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[~] ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ 

Aθπ~ι, ~ Δεκεμβρίου 3.01_4 __ 

Αγαππτέ Πελάτπ, 

Με τπν παρούσα επιστολπ επιθυμούμε να σας ενπμερώσουμε ότι n Alpha Bank, από τπν 
1 lουλίου 2014, εφαρμόζει τις απαιτούμενες διαδικασίες του νομοθετικού πλαισίου των Ηνωμένων 
Πολιτειών τπς Aμερικrlς (Η.Π .Α . ) περί «Φορολογlκπς συμμορφώσεως των κατόχων τραπεζικών 
λογαριασμών σε χώρες του εξωτερικού» ("Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA"), 
το οποίο αφορά τα «Πρόσωπα Η.Π.Α.», δπλαδπ πρόσωπα φορολογικά υπόχρεα στπ χώρα αuτ:π 
και ταυτοχρόνως δικαιούχους χρπματοοικονομlκών «Λογαριασμών εκτός Η.Π.Α.». 

Σκοπός τπς εν λόγω Νομοθετικπς Πράξεως είναι n καταπολέμπσπ τπς μπ συμμορφώσεως των 
ανωτέρω, φορολογικά υπόχρεων στις Η.Π.Α . προσώπων, με τπ φορολογικπ νομοθεσία των Η.Π.Α. 

Το νομοθετικό πλαίσιο "FATCA" απαιτεί από τα χρπματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα εκτός Η .Π .Α., 
να εντοπίζουν τα «Πρόσωπα Η.Π.Α.» που τπρούν λογαριασμούς σε αυτά και να παρέχουν σχετικές 
πλπροφορίες στις αρμόδιες φορολογικές αρχές των Η.Π.Α., καθώς και να προβαίνουν στπν 
παρακράτπσπ-απόδοσπ φόρου 30% σε ορισμένες περιπτώσεις Πελατών, οι οποίοι κρίνονται ως 
«Μπ Συνεργάσιμοι». 

Η Alpha Bank έχει λάβει τα απαραίτπτα μέτρα για τπν εφαρμογπ τπς νομοθεσίας "FATCA· και τπν 
παροχπ στοιχείων λογαριασμών και κινπσεων κεφαλαίων των « Προσώπων Η . Π.Α.». 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί 
στα συστι'ιματα mς Τραπέζnς, αναΓVωρlσθΠKατε αρχικά ως «Πρόσωπο Η.Π.Α.» , καθίσταται 
απολύτως αναγκαία π λπψπ επlκαιροποlπμένων στοιχείων ταυτοποιπσεώς σας καθώς και n τυχόν 
συμπλι'ιρωσπ ορισμένων εντύπων. Για τον σκοπό αυτόν, παρακαλούμε όπως έλθετε σε επικοινωνία 
με το Κατάστπμα συνεργασίας σας. 

Παρακαλούμε, επίσπς, να λπφθεί υπ' όψιν ότι στπν περίπτωσπ κατά τπν οποία, μετά από τπν 
παραλαβπ τπς παρούσπς επlσΤOλr'1ς, δεν επικοινωνπσετε μαζί μας εντός του προσεχούς τριμπνου, 
π Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις απαραίτπτες ενέργειες συμπεριλαμβανομένπς ενδεχομένως και 
τπς κατατάξεώς σας στους «Μπ Συνεργάσιμους» κατά FATCA Πελάτες τπς και τπς εξετάσεως του 
ενδεχcμένο:.) τερμστισμού τπς συνεργασίας μας. 

Σας ευχαριστούμε για τπν κατανόπσπ και παραμένουμε στπ διάθεσπ σας για οποιαδπποτε 
διευκρίνισπ. 

Με εκτίμπσπ, 

ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ 

/bJL-
Μ.Α.ΟΡΑΤΗΣ χ.Μ. ΛΥΓΕΡΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝ'οΝIΣΤIΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4 
106 78 ΑΘΗΝΑΙ 

ΤΗΛ . : +30 21 Ο 326 6686 
FAX: +30 21 Ο 326 6687 
E-mail: compliance@alρha.gr 
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Έντυπο ν/-9 Α/τηση για Υποβολή Α.Φ.Μ. και Βεβαίωση Δώσατε το έντυπο αυτό 
Φορολογουμένου στον αιτούντα. Μην το 

(Αναθεωρ . Αύγουστος 2013) στείλετε στην ΥΔΕ (IRS). 
Υπουργείο Οικονομικών 

Υπηρεσία Δημοσίων 
Εσόδων 
Όνομα (όπως αναγράφεται στην φορολογική σας δήλωση) 

Εμπορική επωνυμία / επωνυμία παραβλεπόμενου νομικού προσώπου (disregarded entily), εάν είναι διαφορετική της ανωτέρω 

Επιλέξατε το κατάλληλο τετράγωνο για την κατάταξή σας από απόψεως ομοσπονδιακού Απαλλαγές (βλ. Οδηγίες) : 
φόρου 

Κωδικός απαλλασσόμενου 

:::: Ιδιώτης/ιδιοκτήτης ατομικής εmχείρησης ιJ C Εταιρεία :J S Εταιρεία Ο Προσωπική Εταιρεία δικαιούχου (εάν 

- Partnership Ο Εμπίστευμα (Trust) 

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Καταχωρήστε την φορολογική κατάταξη (C=C εταιρεία, 
S=S εταιρε ία, Ρ= Προσωπική Εταιρεία - Partnership) 

- Λοιπές περιmώσεις (βλ. οδηγίες) 

Διεύθυνση (αριθμός, οδός, αριθμός διαμ . ή σουίτας) 

Πόλη, Πολιτεία και Ταχυδρ. Τομέας 

Αναγράψατε αριθμό(ούς) λογαριασμού(ων) εδώ (προαιρετικώς) 

Μέρος Ι ΑΦΜ φορολογοuμενοu (ΤιΝ) 
Σημειώσατε τον ΑΦΜ σας στο κατάλληλο τετράγωνο. Ο ΑΦΜ που έχετε αναγράψει 
πρέπει να ταιριάζει με το όνομα που σημειώθηκε στην γραμμή «Όνομα» για να 
αποφευχθεί η παρακράτηση ασφαλείας. Για ιδιώτες αναγράψατε τον αριθμό μητρώου 
κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (SSN). Όμως όσον αφορά αλλοδαπό κάτοικο, ιδιοκτήτη 

υπάρχει) .... ... 

Κωδικός απαλλαγής από την 
υποχρέωση δήλωσης 
σύμφωνα με τον Νόμο περί 

Φορολογικής Συμμόρφωσης 
Αλλοδαπού Λογαριασμού 
(FATCA) .. .... .. ...... . 
Όνομα και διεύθυνση 
αιτούντος (προαιρετικώς) 

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (SSN) 

ατομικής επιχείρησης ή παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο , βλ . οδηγίες Μέρους Ι, σελίδα -------------
3 (Σημ. Μετ . η παραπομπή αφορά σελίδα του πρωτότuπoυ Εντύπου W-9) . Για άλλα 
νομικά πρόσωπα, αναγράψατε το ΑΦΜ του εργοδότη (ΕΙΝ). Αν δεν έχετε ΑΦΜ, βλ. πώς __ ---.-=:-;-:=----;:-;---;'=~--
θα αποκτήσετε ΑΦΜ στην σελίδα 3. ΑΦΜ ΕΡΥοδότη (ΕΙΝ) 

Σημείωση. Αν ο λογαριασμός είναι σε περισσότερα του ενός ονόματα, βλ. πίνακα σ. 4 για 
οδηγίες σχετικά με το όνομα που θα αναγράψετε. 

Μέρος 11 Βεβαίωση 
Δια της παρούσας βεβαιώνω, εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, ότι: 
1. Ο αριθμός που αναγράφεται στο έντυπο αυτό είναι ο δικός μου ακριβής αριθμός φορολογικού μητρώου (ή ευρίσκομαι σε 

αναμονή εκδόσεως τοιούτου αριθμού), και 
2. Δεν υπόκειμαι σε παρακράτηση ασφαλείας διότι: α) Απαλλάσσομαι της' παρακράτησης ασφαλείας ή β) Η Υπηρεσία 

Δημόσ1ων Εσόδων (fRS) δεν μου έχει γνωστοποιήσει ότι υπόκειμαι σε παρακράτηση ασφαλείας λόγω παραλείψεώς μου 
να δηλώσω το σύνολο των τόκων ή των μερισμάτων ή β) Η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων μου γνωστοποίησε ότι, δεν 
υπόκειμαι πλέον σε παρακράτηση ασφαλείας , και 

3. Είμαι υπήκοος ΗΠΑ ή άλλο πρόσωπο ΗΠΑ (όπως ορίζεται κατωτέρω), και 
4. Ο(Οι) κωδικός(οQ FATCA που τυχόν καταχωρήθηκε(αν) στο παρόν έντυπο και δείχνει(ουν) ότι απαλλάσσομαι της 

υποχρέωσης δηλώσεως σύμφωνα με τον FATCA είναι ακριβής(είς) . 

