ABD VERGİ MÜKELLEFİ BEYAN FORMU (W9) / US TAXPAYER FORM (W9)
1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren ABD Yabancı Hesaplar
Vergi Uyum Kanunu (FATCA) ve bu doğrultuda karşılıklı bilgi
değişimini düzenleyen hükümetler arası ikili anlaşma (Anlaşma)
kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri’nde vergi mükellefi olan
müşterilerimizin bu durumlarını Şirketimize beyan etmeleri
gerekmektedir. İşbu form (“Form”), FATCA düzenlemelerinde yer
alan W9 formu ve Anlaşma referans alınarak düzenlenmiş olup,
Formda beyan edilen bilgiler yukarıda anılan düzenlemeler
gereği yetkili otoriteye yapılacak raporlamalar için kullanılacaktır.
İşbu Form Şirketimizle imzalamış olduğunuz Sözleşme’nin eki ve
ayrılmaz bir parçasıdır. Tanımlar ve genel olarak FATCA ile ilgili
detaylı bilgiye http://www.irs.gov internet adresinden ulaşılabilir.

In accordance with Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) entered into force on 1 January 2013 and bilateral
agreement that regulates exchange of information between the
governments (IGA), our clients who are taxpayers in the United
States (U.S.) are required to declare their U.S. taxpayer status
to the Company. This form (Form) is prepeared with reference
to W9 form included in FATCA regulations and IGA. Information
on this Form will be used on reporting requirements for the
competent authority in accordance with the provisions stated
above. This Form is supplement and an integral part of
Agreement that you have signed with our Company. For more
information about definitions and FATCA in general, please visit
to www.irs.gov.

1 – GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
1a Müşteri Numarası / Client Number

:

1b Müşteri Tipi (Bireysel-Tüzel) / Client Type (Individual-Entity)

:

1c Müşteri Adı Soyadı - Unvanı (ABD’de vergi beyannamenizde göründüğü şekilde) / Client's Name Surname -Title (As shown on
your income tax return in the USA)
:
1d İkametgah Adresi / Residence Address

:

1e ABD Vergi Mükellefi Kimlik Numarası (Sosyal Güvenlik Numarası veya Bireysel Mükellef Kimlik Numarası) / U.S. Taxpayer
Identification Number – TIN (Social Security Number-SSN or Individual Tax Identification Number -ITIN) / İşveren Kimlik Numarası /
Employer Identification Number
:
2 – BEYAN & İMZA / DECLARATION & SIGNATURE
Gerçeğe aykırı bilgi vermenin cezaya tabi olabileceğini bilerek iş
bu formda yer alan bilgileri incelediğimi ve bilgim çerçevesinde
bunların gerçek, doğru ve tam olduğunu beyan ederim. Gerçeğe
aykırı bilgi vermenin cezaya tabi olabileceğini bilerek aşağıdaki
hususları da ayrıca doğrulamaktayım:



Bu formda belirtilen ABD Vergi Mükellefi Kimlik
Numarasının tarafıma ait ve doğru olduğunu,
ABD vatandaşı ya da diğer tür ABD kişisi olduğumu,
teyit ederim.

Bu form üzerinde beyan edilen bir bilginin değişmesi
halinde, 30 gün içerisinde Şirketinize yeni bir form ibraz
etmeyi kabul ediyorum.
Tarih / Date

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 number shown on this form is my correct taxpayer
identification number and
I am a U.S. citizen or other U.S. person,

I declare that I will inform the financial institution within 30
days about any changes that may occur in abovementioned information.

:

Ad Soyadı – Unvan / Name Surname – Title :
İmza / Signature

:

Not: Kuruluşu temsile birden fazla temsilci müşterek imza ile yetkiliyse, bu durumda en az iki şirket temsilcinin formu birlikte imzalaması gerekmektedir.
Note: If the representative authorized to sign is jointly authorized, please note that in that case this form has to be signed by at least two of the jointly authorized
representatives.

TANIMLAR / DEFINITONS
ABD Vatandaşı
Hangi Durumlarda ABD Vatandaşı Olarak Kabul Edilirsiniz?
Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, ABD
vatandaşı olarak kabul edilirsiniz:

U.S. Citizen
When are you considered a United States citizen?
You are a United States citizen if one of the following situations
applies to you:

ABD’de doğduysanız
Porto Riko, Guam veya ABD Virgin Adaları’nda doğduysanız
Sonradan ABD vatandaşlığına kabul edildiyseniz
Anne veya babanızdan en az biri ABD vatandaşı ise (Bu

You were born in the United States,
You were born in Puerto Rico, Guam or Virgin Islands.
You became a naturalized United States citizen.
At least one of your parents is a United States citizen. In this

durumda olanlar ABD vatandaşı olabilmek için başka diğer
koşulları da sağlaması gereklidir. Bu koşullar hakkında bilgi için
lütfen www.irs.gov internet adresini ziyaret ediniz.)

case other requirements must be met to be considered a United
States citizen. Please refer to www.irs.gov for these
requirements.

Kişi ABD vatandaşı olarak Hangi Durumlarda vergi
yükümlüsü kabul edilir?
“ABD Kişisi” olma koşullarını taşıyorsanız, ABD’de vergi
mükellefi olabilirsiniz. Bununla birlikte bazı istisnalar da
bulunmaktadır. Örneğin, öğrenci vizesi veya diplomatik statü bazı
vergi yükümlülükleri için muafiyet sağlayabilmektedir. Bir kişinin
ABD’de vergi mükellefi olması veya ABD’de vergiden muaf
olması sonuçlarını doğurabilecek farklı durumlar da olabilecektir.
Bu nedenle, yukarıda sayılan durumların ABD vergi mükellefiyeti
ile ilgili tüm durumları kapsamadığının bilinmesi önemlidir. Daha
kapsamlı bilgi için, lütfen vergi danışmanınıza başvurunuz veya
www.irs.gov internet adresini ziyaret ediniz.

