація не 

є приватним фондом, описаним в розділі 509. Я додаю афідавіт організації, що містить достатньо фактів, які дозволяють ФПС встановити, що 

організація не є приватним фондом, оскільки вона відповідає одному з винятків, описаних в розділі 509(a)(1), (2), (3), або (4). 

 d  Якщо лист-рішення або висновок юриста встановлюють, що компанія, визначена в Частині І описана в Розділі 501(c)(3), я засвідчую, що організація є 

приватним фондом, описаним в розділі 509. 

14 Для адміністрації територіальної одиниці США:  
Я засвідчую, що юридична особа, визначена в Частині І, є адміністрацією територіальної одиниці США або її політичним підрозділом і претендує на 

звільнення від податків за розділом 115(2). 

 

Част. III 
 

Кваліфікаційна заява для Глави 4 Статус (в разі необхідності) 

 
 

15 Для ІФІ, що не звітує за ММУ:   
 Я засвідчую, що юридична особа, визначена в Частині І:  

• Відповідає вимогам, щоб вважатися фінансовим інститутом, що не звітує за відповідною МУУ між Сполученими Штатами 

та_________________________________________________________________________________________________________________________________   

• Вважається згідно з положеннями відповідної МУУ (див. інструкції);   
• Якщо ви є ІФІ, що вважається зареєстрованим ІФІ, визнаним відповідним вимогам згідно з відповідною МУУ 2 моделі, вкажіть свій 

GIIN: ▶  
 

16 Для Територіального фінансового інституту:  
Я засвідчую, що компанія, визначена в Частині І є фінансовим інститутом (окрім інвестиційного фонду), який зареєстрований або організований 

за законами територіальної одиниці Сполучених Штатів. 
 

17 Для іноземного уряду (в т.ч. політичних підрозділів), адміністрації територіальної одиниці США, центрального банку-емітенту:  

Я засвідчую, що юридична особа, визначена в Частині І є бенефіціарним власником платежу та не задіяна у комерційній фінансовій діяльності 
такого типу, яким займаються страхові компанії, кастодіальні установи або депозитарні установи щодо платежів, рахунків або зобов‘язань, до яких 
подається ця форма (за винятком того, що дозволено в розділі правил 1.1471-6(h)(2)). 

18 Для пенсійного фонду іноземного уряду, звільненого від оподаткування:  
Я засвідчую, що юридична особа, визначена в Частині І:  

 
• заснована та спонсорується іноземним урядом, міжнародною організацією, центральним банком-емітентом або адміністрацією територіальної одиниці 

США (як визначено в кожному випадку у розділі Правил 1.1471-6 або у відповідній МУУ 1 моделі або 2 моделі), з метою надання пенсійних виплат, виплат з 

інвалідності або смерті бенефіціарам або учасникам, які є поточними або колишніми працівниками спонсора (або особам, призначеним такими 

працівниками); або  
 

• заснована та спонсорується іноземним урядом, міжнародною організацією, центральним банком-емітентом або адміністрацією територіальної одиниці 

США (як визначено в кожному випадку у розділі Правил 1.1471-6 або у відповідній МУУ 1 моделі або 2 моделі), з метою надання пенсійних виплат, виплат з 

інвалідності або смерті бенефіціарам або учасникам, які не є поточними або колишніми працівниками спонсора, але вважаються виконавцями 

персональних послуг, виконаних для спонсора.    

19 Для організації 501(c):  
       Я засвідчую, що юридична особа, визначена в Частині І. є компанією, описаною в розділі 501(c), але не є страховою компанією, описаною в розділі  

501(c)(15).  
20 Для пасивної НФІО:  

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

організованого в територіальній одиниці США).    
 Відмітьте 20b або 20c.  

б Я також засвідчую, що юридична особа, визначена в Частині І, не має суттєвих американських власників, або    
в  Я також засвідчую, що юридична особа, визначена в Частині І, надала звіт, який містить імена, адреси та TIN кожного американського власника 

істотної участі НФІО (див. інструкції).   
21 Назва компанії-спонсора:  

 Я засвідчую, що юридична особа, визначена в Частині І, є НФІО з прямою звітністю, що спонсорується компанією, визначеною в рядку 21. 
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Част. IV 
 

Засвідчення 

 
 

З усвідомленням відповідальності за надання завідомо неправдивих відомостей, я засвідчую, що перевірив(ла) інформацію в ці 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:   

• Організація, від імені якої я ставлю підпис, є бенефіціарним власником доходу та інших платежів, яких стосується ця форма, 

• Бенефіціарний власник не є особою США, 
 

• Щодо бенефіціарного власника, який є підконтрольною компанією іноземної держави (окрім центрального банку-емітента у повній власності іноземної 

держави), бенефіціарний власник не задіяний у комерційній діяльності в межах або за межами Сполучених Штатів, та   
• Щодо бенефіціарного власника, який є центральним банком-емітентом у повній власності іноземної держави, бенефіціарний власник не задіяний у 

комерційній діяльності на території Сполучених Штатів.   
 

Я також дозволяю надання цієї форми будь-якому податковому агенту, який контролює, отримує або зберігає дохід, бенефіціарим власником якого я є, або 

будь-якому податковому агенту, який може видавати або виплачувати дохід, бенефіціарним власником якого я є.  

 
Я погоджуюся надати нову форму протягом 30 днів, якщо будь-яке засвідчення, зроблене в цій формі, виявиться некоректним.  

 
 
 

Підпишіть 

      тут 
 

  
                   Підпис уповноваженої посадової особи 

                                 
Ім‘я друкованими літерами

 
Дата (MM-ДД-РРРР) 

 
 

Я засвідчую, що маю повноваження ставити підпис від імені юридичної особи, визначеної в рядку 1 цієї форми.   
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▲
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