Οδηγίες σχετικές με την Βεβαίωση. Πρέπει να διαγράψετε το ανωτέρω υπ' αριθ. 2 στοιχείο εάν η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων 
σας γνωστοποίησε ότι , τώρα υπάγεστε σε παρακράτηση ασφαλείας λόγω του ότι παραλείψατε να δηλώσετε το σύνολο των 
τόκων και μερισμάτων στην φορολογική σας δήλωση. Στις συναλλαγές ακίνητης περιουσίας το στοιχείο 2 δεν τυγχάνει 
εφαρμογής. Όσον αφορά την καταβολή τόκων στεγαστικών δανείων, την απόκτηση ή αποποίηση ενεχυριασμένης ή 
υποθηκευμένης περιουσίας, την ακύρωση χρέους, την εισφορά σε ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα (IRA) και γενικώς 
πληρωμές άλλες εκτός τόκων και μερισμάτων δεν απαιτείται να υπογράψετε την βεβαίωση αλλά θα πρέπει να 
αναγράψετε/υποβάλετε τον ακριβή ΑΦΜ σας. Βλ. οδηγίες στην σελίδα 3. 

Υπογράψτε 
Εδώ 

Γενικές Οδηγίες 

Υπογραφή προσώπου 
των ΗΠΑ 

Ημερομηνία 

Αναφορές σε άρθρα αφορούν τον Κώδικα Δημοσίων Εσόδων, εκτός αν άλλως ορίζεται. 

Μελλοντικές εξελlξεις. Η ΥΔΕ (lRS) δημιούργησε σελίδα στον IRS.gov για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το 

Έντυπο W-9, με ηλεKΤΡOVΙKή διεύθυνση \\IWW.irs.govlw9. Πληροφορίες για οποιεσδήποτε μελλοντικές εξελίξεις που 

θα επηρεάζουν το Έντυπο W-9 (όπως νομοθεσία που θεσπίζεται μετά την έκδοσή του) θα δημοσιεύονται στην εν 

λόγω σελίδα. 



Σκοπός Εντύπου 

Πρόσωπο το οποίο πρέπει να .καταθέσει δήλωση περιέχουσα ορισμένες πληροφορΙες (infoπnalion retum) στην 

Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων, θα πρέπει να λαμβάνει τον ακριβή ΑΦΜ σας για να αναφέρει Π.χ. το εισόδημα που 

καταβλήθηκε σε εσάς, πληρωμές προς εσάς εις εξόφληση συναλλαγών κάρτας πληρωμής και συναλλαγών δικτύου 

τρίτων, συναλλαγές ακίνητης περιουσΙας, τόκος που καταβλήθηκε για ενυπόθηκα στεγαστικά Μνεια, απόκτηση ή 

αποποίηση ενεχυριασμένης ή υποθηκευμένης περιουσίας, ακύρωση χρέους ή εισφορές για ατομικό συνταξιοδοτικό 

πρόγραμμα (IRA). 

Χρησιμοποιήστε το έντυπο W-9 μόνον αν είσθε πρόσωπο των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του αλλοδαπού 

κατοΙκου) για να δώσετε τον ακριβή ΑΦΜ σας σε αυτόν που το ζητά (ο αιτών) και εφόσον απαιτείται να : 

1. Βεβαιώσετε ότι, ο ΑΦΜ που δώσατε εΙναι ακριβής (ή ότι ευρΙσκεατε σε αναμονή έκδοσης ΑΦΜ), 

2. Βεβαιώσετε ότι, δεν υπόκεισθε σε παρακράτηση ασφαλεΙας, 

3. Ζητήσετε απαλλαγή από την παρακράτηση ασφαλεΙας, εάν εΙσθε απαλλασσόμενος δικαιούχος στις 

ΗΠΑ Εφόσον τούτο απαιτείται , να βεβαιώσετε ότι, ως πρόσωπο των ΗΠΑ το μερίδιό σας που μπορεί να προκύψει 

σε οιοδήποτε εισόδημα προσωπικής εταιρεΙας από την εκτέλεση συναλλαγών ή επιχειρηματικών εργασιών στις ΗΠΑ 

δεν υπόκειται στη παρακράτηση φόρου που επιβάλλεται επΙ του μεριδΙου του αλλοδαπού συνεταίρου που 

συνδέεται/σχετίζεται ουσιαστικά με το εισόδημα της εταιρείας, και 

4. Βεβαιώσετε ότι ο(οι) κωδικός(οί) FATCA που τυχόν καταχωρίσθηκε(αν) στο παρόν έντυπο και 

δηλώνει(ουν) ότι εξαιρείσθε της υποχρέωσης αναφοράς σύμφωνα με τον FATCA εΙναι αληθής(εΙς) . 

Σημείωση. Αν είσθε πρόσωπο των ΗΠΑ και ο αιτών σας δΙνει άλλο έντυπο και όχι το Έντυπο W-9 και ζητά τον ΑΦΜ 

σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το έντυπο που αιτούντα αν είναι ουσιωδώς παρόμοιο με το παρόν Έντυπο W-9. 

Πρόσωπο των ΗΠΑ - Ορισμός. Για τους σκοπούς του ομοαπονδιακού φόρου, θεωρεΙσθε πρόσωπο των ΗΠΑ αν 

εΙσθε: 

Ιδιώτης που εΙναι υπήκοος ΗΠΑ ή αλλοδαπός κάτοικος ΗΠΑ 

Προσωπική εταιρεία, κεφαλαιουχική εταιρεία (ανώνυμη εταιρεία), εταιρεία ή σωματεΙο που έχει συσταθεί ή 

λειτουργεί στις ΗΠΑ ή σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ. 

Κληρονομική περιουσία (δεν περιλαμβάνεται η αλλοδαπή κληρονομική περιουσία) ή 

Ημεδαπό εμπΙστευμα (domeslic lrusl) (όπως ορίζεται ατους Κανονισμούς - άρθρο 301 .7701-7). 

Ειδικοί κανόνες για Προσωπικές Εταιρείες. Προσωπικές Εταιρείες που εκτελούν συναλλαγές ή ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα στις Ηνωμένες ΠολιτεΙες , πρέπει γενικώς να καταβάλλουν ένα παρακρατούμενο φόρο 

σύμφωνα με το άρθρο 1446 για οποιοδήποτε αλλοδαπό εταιρικό μερίδιο του συνδεόμενου ουσιαστικά φορολογητέου 

εισοδήματος από την δραστηριότητα αυτή. Περαιτέρω και σε συγκεκριμένες περιmώσεις όταν δεν έχει παραληφθεί 

το έντυπο W-9, οι κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 1446 απαιτούν όπως ο εταΙρος τεκμαίρεται ως αλλοδαπός 

και καταβάλλεται ο παρακρατούμενος φόρος του άρθρου 1446. Αν εΙσθε λοιπόν πρόσωπο των ΗΠΑ που είναι 

εταίρος προσωπικής εταιρεΙας που ασκεί εμπορική ή εmχειρηματική δραστηριότητα στις Ηνωμένες ΠολιτεΙες να 

παραδώσετε το Έντυπο W-9 στην εταιρεΙα για να βεβαιώσει ότι εΙσθε πρόσωπο των ΗΠΑ για να αποφύγετε την κατά 

το άρθρο 1446 παρακράτηση επi του μεριδΙου σας στο εισόδημα της εταιρεΙας. 

Στις κατωτέρω περιmώσεις, τα πρόσωπα που πρέπει να υποβάλουν Έντυπο W-9 στην προσωπική εταιρεία 

(partnership) προς απόδειξη της ιδιότητάς τους ως προσώπων των ΗΠΑ και αποφυγή παρακράτησης φόρου στο 

διανεμητέο μερΙδιό τους στο καθαρό εισόδημα από την άσκηση εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στις 

Ηνωμένες ΠολιτεΙες είναι τα ακόλουθα : 

Σε περίmωση παραβλεπόμενου νομικού προσώπου (disregarded enlίty) ο κύριος του οποίου εΙναι πρόσωπο 

των ΗΠΑ, το τελευταΙο αυτό πρόσωπο πρέπει να υποβάλει το Έντυπο και όχι το νομικό πρόσώπο. 

Σε περίπτωση πλήρως ελεγχόμενου εμπιστεύματος (granlor lrusl), από τον πάροχο που εΙναι πρόσωπο 

των ΗΠΑ ή άλλο κύριο του εμπιστεύματος και πρόσωπο των ΗΠΑ, το Έντυπο υποβάλλεται από τους ανωτέρω 

πάροχο ή κύριο του εμπιστεύματος και όχι από το εμπίστευμα. 

Σε περίmωση εμπιστεύματος ΗΠΑ (US trusl) 

(που δεν είναι πλήρως ελεγχόμενο εμπiστευμα - granlor lrusl). το Έντυπο υποβάλλεται από το εμπΙστευμα ΗΠΑ και 

όχι από τους δικαιούχους του εμπιστεύματος ΗΠΑ 



Αλλοδαπός . Αν είσθε αλλοδαπός ή κατάστημα αλλοδαπής τράπεζας στις ΗΠΑ που επέλεξε να θεωρείται ως 

πρόσωπο ΗΠΑ, μην χρησιμοποιείτε το έντυπο W-9. Αντ' αυτού χρησιμοποιείστε το έντυπο W-8 ή το έντυπο 8233. 