When is a person liable to tax as a U.S. person?

ABD Kişisi
Hangi Durumlarda ABD Kişisi Olarak Kabul Edilirsiniz?
Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, birey
olarak, ABD kişisi olarak kabul edilirsiniz:
ABD vatandaşı iseniz
ABD mukimi iseniz (ABD toprakları olan; Porto Riko, Guam ve
ABD Virgin Adaları dahil)
Şu anda veya daha önce sahip olduğunuz bir ABD yeşil kartınız
var ise (Hangi ABD yeşil kart türünün sizi ABD kişisi olarak
niteleyebileceğini belirlemek için vergi danışmanınıza danışınız.
ABD yeşil kartları hakkında daha fazla bilgi için www.irs.gov
internet adresini ziyaret ediniz.)

U.S. Person
When are you considered a U.S. person?
As an individual, you are a U.S. person if one of the following
situations is applicable to you:
• You are a citizen of the United States
• You are a resident of the United States (including the following
U.S. territories: Puerto Rico, Guam or the U.S. Virgin Islands).
• You currently possess or have previously been in the
possession of a U.S. green card. Please consult your tax
advisor to determine which type of U.S. green card may qualify
you as a U.S. person. Please visit www.irs.gov for more
information about U.S. green cards.

Hangi Diğer Durumlarda Bir Birey ABD Kişisi Olarak Kabul
Edilebilir?
Bir birey olarak, içinde bulunulan takvim yılında en az 31 gün
olmak üzere, son üç yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 183
gün veya daha fazla bir süre kaldıysanız ABD mukimi olarak
kabul edilebilir ve bu nedenle ABD kişisi kapsamında
değerlendirilebilirsiniz. Gün hesabı aşağıdaki şekilde yapılır;
İçinde bulunulan takvim yılı içinde ABD geçirilen tüm günler
hesaplamaya dahil edilir.
Bir önceki takvim yılında ABD’de geçirilen toplam günlerin 1\3’ü
hesaplamaya dahil edilir.
Bir önceki yıldan önceki takvim yılında ABD’de geçirilen toplam
günlerin 1\6’sı hesaplamaya dahil edilir.

In which other cases could an individual be considered a
U.S. person?
As an individual, you could be considered a U.S. resident and
therefore a U.S. person if you have spent 183 days or more in
the United States during the past three years, including at least
31 days in the current
calendar year. The days are calculated as follows:
• All days in the United States in the current year; and
• 1/3 of the days in the United States of the last year; and
• 1/6 of the days in the United States of the year before last
year.

ABD Vergi Mükellefi Kimlik Numarası
'Vergi Mükellefi Kimlik Numarası' (TIN), Amerika Birleşik
Devletleri vergi otoritesi (IRS) ile yürütülen vergi işlemleri için
kullanılan kişisel kimlik numarasıdır. “ABD federal vergi mükellefi
kimlik numarası” olarak da isimlendirilir.
Birden çok “ABD Vergi Mükellefi Kimlik Numarası” çeşidi
bulunmaktadır:
Amerika Birleşik Devletleri mukimleri ve vatandaşları için ABD
Vergi Mükellefi Kimlik Numarası, 'Sosyal Güvenlik Numarası'
(SSN) dır. Sosyal güvenlik numarası, IRS tarafından oluşturulan
SS-5 formu veya www.irs.gov yoluyla IRS’ten talep edilebilir.
ABD vergi mükellefi olan ancak ABD kişi olmayan bireysel kişiler
de “IRS tarafından oluşturulan W-7 formu veya www.irs.gov
yoluyla IRS’den “Bireysel Vergi Kimlik Numarası” talep
edebilirler.

U.S. TIN (U.S. federal taxpayer identification number)
The ‘Taxpayer Identification Number’ (TIN) is your personal
identification number for tax administration purposes with the
United States tax authorities (IRS), this is also known as a as
‘U.S. federal taxpayer identification number’.

İşveren Kimlik Numarası (EIN)
Federal Vergi Mükellefi Kimlik Numarası olarak bilinen ve
şirketler için Sosyal Güvenlik numarasının karşılığı olan EIN,
işletmeyi tanımlamak için kullanılır.

An Employer Identification Number (EIN)
EIN is the corporate equivalent to a Social Security number,
also known as a Federal Tax Identification Number and is used
to identify a business entity.

Kimlik numaraları ve bu numaraları isteme süreci hakkında daha
fazla bilgiye www.irs.gov internet adresinden ulaşılabilir.

More information about identification numbers and the process
to request these numbers is available on www.irs.gov.

If you satisfy the requirements to be considered a U.S. person,
you could be liable to tax in the United States. However, there
may be exceptions. For example, a student visa or diplomatic
status could provide an exemption for certain tax liabilities.
There could potentially be additional circumstances where a
person could be liable to or exempt from tax in the United
States. Please note the items mentioned above should not be
considered an exhaustive list. Please consult your tax advisor or
go to www.irs.gov for more information.

There are several types of U.S. TINs:
• For residents and citizens of the United States the Taxpayer
Identification number is the ‘Social Security Number’ (SSN). You
can request a social security number via IRS form SS-5 or
www.irs.gov.
• Non-U.S. individuals who are United States taxpayers can
request an ‘Individual Tax Identification Number’ (ITIN via IRS
form W-7 or
www.irs.gov.