(βλ. Έκδοση 515, Παρακράτηση Φόρου επί Αλλοδαπών Μη Κατοίκων και Αλλοδαπών Νομικών Προσώπων). 

Αλλοδαπός μη κάτοικος που καθίσταται αλλοδαπός κάτοικος. Γενικά, μόνον ο αλλοδαπός μη κάτοικος ιδιώτης 

μπορεί να κάνει χρήση των όρων της συνθήκης περί φορολογίας για να μειώσει ή εξαλείψει τον φόρο των ΗΠΑ για 

ορισμένα είδη εισοδήματος. Οι περισσότερες όμως συνθήκες περί φορολογίας περιλαμβάνουν μία διάταξη γνωστή 

ως <<ρήτρα εξαιρέσεως» ("saving dause"). Εξαιρέσεις που καθορίζονται στην ρήτρα εξαιρέσεως μπορεί να 

επιτρέψουν την απαλλαγή από τον φόρο να συνεχίζεται για ορισμένα είδη εισοδήματος ακόμα και όταν ο δικαιούχος 

έχει άλλως καταστεί αλλοδαπός κάτοικος ΗΠΑ για φορολογικούς σκοπούς. 

Αν είσθε αλλοδαπός κάτοικος ΗΠΑ ο οποίος βασίζεται σε εξαίρεση που περιλαμβάνεται στη ρήτρα 

εξαιρέσεως της συνθήκης περί φορολογίας για να ζητήσει απαλλαγή από φόρο των ΗΠΑ για ορισμένα είδη 

εισοδήματος, θα πρέπει να εmσυνάψετε μια δήλωση στο Έντυπο W-9 στην οποία θα αναφέρετε τα ακόλουθα πέντε 

θέματα: 

1. Χώρα της συνθήκης. Γενικά, αυτή θα πρέπει να είναι η ίδια συνθήκη βάσει της οποίας ζητήσατε 

απαλλαγή από τον φόρο ως αλλοδαπός μη κάτοικος. 

2. Το άρθρο της συνθήκης που αφορά το εισόδημα. 

3. Τον αριθμό του άρθρου (ή τη θέση) στην συνθήκη περί φορολογίας που περιλαμβάνει τη ρήτρα 

εξαιρέσεως και τις εξαιρέσεις της. 

4. Το είδος και το ποσό του εισοδήματος που δικαιούται απαλλαγής από τον φόρο . 

5. Επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την απαλλαγή από τον φόρο σύμφωνα με τους όρους 

που προβλέπονται στο άρθρο της συνθήκης. 

Παράδειγμα. Το άρθρο 20 της συνθήκης περί φορολογίας μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας εmτρέπει απαλλαγή από τον 

φόρο για εισόδημα που αποκτήθηκε από υποτροφία που έλαβε Κινέζος φοιτητής που διαμένει προσωρινά στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ, ο φοιτητής αυτός καθίσταται αλλοδαπός κάτοικος για 

φορολογικούς σκοπούς αν η διαμονή του/της στις ΗΠΑ υπερβαίνει τα 5 ημερολογιακά έτη. Η παράγραφος 2 όμως 

του πρώτου πρωτοκόλλου της συνθήκης ΗΠΑ-Κίνας (με ημερομηνία 30 Απριλίου 1984) επιτρέπει την συνέχιση της 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 και όταν ο Κινέζος φοιτητής καθίσταται αλλοδαπός κάτοικος των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Κινέζος φοιτητής που δικαιούται αυτής της απαλλαγής (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

πρώτου πρωτοκόλλου) και mικαλείται την εξαίρεση αυτή για να ζητήσει απαλλαγή από τον φόρο του εισοδήματός 

του από την υποτροφία ή την υφηγεσία, θα mισυνάψει στο Έντυπο W-9 δήλωση που περιλαμβάνει τις ανωτέρω 

περιγραφόμενες πλr;Jροφορίες προς υποστήριξη του δικαιώματός του για απαλλαγή. 

Αν είσθε αλλοδαπός μη κάτοικος ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο να παραδώσετε στον αιτούντα το δεόντως 

συμπληρωμένο έντυπο W-8 ή το Έντυπο 8233. 

Τι είναι η παρακράτηση ασφαλείας (backup withholding) ; Άτομα που κάνουν ορισμένες πληρωμές σε σας, θα 

πρέπει υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις να παρακρατούν και καταβάλλουν στην Υπηρεσία Δημοσίων 

Εσόδων (IRS) ποσοστό από τις πληρωμές αυτές . Αυτό καλείται «παρακράτηση ασφαλείας» . Πληρωμές που 

υπόκεινται στην εν λόγω παρακράτηση περιλαμβάνουν τόκους, τόκους που απαλλάσσονται του φόρου , μερίσματα, 

χρηματιστηριακές συναλλαγές και ανταλλαγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών - αντιπραγματισμός (broker and barter 

eχchange Iransaclions), μισθώματα, δικαιώματα (royalties), πληρωμές σε μη υπαλλήλους, πληρωμές εις εξόφληση 

συναλλαγών κάρτας πληρωμής και συναλλαγών δικτύου τρίτων και ορισμένες πληρωμές από τους έχοντες την 

εκμετάλλευση αλιευτικών. Οι σχετικές με ακίνητα συναλλαγές δεν υπόκεινται σε παρακράτηση ασφαλείας . 

Δεν θα υπόκεισθε σε παρακράτηση ασφαλείας για πληρωμές που λαμβάνετε εφόσον δίνετε στον αιτούντα 

τον αιφιβή ΑΦΜ σας , προβαίνετε στις δέουσες βεβαιώσεις και δηλώνετε το σύνολο των φορολογητέων τόκων και 

μερισμάτων στην φορολογική σας δήλωση. 

Οι πληρωμές που λαμβάνετε θα υπόκεινται σε παρακράτηση ασφαλεΙας εάν: 

1. Δεν υποβάλλετε τον ΑΦΜ σας στον αιτούντα. 

2. Δεν βεβαιώνετε τον ΑΦΜ σας όταν αυτό απαιτείται (βλ. για περισσότερες λεπτομέρειες, οδηγίες 

Μέρους" στην σελίδα 3). 

3. Η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων γνωστοποιεί στον αιτούντα ότι , δεν δηλώσατε τον ακριβή ΑΦΜ σας. 



4. Η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων σας γνωστοποιεί ότι , υπόκεισθε σε παρακράτηση ασφαλείας επειδή 

δεν δηλώσατε το σύνολο των τόκων και μερισμάτων στην φορολογική σας δήλωση (αφορά μόνο τόκους και 

μερίσματα που θα πρέπει να δηλωθούν). 

5. Δεν βεβαιώνετε στον αιτούντα ότι, δεν υπόκεισθε σε παρακράτηση ασφαλείας σύμφωνα με το υπ' 

αριθ. 4 ανωτέρω (η περίmωση αυτή αφορά μόνον λογαριασμούς τόκων και μερισμάτων που θα πρέπει να 

δηλωθούν μετά το 1983). 

Ορισμένοι δικαιούχοι και πληρωμές απαλλάσσονται από την παρακράτηση . Ασφαλείας Βλ. κωδικός 

απαλλασσόμενου δικαιοόχου στην σελ. 3 και για περισσότερες πληροφορίες τις ξεχωριστές οδηγίες για τον Αιτούντα 

στο Έντυπο W-9. 

Βλέπε επίσης Ειδικοί κανόνες για προσωπικές εταιρείες στην σελίδα 1. 

Τι αφορά η υποχρέωση υποβολής δηλώσεως σύμφωνα με τον FATCA; Ο Νόμος περί Φορολογικής 

Συμμόρφωσης Αλλοδαπού Λογαριασμού (FATCA) απαιτεί από το συμμετέχον αλλοδαπό χρηματοοικονομικό ίδρυμα 

να δηλώνει/αναφέρει όλους τους κατόχους λογαριασμών που είναι καθορισμένα πρόσωπα Ηνωμένων Πολιτειών. 

Ορισμένοι δικαιούχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση δηλώσεως FATCA. Βλ. κωδικός απαλλαγής από της 

υποχρεώσεως δηλώσεως FATCA στην σελ. 3 και τις Οδηγίες προς τον Αιτούντα του Εντύπου W-9 για περισσότερες 

πληροφορίες . 

Να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες 

Θα πρέπει να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο ισχυριστήκατε ότι είσθε 

απαλλασσόμενος δικαιούχος, εάν δεν είσθε πλέον απαλλασσόμενος δικαιούχος και αναμένετε να λάβετε στο μέλλον 

πληρωμές που πρέπει να δηλωθούν από το άτομο αυτό . Θα πρέπει π.χ. να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες 

εάν είσθε C εταιρεία η οποία εmλέγει να καταστεί S εταιρεία ή εάν δεν απαλλάσσεστε πλέον από την φορολογία . Θα 

πρέπει επίσης να υποβάλετε ένα νέο ·Εντυπο W-9 σε περίmωση μεταβολής του ονόματος ή του ΑΦΜ στον 

λογαριασμό, εάν π.χ. ο ιδρυτής/ πάροχος ενός ελεγχόμενου από αυτόν εμmστεύματος (grantor trust) αποβιώσει . 

Πρόστιμα Ι Χρηματικές Ποινές 

Παράλειψη δηλώσεως του ΑΦΜ. Εαν παραλείψετε να δηλώσετε το ακριβές ΑΦΜ σε αιτούντα υπόκεισθε σε 

πρόστιμο $50 δολαρίων για κάθε τέτοια παράλειψη, εκτός εάν η παράλειψη οφείλεται σε εύλογη αιτία και δεν συνιστά 

δολία παράλειψη. 

Πρόστιμο για ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την παρακράτηση . Εάν υποβάλετε ψευδή δήλωση χωρίς εύλογη 

αιτία που έχει ως αποτέλεσμα την μη επιβολή παρακράτησης ασφαλείας, υπόκεισθε σε πρόστιμο $500 δολαρίων. 

Ποινές για παραποίηση πληροφοριών. Η εκ προθέσεως/δολία νόθευση βεβαιώσεων ή επισήμων δηλώσεων 

τιμωρείται με πρόσημα και/ή φυλάκιση. 

Κακή χρήση / Κατάχρηση ΑΦΜ. Εάν ο αιτών αποκαλύπτει ή χρησιμοποιεί κακώς ΑΦΜ κατά παράβαση 

ομοσπονδιακού νόμου , μπορεί να υπόκειται σε αστικές και ποινικές κυρώσεις. 

Ειδικές Οδηγίες 

Όνομα (επωνυμία) 

Αν είσθε ιδιώτης θα πρέπει γενικά να αναγράφετε το όνομα που αναφέρατε στην φορολογική σας δήλωση . Πάντως, 

σε περίmωση αλλαγής του επωνύμου σας, π. χ . λόγω γάμου , χωρίς να έχετε πληροφορήσει περί τούτου την 

Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης αναγράψατε το όνομά σας, το επώνυμό σας όπως αναφέρεται στην κάρτα 

κοινωνικής σας ασφάλισης και το καινούργιο σας επώνυμο. 

Αν ο λογαριασμός είναι κοινός, αναφέρατε τα ονόματα εν είδει λίστας και κατόmν θέσατε εντός κύκλου το 

όνομα του προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου τον αριθμό του οποίου αναγράψατε στο Μέρος Ι του 

εντύπου. 

Ιδιοκτήτης Ατομικής Επιχείρησης. Αναγράψατε το ατομικό σας όνομα, όπως εμφαίνεται στην φορολογική σας 

δήλωση εισοδήματος, στην γραμμή «Ονομα» . Μπορείτε να αναγράψετε την επιχειρηματική , εμπορική ή την 

οποιαδήποτε δηλώνετε «ως επιχειρηματική δραστηριότητα» (ΟΒΑ) επωνυμία φην γραμμή «εmχειρηματική 

επωνυμία/επωνυμία παραβλεπόμενου νομικού προσώπου. 



Προσωπική Εταιρεlα, C εταιρεΙα, S εταιρεlα. Αναγράψατε την επωνυμία του νομικού προσώπου στην γραμμή 

«όνομα» και οποιαδήποτε επιχειρηματική, εμπορική ή άλλη ασκούμενη κατά δήλωσή σας «ως επιχειρηματική 

δραστηριότητα (ΟΒΑ)>> επωνυμία στην 'γραμμή «επιχειρηματική επωνυμία/επωνυμία παραβλεπόμενου νομικού 

προσώπου» . 

Παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο. Για τους σκοπούς ομοσπονδιακής φορολογίας ΗΠΑ, νομικό πρόσωπο που 

δεν λαμβάνεται υπ' όψη ως νομικό πρόσωπο ξεχωριστά από τον κύριό του θεωρείται ως «παραβλεπόμενο νομικό 

πρόσωπο» . Βλ. αριθμό Κανονισμού 301 .7701-2(c)(2)(iii). Αναγράψατε το όνομα του κυρίου στην γραμμή «Όνομα». 

Η επωνυμία του νομικού προσώπου που αναγράφετε στην γραμμή «Όνομα» δεν θα είναι ποτέ ένα παραβλεπόμενο 

νομικό πρόσωπο. Η επωνυμία στην γραμμή «Όνομα» θα πρέπει να είναι το όνομα που αναφέρεται στην φορολογική 

σας δήλωση στην οποία πρέπει να δηλώνεται το εισόδημα. Αν Π.χ. μια αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η 

οποία θεωρείται ως παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο για τους σκοπούς της ομοσπονδιακής φορολογίας έχει 

μοναδικό κύριο, πρόσωπο των ΗΠΑ. το όνομα του μοναδικού κυρίου, προσώπου των ΗΠΑ, πρέπει να αναγράφεται 

στην γραμμή «Όνομα». Εάν ο άμεσος κύριος του νομικού προσώπου είναι επίσης παραβλεπόμενο νομικό 

πρόσωπο, να αναγράφεται ο πρώτος κύριος που δεν θεωρείται παραβλεπόμενος για σκοπούς ομοσπονδιακής 

φορολογίας. Αναγράψατε την επωνυμία του παραβλεπόμενου νομικού προσώπου στην γραμμή «επιχειρηματική 

επωνυμία/παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο». Εάν ο κύριος του παραβλεπόμενου νομικού προσώπου είναι 

αλλοδαπός, πρέπει να συμπληρώσει το κατάλληλο Έντυπο W-8 αvτl του Εντύπου W-9. Το ίδιο θα συμβεί ακόμα και 

εάν ο αλλοδαπός κύριος έχει ΑΦΜ ΗΠΑ. 

ΣημεΙωση. Εmλέξατε το κατάλληλο τετράγωνο για κατάταξη από απόψεως ομοσπονδιακής φορολογίας ΗΠΑ του 

προσώπου, το όνομα του οποίου έχει αναγραφεί στην γραμμή «Όνομα» (ιδιώτης/ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης, 

προσωπική εταιρεία, C εταιρεία, 5 εταιρεία, εμπίστευμα (ΙrυsΙ)/κληρονομική περιουσία (estate)). 

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) (LLC). Εάν το πρόσωπο που προσδιορίζεται στην γραμμή «Όνομα» είναι 

ΕΠΕ, επιλέξατε το τετράγωνο «Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» μόνον και σημειώσατε τον κατάλληλο κωδικό για 

την κατάταξή σας από απόψεως ομοσπονδιακής φορολογίας ΗΠΑ, στον προβλεπόμενο χώρο. Αν είσθε ΕΠΕ που 

θεωρείται ως προσωπική εταιρεία για τους σκοπούς της ομοσπονδιακής φορολογίας σημειώσατε «Ρ» για 

προσωmκή εταιρεία. Αν είσθε ΕΠΕ που έχει καταθέσει το 'Εντυπο 8832 ή το 2553 για να φορολογηθείτε ως 

κεφαλαιουχική εταιρεία, σημειώστε «C» για C εταιρεία ή «5» για 5 εταιρεία, αναλόγως της περιπτώσεως. Εάν είσθε 

ΕΠΕ που δεν λαμβάνεται υπόψη ως νομικό πρόσωπο ξεχωριστό από τον κύριό της, σύμφωνα με το άρθρο 

301 .7701-3 του Κανονισμού (εκτός του φόρου σπασχολήσεως και ορισμένων ειδών) μην επιλέξετε το τετράγωνο 

ΕΠΕ εκτός αν ο κύριος της ΕΠΕ (που απαιτείται να προσδιορίζεται στην γραμμή «Όνομα») είναι άλλη ΕΠΕ που δεν 

θεωρείται παραβλεπόμενη για σκοπούς ομοσπονδιακής φορολογίας. Εάν η ΕΠΕ παραβλέπεται ως νομικό πρόσωπο 

ξεχωριστό από τον κύριό της, αναγράψατε την ορθή κατάταξη φορολογίας του κυρίου που προσδιορίζεται στην 

γραμμή «Όνομα». 

Άλλα νομικά πρόσωπα. Αναγράψατε την επιχειρηματική/εμπορική σας επωνυμία, όπως εμφαίνεται στα σχετικά 

έγγραφα ομοσπονδιακής φορολογίας, στην γραμμή «Όνομα». Το όνομα αυτό πρέπει να ταιριάζει με το όνομα που 

αναγράφεται στο καταστατικό ή σε άλλα νομικά έγγραφα σχετικά με την σύσταση του νομικού προσώπου . Μπορείτε 

να καταχωρήσετε οποιαδήποτε επιχειρηματική, εμπορική ή άλλη ασκούμενη κατά δήλωσή' σας «ως επιχειρηματική 

δραστηριότητα ΟΒΑ) επωνυμία στη γραμμή «επιχειρηματική επωνυμία/επωνυμία παραβλεπόμενου νομικού 

προσώπου». 

Απαλλαγές 

Εάν απαλλάσσεστε από την παρακράτηση ασφαλείας και/ή την υποχρέωση δηλώσεως κατά τον FATCA, 

αναγράψατε εις το τετράγωνο Απαλλαγές, οποιονδήποτε(ουσδήποτε) κωδικό(ούς) που τυγχάνει(ουν) εφαρμογής σ' 

εσάς. Βλ. κωδικός απαλλασσόμενου δικαιούχου και Απαλλαγή από τον κωδικό υποχρέωσης δηλώσεως κατά τον 

FA TCA στη σελ. 3. 

Κωδικός Απαλλασσόμενου Δικαιούχου . Οι ιδιώτες γενικά (συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών ατομικής 

επιχείρησης) δεν απαλλάσσονται από την παρακράτηση ασφαλείας. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες απαλλάσσονται από 

την παρακράτηση ασφαλείας για συγκεκριμένες πληρωμές όπως τόκοι και μερίσματα, δεν απαλλάσσονται όμως από 

την παρακράτηση για πληρωμές εις εξόφληση καρτών πληρωμής ή συναλλαγών δικτύου τρΙτων. 



Σημείωση. Εάν απαλλάασεστε από την παρακράτηση ασφαλείας, θα πρέπει να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο για 

να αποφύγετε τυχόν εσφαλμένη επιβολή παρακράτησης ασφαλείας 

Οι ακόλουθοι κωδικοί προσδιορίζουν δικαιούχους που εξαιρούνται της παρακράτησης ασφαλείας: 

1----Οργανισμός απαλλασσόμενος του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 501(α), ατομικός συνταξιοδοτικός 

λογαριασμός (lRA) ή λογαριασμός επιτρόπου/διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 403(β)(7) αν ο λογαριασμός πληροί 

τις απαιτήσεις του άρθρου 401 (στ)(2). 

2----Οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες ή τους δευτερεύοντες ομοσπονδιακούς 

οργανισμούς αυτών. 

3--Μια Πολιτεία , η περιφέρεια της Κολούμπια, κτήση των ΗΠΑ ή οποιαδήποτε διοικητική υποδιαίρεση ή άλλοι 

δευτερεύοντες ομοσπονδιακοί οργανισμοί αυτών. 

4--Αλλοδαπή κυβέρνηση ή οποιαδήποτε διοικητική υποδιαίρεση , υπηρεσίες ή διοικητικοί οργαVlσμοί αυτής ή 

~εφαλαιoυXΙKή Εταιρεία / Ανώνυμη Εταιρεία. 

6-Χρηματιστής/Μεσίτης χρεογράφων ή εμπορευμάτων που θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στις ΗΠΑ, την 

περιφέρεια της Κολούμπια ή σε κτήση των ΗΠΑ . 

7--Άτομο ή επιχείρηση που ασχολείται με αγοραπωλησίες συμβολαίων futures και είναι εγγεγραμμένος στην 

Επιτροπή Συναλλαγών Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων. 

8---Trust επένδυσης ακίνητης περιουσίας. 

9---Νομικό πρόσωπο που είναι καταχωρημένο καθ' όλη την διάρκεια του φορολογικού/οικονομικού έτους 

σύμφωνα με τον Νόμο περί Επενδυτικών Εταιρειών του 1940. 

1 Q-f1EPIoucria (χρήματα καιι χρεόγραφα) υπό μορφή κοινού εμπιστεύματος (common trust) που διαχειρίζεται 

τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 584(α) . 

11-Χρηματοοικονομικός οργανισμός ή ίδρυμα. 

12---Ενδιάμεσο πρόσωπο γνωστό στην επενδυτική κοινότητα ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ή 

επί''iροπος ή θεματοφύλακας. 

13-Εμπίστευμα (trusl) απαλλασσόμενο φόρου σύμφωνα με το άρθρο 664 όπως περιγράφεται στο άρθρο 

4947. 

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα είδη των πληρωμών που μπορεί να απαλλάσσονται της παρακράτησης 

ασφαλείας . Ο πίνακας ΤUVXάνει εφαρμογής στους απαλλασαόμενους δικαιούχους που αναγράφονται ανωτέρω υπό 1 

έως 13. 

ΕΑΝ η πληρωμι'ίl είνα ιι για. .• ΤΟΤΕ η πληρωμή απαλλάσσεται για τους εξεΙς δικαιούχους ... 
Πληρωμές τόκων και μερισμάτων Όλοι οι δΙKαΙOίJ)(OΙ απαλλάσσονται εκτός του 7 
Συναλλαγές μεσίτη / χρηματιστή Απαλλασσόμενοι δικαιούχοι από 1 έως 4 και 6 έως 11 , και όλες οι C 

εταιρείες και οι S εταιρείες δεν πρέπει να αναγράφουν κωδικό 
απαλλασσόμενου δικαιούχου διότι αυτοί απαλλάσσονται μόνο για 
πωλήσεις ακάλυmων χρεογράφων που αποκτήθηκαν πριν από το 

2012 
Συναλλαγές αντιπραγματισμού και Απαλλασσόμενοι δικαιούχοι από 1 έως 4 
πελατειακά μερίσματα 
Πληρωμές άνω των $600 απαιτείται να Απαλλασσόμενοι δικαιούχοι από 1 έως 5< 
δηλωθούν και άμεσες πωλήσεις άνω των 
$5.000' 
Πληρωμές εις εξόφληση καρτών πληρωμής Απαλλασσόμενοι δικαιούχοι από 1 έως 4 
και συναλλαγών δικτύου τρίτων 

Βλ. έντυπο 1 099-MISC, Διάφοροι τύποι εισοδήματος και οι οδηγίες τους. 
Οι ακόλουθες πληρωμές όμως που έγιναν σε κεφαλαιουχική εταιρεία και πρέπει να δηλωθούν στο Έντυπο 
1099-MISC δεν απαλλάσσονται της παρακράτησης ασφαλείας: Πληρωμές ιατρικής περίθαλψης, φροντίδας 
και υγείας , δικηγορικές αμοιβές, μεικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικηγόρο και πληρωμές για υπηρεσίες 
που πληρώθηκαν από ομοσπονδιακό εκτελεστικό οργαVlσμό (υπηρεσία) . 

Κωδικός απαλλαγής από την υποχρέωση δήλωσης σύμφωνα με τον FATCA. Οι ακόλουθοι κωδικοί 

προσδιορίζουν δικαιούχους που απαλλάσσονται από την υποβολή δήλωσης σύμφωνα με τον FATCA. Οι εν λόγω 

κωδικοί ισχύουν για πρόσωπα που υποβάλλουν αυτό το έντυπο για λογαριασμούς που τηρούνται εκτός των ΗΠΑ 

από ορισμένα αλλοδαπά χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Συνεπώς, εάν υποβάλλετε αυτό το έντυπο μόνο για 

λογαριασμό που έχετε στις ΗΠΑ, μπορείτε να μην συμπληρώσετε το εν λόγω πεδίο. Συμβουλευτείτε το πρόσωπο 



που ζητά αυτό το έντυπο , εφόσον αμφιβάλετε για το εάν το χρηματοοικονομικό ίδρυμα υπόκειται στις εν λόγω 

απαιτήσεις. 

A-Qργανισμός απαλλασσόμενος φόρου σύμφωνα με το άρθρο 501(α) ή οποιοδήποτε ατομικό 

συνταξιοδοτικό πρόγραμμα όπως ορίζεται στο άρθρο 7701 (α)937) 

Β--Οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες της ή τους δευτερεύοντες ομοσπονδιακούς 

οργανισμούς αυτών 

Γ --Πολιτεία , η Περιφέρεια της Κολούμπια , κτήση των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιαδήποτε διοικητική 

υποδιαίρεση ή δευτερεύοντες ομοσπονδιακοί οργανισμοί αυτών 

Δ--Κεφαλαιουχική Εταιρεία οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται τακτικά σε μία ή περισσότερες 

οργανωμένες αγορές αξιών/χρεογράφων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό, άρθρο 1.1472-1 (c)(1 )(1) 

Ε--Κεφαλαιουχική Εταιρεία μέλος του ιδίου αναπτυσσόμενου συγγενούς ομίλου, όπως η εταιρεία που 

ορίζεται στον Κανονισμό, άρθρο 1.1472-1 (c)(1 )(1)= 

ΣΤ-Χρηματιατής/Μεσίτης χρεογράφων, εμπορευμάτων ή παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων 

(συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων νοητού/πλασματικού κεφαλαίου-ίnterest rate swaps, συμβόλαια 

προθεσμιακών αγορών ή πωλήσεων, προθεσμιακή σύμβαση αγοράς ή πώλησης συναλλόγματος, δικαιώματα 

αγοράς ή πώλησης-ΟΡtίοns) που είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή 

οποιασδήποτε πολιτείας 

Ζ-Εμπίστευμα (trust) επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 

Η-Εταιρεία επενδύσεων τα κέρδη της οποίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις απαλλάσσονται από τον νόμο, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 851 ή νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο καθ' όλη την διάρκεια του 

φορολογικού/οικονομικού έτους σύμφωνα με τον Νόμο περί Επενδυτικών Εταιρειών του 1940 

Θ-Περιουσία (χρήματα και χρεόγραφα) υπό μορφήν κοινού εμπιστεύματος (common trust), όπως ορίζεται 

στο άρθρο 584(α) 

Ι-Τράπεζα όπως ορίζεται στο άρθρο 581 

ΙΑ-Χρηματιστής 

ΙΒ--Εμπίστευμα (trust) απαλλασσόμενο φόρου σύμφωνα με το άρθρο 664 ή όπως ορίζεται στο άρθρο 

4947(α)(1) 

ΙΓ -Εμπίστευμα (trust) απαλλασσόμενο φόρου σύμφωνα με το άρθρο 403(b)pIan ή το άρθρο 457(g) plan 

Μέρος Ι. ΑΦΜ φορολογούμενου 

Γράψατε τον ΑΦΜ σας στο κατάλληλο τετράγωνο. Αν είσθε αλλοδαπός κάτοικος και δεν έχετε ούτε δικαιούσθε να 

έχετε αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, ο ΑΦΜ σας είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου στην Υπηρεσία 

Δημοσίων Εσόδων τον οποίο θα αναγράψετε στο τετράγωνο του αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης. Αν δεν 

έχετε ΑΦΜ, βλ . κατωτέρω πώς θα τον αποκτήσετε. 

Εάν είσθε ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης και έχετε ΑΦΜ εργοδότη, μπορείτε να αναγράψετε αυτό ή τον 

αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης. Η υπηρεσία δημοσίων εσόδων προτιμά να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό 

μητρώου κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν είσθε ΕΠΕ με μοναδικό μέτοχο, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη ως νομικό πρόσωπο ξεχωριστό από τον 

κύριό της (βλ. ΕΠΕ στην σελίδα 2) συμπληρώσατε τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του κυρίου (ή τον 

ΑΦΜ εργοδότη αν ο κύριος έχει τέτοιο). Μην αναγράψετε τον ΑΦΜ Εργοδότη του παραβλεπόμενου νομικού 

προσώπου. Αν η ΕΠΕ ταξινομείται ως κεφαλαιουχική εταιρεία (coτporatlon) ή προσωπική εταιρε ία (partnershlp) 

συμπληρώσατε τον ΑΦΜ Εργοδότη του νομικού προσώπου. 

Σημείωση . Βλ. τον πίνακα στην σελίδα 4 για περαιτέρω διευκρίνιση για συνδυασμούς επωνυμίας και ΑΦΜ. 

Πώς να αποκτήσετε ΑΦΜ. Αν δεν έχετε ΑΦΜ , υποβάλετε αμέσως αίτηση για να αποκτήσετε. Για να υποβάλετε 

αίτηση για αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης παραλαμβάνετε το ·Εντυπο $$-5. Αίτηση για Κάρτα Κοινωνικής 

Ασφάλισης, από το τo~6 γραφείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης ή παραλαμβάνετε το έντυπο αυτό 

ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα www.ssa.gov. Μπορείτε επίσης να παραλάβετε το έντυπο αυτό τηλεφωνώντας στο 1-

800-772-1213. Χρησιμοποιήσατε το Έντυπο W-7, Αίτηση απόκτησης Ατομικού ΑΦΜ Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων, 

για να ζητήσετε Ατομικό ΑΦΜ ή το ·Εντυπο $$-4, Αίτηση για Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Εργοδότη, για να 



ζητήσετε ΑΦΜ Εργοδότη. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση '(1α ΑΦΜ Εργοδότη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της γΔΕ 

(IRS) lNWW.irs.gov/business και κάνοντας κλικ στον ΑΦΜ Εργοδότη - ·Εναρξη Εmχειρηματικής Δραστηριότητας. 

Μπορείτε να αποκτήσετε τα Έντυπα W-7 και SS-4 από την ιστοσελίδα IRS.gov. ή τηλεφωνώντας στο 1-800-ΤΑΧ

FORM (1-800-829-3676). 

Εάν σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το έντυπο W-9 αλλά δεν έχετε ΑΦΜ, να υποβάλετε αίτηση για ΑΦΜ και να 

γράψετε «έχει υποβληθεί αίτηση» στο σημείο που προβλέπεται για τον ΑΦΜ, να υπογράψετε και να θέσετε 

ημερoμηνlα στο έντυπο και να δώσετε το έντυπο στον αιτούντα. Για πληρωμές τόκων και μερισμάτων και για 

ορισμένες πληρωμές που έγιναν για άμεσα διαπραγματεύσιμους τίτλούς, έχετε προθεσμία 60 ημερών για να 

αποκτήσετε ΑΦΜ και να τον δώσετε στον αιτούντα πριν να υπαχθείτε σε παρακράτηση ασφαλείας επί των 

πληρωμών. Ο κανόνας των 60 ημερών δεν ισχύει για άλλα είδη πληρωμών. Θα υπόκεισθε σε παρακράτηση επί 

όλων των πληρωμών μέχρι να γνωστοποιήσετε τον ΑΦΜ σας στον αιτούντα. 

Σημείωση. Η καταχώρηση «έχει υποβληθεί αlτηση» σημαίνει ότι έχετε ήδη υποβάλει αίτηση για ΑΦΜ ή ότι 

προτίθεσθε να υποβάλετε σύντομα . 

Προσοχή. Ένα παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο ΗΠΑ που έχει αλλοδαπό κύριο πρέπει να χρησιμοποιεΙ το 

κατάλληλο Έντυπο W-8. 

Μέρος 11. Βεβαίωση 

Για να αποδείξετε στον πράκτορα παρακράτησης ότι, είσθε πρόσωπο των ΗΠΑ ή αλλοδαπός κάτοικος , να 

υπογράψετε το ·Εντυπο W-9. Μπορεί να σας ζητηθεί από τον πράκτορα παρακράτησης να υπογράψετε ακόμα και 

εάν τα κατωτέρω στοιχεία 1, 4 ή 5 προβλέπουν άλλως . 

Σε ττερlmωση κοινού λογαριασμού μόνον το άτομο του οποίου ο ΑΦΜ αναγράφεται στο Μέρος Ι πρέπει να 

υπογράψει (όταν τούτο ζητηθεί) . Σε περίπτωση παραβλεπόμενου νομικού προσώπου, το άτομο που αναφέρεται 

στην γραμμή «Όνομα» πρέπει να υπογράφει. Για τους απαλλασσόμενους δικαιούχους, βλ. κωδικός 

απαλλασσόμενων δικαιούχων, ανωτέρω. 

Απαιτήσεις υπογραφής. Συμπληρώσατε την βεβαίωση σύμφωνα με τα στοιχεία 1 έως 5 κατωτέρω. 

1. Τόκος, μέρισμα, οι λογαριασμοί αντιπραγματισμού που άνοιξαν πριν το 1984 και οι 

λογαριασμοί χρημαπστών/μεσιτών που θεωρούνται ενεργοί κατά την διάρκεια του 1983. Θα πρέττει να 

αναγράψετε τον ακριβή ΑΦΜ σας, αλλά δεν απαιτείται να υπογράψετε την βεβαίωση. 

2. Τόκος, μέρισμα, οι λογαριασμοί μεσιτών/χρηματιστών και aντιπραγματισμού που άνοιξαν 

μετά το 1983 και οι λογαριασμοl χρηματιστών/μεσιτών που θεωρούνται ανενεργοί κατά την διάρκεια του 

1983. Θα πρέπει να υπογράψετε την βεβαίωση άλλως θα ισχύει η παρακράτηση ασφαλείας. Εάν υπόκεισθε σε 

παρακράτηση ασφαλείας και απλώς γνωστοποιείτε στον αιτούντα τον ακριβή ΑΦΜ σας, θα πρέπει να διαγράψετε το 

στοιχείο 2 από την βεβαίωση πριν υπογράψετε το έντυπο. 

3. Συναλλαγές ακίνητης περιουσίας. Θα πρέπει να υπογράψετε την βεβαίωση. Μπορείτε να 

διαγράψετε το στοιχεlο 2 από την βεβαlωση . 

4. Άλλες πληρωμές. Θα πρέπει να δώσετε τον ακριβή ΑΦΜ σας αλλά δεν απαιτείται να υπογράψετε 

την βεβαlωση εκτός εάν σας έχει γνωστοποιηθεl ότι, ο ΑΦΜ που έχετε ήδη δώσει δεν εlναι ακριβής. Οι «άλλες 

πληρωμές» ττεριλαμβάνουν πληρωμές που έ'(1ναν κατά την διάρκεια της επιχειρηματικής ή εμπορικής 

δραστηριότητας του αιτούντα για μισθώματα, δικαιώματα (royalties), αγαθά (εκτός λογαριασμών για εμπορεύματα), 

υπηρεσlες ιατρικής περίθαλψης (περιλαμβάνονται πληρωμές σε εταιρείες) , πληρωμές για υπηρεσίες μη υπαλλήλου, 

πληρωμές εις εξόφληση κάρτας πληρωμής και συναλλαγών δικτύου τρlτων, πληρωμές για ορισμένα μέλη 

πληρώματος αλιευτικών και σε αλιείς και μεικτά εισοδήματα/αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικηγόρους 

(συμπεριλαμβανόμενων πληρωμών σε εταιρείες). 

5. Τόκος που καταβάλλατε για στεγαστικό δάνειο, απόκτηση ή εγκατάλειψη ενεχυριασμένης ή 

υποθηκευμένης περιουσίας, ακύρωση χρέους, πληρωμές για εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών (σύμφωνα 

με το άρθρο 529), συνταξιοδοτικός ατομικός λογαριασμός, Αποταμιευτικός λογαριασμός Coverdell, εισφορές 

προς ή καταβολές από αποταμιευτικό λογαριασμό υγείας Archer και πληρωμές συντάξεων. Θα πρέπει να 

αναγράψετε τον ακριβή ΑΦΜ σας αλλά δεν υποχρεούστε να υπογράψετε την βεβαίωση . 



Τι όνομα και αριθμό θα πρέπει να δώσετε στον αιτούντα 

Εlδος λογαριασμού: Όνομα και ΑΜΚΑ: 

1. Λογαριασμός Ιδιώτη Του Ιδιώτη 
2. Δύο ή περισσότεροι ιδιώτες (κοινός λογαριασμός) -Του πραγματικού κυρίου του λογαριασμού ή εάν 

πρόκειται για συνδυαζόμενα κεφάλαια, του πρώτου 
αναφερομένου ιδιώτη στον λογαριασμό 

13. Λογαριασμός επιτρόπου ανηλlκου (Ενιαίος Νόμος Τ ου ανηλίκου2 

περί Δωρεών σε ανηλlκους) 
4 α. τα συνήθη ανακλητά αποταμιευτικά Του παρόχου και επιτρόπου / διαχειριστή (trustee)1 

εμπιστεύματα (savings trust) (ο πάροχος εΙναι 
επΙσης και επίτροπος / διαχειριστής (trustee) 

Του πραγματικού κυρίου1 
β. Ο ούτω αποκαλούμενος λογαριασμός 
εμπιστεύματος (trust account) που δεν είναι νόμιμο 
ή έγκυρο trust σύμφωνα με το δlκαιο της πολιτείας 

Του κυρΙου3 5. Ατομική επιχείρηση ή παραβλεπόμενο νομικό 
πρόσωπο που ανήκει σε ιδιώτη 

6. Ελεγχόμενο από τον ιδρυτή!πάροχο (Grantor) Τ ου ιδρυτή/παρόχου 
εμπίστευμα που υποβάλλει το Προαιρετικό ·Εντυπο 
1099, Μέθοδος Υποβολής Ι (βλ . Κανονισμός αρθ. 
1.671-4(β)(2)(ίj(Α)) 

Εlδος λογαριασμού: Όνομα και ΑΦΜ εργοδότη: 

7. Παραβλεπόμενο νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει Του κυρίου 
σε ιδιώτη 

8. Νομίμως συσταθέν εμπΙστευμα, κληρονομική Του Νομικού Προσώπου 
περιουσlα, ή συνταξιοδοτικό εμπΙστευμα 

9. Κεφαλαιουχική ΕταιρεΙα ή ΕΠΕ που επέλεξε την Της εταιρείας 
Εταιρική μορφή στο ·Εντυπο 8832 ή 2553 

10. ·Ενωση προσώπων/σωματεlο, κλαμπ, Του οργανισμού 
θρησκευτικός, φιλανθρωπικός, εκπαιδευτικός ή 
άλλος απαλλασσόμενος φόρου Οργανισμός 

11. Προσωπική εταιρεΙα (partnership) ή πολυπρόσωπη Της προσωπικής εταιρεΙας 
ΕΠΕ 

12. Χρηματιστής/Μεσίτης ή καταχωρημένος Του χρηματιστή/μεσίτη ή του εξουσιοδοτημένου 
εξουOlοδοτημένος εκπρόσωπος εκπρόσωπου. 

13. Λογαριασμός με το Υπουργείο ΓεωργΙας επ' Του Νομικού προσώπου Δ.Δ. 
ονόματι Ν.Π.Δ.Δ. (όπως Κυβέρνηση Πολιτείας ή 
τοπική αυτοδιοίκηση, σχολική περιφέρεια ή 
σωφρονιστικό κατάστημα) που λαμβάνει πληρωμές 
αγροτικού προγράμματος 

14. Εμπίστευμα πλήρως ελεγχόμενο από τον πάροχο - Του Εμmστεύματος 
grantor trust, το οποlον υποβάλλει σύμφωνα με την 
Μέθοδο Υποβολής του Εντύπου 1041 ή επιλέγει 
την προαιρετική Μέθοδο Υποβολής 2 του Εντύπου 
1099 (βλ. Κανονισμός 1.671-4(β)(2)ί)Β)) 

1 Κατά πρώτον, αναφέρατε τα ονόματα υπό μορφή καταλόγου και θέσατε εντός κύκλου το όνομα του προσώπου 
τον αριθμό του οποίου δηλώνετε. Εάν μόνον 'ένα άτομο του κοινού λογαριασμού διαθέτει ΑΜΚΑ, ο αριθμός του εν 
λόγω ατόμου πρέπει να δηλωθεΙ. 

2 Θέσατε εντός κύκλου το όνομα του ανήλικου και αναγράψατε τον ΑΜΚΑ του ανήλικου. 
3 Θα πρέπει να αναγράψετε το ατομικό σας όνομα και επΙσης να καταχωρήσετε την επιχειρηματική ή οποιαδήποτε 

δηλ!iJνετε «ως επιχειρηματική δραστηριότητα» επωνυμία στην γραμμή «Επιχειρηματική επωνυμΙα/παραβλεπόμενο 
νομικό πρόσωπο». ΜπορεΙτε να χρησιμοποιήσετε είτε τον ΑΜΚΑ εΙτε τον ΑΦΜ Εργοδότη (αν έχετε) αλλά η 
υπηρεσΙα δημοσίων εσόδων συνιστά να αναγράψετε τον ΑΜΚΑ. 
Αναφέρατε τα ονόματα υπό μορφή καταλόγου και θέσατε εντός κύκλου την επωνυμία του εμmστεύματος (trust), 
της κληρονομικής περιουσίας ή του συνταξιοδοτικού εμmστεύματος. (Μην αναγράψετε τον ΑΦΜ του εκτελεστή 
διαθήκης ή του διαχειριστή!εmτρόπου εκτός αν ο νομικό πρόσωπο δεν ορΙζεται στον τίτλο του λογαριασμού). Βλ. 
επΙσης ειδικούς κανόνες για τις προσωmκές εταιρεΙες στην σελΙδα 1. 

Σημεlωση . Ο πάροχος θα πρέπει να δώσει επίσης το έντυπο W-9 στον διαχειριστή του εμπιστεύματος. 

Σημεlωση. Εάν κανένα όνομα δεν τεθεΙ εντός κύκλου, σε περΙπτωση που περισσότερα του ενός ονόματα 

αναγράφονται στον κατάλογο, ο αριθμός θα είναι αυτός του πρώτου ονόματος του καταλόγου. 

Διασφαλrσατε τα φορολογικά σας στοιχεία από κλοπή ταυτότητας 

Κλοπή ταυτότητας υφίσταται όταν κάποιος χρησιμοποιεl τα προσωπικά σας στοιχεΙα όπως το όνομά σας, τον αριθμό 

μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή άλλες προσωπικές πληροφορίες χωρΙς την άδειά σας για να διαπράξει απάτη ή 

άλλα αδικήματα. Ο διαπράττων κλοπή ταυτότητας μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δικό σας ΑΜΚΑ για να προσληφθεί 

σε εργασία ή μπορεί να υποβάλει φορολογική δήλωση κάνοντας χρήση του δικού σας ΑΜΚΑ για να λάβει επιστροφή 

χρημάτων. 



Για να περιορlσετε τον κίνδυνο: 

Προστατεύσατε τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

Διασφαλίσατε ότι, ο εργοδότης σας προστατεύει τον ΑΜΚΑ σας και 

Να εlσθε προσεκτικός στην επιλογή του ατόμου που συντάσσει την φορολογική σας δήλωση. 

Εάν τα φορολογικά σας στοιχεlα προσβάλλονται από κλοπή ταυτότητας και σας το γνωστοποιήσει η Υ ΔΕ 

(IRS), να επικοινωνήσετε αμέσως στο όνομα και αριθμό τηλεφώνου που εlναι τυπωμένο στην γνωστοποΙηση ή 

επιστολή της ΥΔΕ (lRS). 

Εάν τα φορολογικά σας στοιχεία δεν προσβάλλονται από κλοπή ταυτότητας, αλλά υποψιάζεσθε ότι 

διατρέχετε έναν τέτοιο κlνδυνο λόγω απώλElας ή κλοπής πορτοφολιού, ύποmης δραστηριότητας πιστωτικής κάρτας 

ή έγγραφης έκθεσης περί πιστοληmικής ικανότητας, καλέσατε τον αριθμό 1-800-908-4490 (IRS Identity Theft Hotlίne 

- Γραμμή Κλοπής Ταυτότητας της ΥΔΕ). ή υποβάλετε το Έντυπο 14039. 

Για περισσότερες πληροφορlες βλέπε έκδοση 4535, Πρόληψη Κλοπής Ταυτότητας και Παροχή Συνδρομής. 

Τα θύματα κλοπής ταυτότητας που υφίστανται οικονομική ζημία ή πρόβλημα συστήματος ή ζητούν βοήθεια 

για επiλυση φορολογικών προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί με συνήθεις τρόπους μπορεί να δικαιούνται νομικής 

συνδρομής από την Νομική Υπηρεσία παροχής Συνδρομής σε Φορολογούμενους . Μπορείτε να mικοινωνήσετε με 

την υπηρεσΙα αυτή καλώντας χωρίς χρέωση τον αριθμό 1-877-777-4778 ή ΤΥΥΠDD 1-800-829-4059. 

Προστατευτείτε από ύποπτα ηλεκτρονικά μηνύματα ή τρόπους ηλεκτρονικού «ψαρέματος». Το ηλεκτρονικό 

«ψάρεμα» συνίσταται στην δημιουργία και χρήση e-mail και ιστοσελίδων που μιμούνται τα e-maiI και τις ιστοσελίδες 

νομίμων επιχειρήσεων. Η πλέον συνήθης ενέργεια είναι η αποστολή e-mail σε χρήστη στον οποίον δηλούται ψευδώς 

ότι πρόκειται περί νομίμως συσταθείσας εταιρεΙας σε μια προαπάθεια να εξαπατήσει τον χρήστη να αποκαλύψει 

προσωπικές πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για την διάπραξη κλοπής ταυτότητας . 

Η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων δεν αρχίζει επαφές με φορολογούμενους μέσω e-mail. Δεν ζητά επίσης 

προσωπικές (λεmομερείς) πληροφορίες μέσω e-mail, ούτε το ΡΙΝ, κωδικούς πρόσβασης ή παρόμοιες απόρρητες 

πληροφορίες πρόσβασης στις πιστωτικές τους κάρτες, την τράπεζα και άλλους λογαριασμούς. 

Αν λάβετε ένα αυτόκλητο e-mail δήθεν αποσταλέν από την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων, προωθήστε το e

maίl αυτό στην ιστοσελίδα phishing@irs.gov. Θα πρέπει επiσης να αναφέρετε την παράνομη χρήση της επωνυμίας 

της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων, του λογότυπου ή άλλου στοιχείου που ανήκουν στην ΥΔΕ (IRS), στον Γενικό 

Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών Διεύθυνση Φορολογίας στο 1-800-366-4484. Μπορείτε επίσης να 

στείλετε τα ύποmα e-mail στην Ομοαπονδιακή Εmτροπή Εμπορίου στο sρam@uce.gov ή mικοινωνήστε με αυτούς 

στο www.gov.lidtheft ή στο 1-877-IDTHEFT(1-877-438-4338). 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα IRS.gov για να μάθετε περισσότερα για την κλοπή ταυτότητας και πώς να 

μετριάσετε τον κίνδυνο. 

Νόμος περΙ Απορρήτου 

Το άρθρο 6109 του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων απαιτεί την εκ μέρους σας υποβολή τού ακριβούς ΑΦΜ σας 

στα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ομοαπονδιακών υπηρεσιών) που υποχρεούνται να υποβάλουν στην 

Υ ΔΕ (IRS) δηλώσεις με συγκεκριμένες πληροφορΙες για τόκους, μερίσματα ή ορισμένο άλλο εισόδημα που 

καταβλήθηκε σε εσάς, τόκοι που πληρώσατε για στεγαστικό δάνειο, απόκτηση ή αποποίηση ενεχυριασμένης ή 

υποθηκευμένης περιουσΙας , ακύρωση χρέους ή εισφορές για IRA, Archer MSA ή HSA. Το άτομο το οποίο συλλέγει 

το έντυπο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο για την υποβολή δηλώσεων στην ΥΔΕ 

(IRS) με τις πληροφορΙες αυτές . Η συνήθης χρήση των πληροφοριών αυτών περιλαμβάνει την διαβΙβασή τους στο 

ΥπουργεΙο Δικαιοσύνης για την έναρξη ποινικής και αστικής διαδικασίας και σε άλλες πόλεις, πολιτείες, στην περιοχή 

της Κολούμπια και χώρες της Κοινοπολιτείας και κτήσεις των ΗΠΑ για χρήση κατά την εκτέλεση και εφαρμογή των 

νόμων τους. Οι πληροφορΙες αυτές μπορεΙ επίσης να διαβιβαστούν σε άλλες χώρες βάσει συνθήκης, σε 

ομοσπονδιακές και πολιτειακές υπηρεσίες για την εmβολή αστικών και ποινικών νόμων ή σε ομοαπονδιακές 

υπηρεσίες πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να δηλώσετε τον ΑΦΜ σας 

ανεξαρτήτως της υποχρέωσης να υποβάλετε ή όχι φορολογική δήλωση . Σύμφωνα με το άρθρο 3406 ο υπόχρεος Ι 

πληρωτής παρακρατά γενικά ένα ποσοστό του φορολογητέου τόκου , μερίσματος και ορισμένων άλλων πληρωμών 



προς τον δικαιούχο της πληρωμής που δεν δηλώνει τον ΑΦΜ ατον υπόχρεο / πληρωτή. Ισχύουν επίσης 

συγκεκριμένα πρόστιμα για υποβολή ψευδών ή απατηλών πληροφοριών. 

Το παρόν αποτελεί ενδεικτική μετάφραση του συνημμένου και υπογεγραμμένου από εμένα αγγλικού 

κειμένου σε περίπτωση δε απόκλισης του ελληνικού από το αγγλικό κείμενο υπερισχύει το αγγλικό. 

Υπογραφή Δηλούντος: 

Σημειώσεις Μεταφραστή 

1. C Εταιρεία (C Corporation ), S Εταιρεία (S CorporaIion) 

Πρόκειται για συνήθεις κεφαλαιουχικές εταιρείες που πήραν τα ονόματά τους από τα αντίστοιχα κεφάλαια του Κώδικα 

ΔημοσΙων Εσόδων (SubchapIer C, SubchapIer S) από τα οποΙα ορίζονται . 

Βασική διαφορά μεταξύ τους αποτελεί η φορολογική τους μεταχείριση από την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων (IRS) . 

Ενώ η C εταιρεία υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος και φορολογεΙται ξεχωριστά για το ε ισόδημά της , σε 

περίmωση διανομής μερίσματος. το μέρισμα θεωρεlται προσωπικό εισόδημα και φορολογείται εκ νέου. Η S εταιρεία 

όμως δεν φορολογείται σε εταιρικό επίπεδο και τα κέρδη της υποβάλλονται ως προσωπικό εισόδημα των μετόχων 

. και φορολογούνται αναλόγως. 

2. Στα Ελληνικά ο όρος" IrusI" αποδίδεται ως "εμπίστευμα ". Για την lδρυση του εμπιστεύματος απαιτούνται συνήθως 

τρία πρόσωπα (α) ο GranIor ή SettIor, δηλ . ο ιδρυτής ή πάροχος, ο οπο ίος δίνει τα περιουσιακά στοιχεία προς 

όφελος ενός άλλου , (β) ο trusIee, δηλ. ο διαχειριστής των περιουσιακών στοιχείων , και (γ) ο beneficiary, προς όφελος 

του οποίου ιδρύθηκε το εμπίστευμα . 

Στο παρόν έντυπο χρησιμοποιείται ο όρος "GranIor IrusI", ο οποίος αποδίδεται ως "πλήρως ελεγχόμενο από τον 

πάροχο/ιδρυτή εμπίστευμα", διότι στην περίπτωση αυτή ο ιδρυτής εξακολουθεί να ελέγχει ή και να είνα ι κύριος των 

περιουσιακών στοιχείων του εμπιστεύματος. 

3. "backup wiIhhoIding". Ο όρος αποδίδεται ως «παρακράτηση ασφαλείας» και ορίζεται στο παρόν έντυπο. 

Ουσιαστικά πρόκειται για «παρακράτηση στη πηγή» υπό ορισμένες προϋποθέσεις και για συγκεκριμένες πληρωμές, 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων ότι καταβάλλεται φόρος σε ορισμένες περιπτώσεις 

εισοδήματος που προέρχεται από επενδυτική δραστηριότητα . 

4. "payee". Ο όρος αποδίδεται ως «δικαιούχος» με την έννοια του προσώπου προς το οποίο καταβάλλονται ή 

πρέπει να καταβάλλονται χρήματα. Τα χρήματα καταβάλλει ο "payer" δηλ. ο πληρωτής, ο υπόχρεος προς καταβολή .. 

5. Οι παραπομπές που αναφέρονται στο κείμενο (βλ. σελίδα 2, σελίδα 3, σελίδα 4 κλπ. ) , αφορούν σελίδες του 

πρωτότυπου Εντύπου W- 9. 




