استمارة اإلقرار الضريبي الذاتي
اخلاصة باملوطن الضريبي للكيانات
يرجى استكمال األقسام  3-1باخلط العريض
القسم 1
حتديد الشخص املسيطر
أ .االسم القانوين للكيان /الفرع:

ب .بلد التأسيس

ج .عنوان السكن احلايل:
السطر ( 1اسم املنزل/الشقة
الــجن ـ ــاح ،الـ ـ ــرقـ ـ ــم ،ال ـ ـ ـش ـ ـ ــارع)
السطر ( 2الـ ـبـ ـل ــدة/الـ ـم ـ ــديـ ـنـ ـ ــة
احملافظة  /املقاطعة  /الوالية)
الدولة

الرمز البريدي /صندوق البريد

د .العنوان البريدي( :يرجى استكمال هذا القسم فقط إذا كان خمتلف ًا عن العنوان الظاهر يف القسم ج أعاله)
السطر ( 1اسم املنزل/الشقة
الــجن ـ ــاح ،الـ ـ ــرقـ ـ ــم ،ال ـ ـ ـش ـ ـ ــارع)
السطر ( 2الـ ـبـ ـل ــدة/الـ ـم ـ ــديـ ـنـ ـ ــة
احملافظة  /املقاطعة  /الوالية)
الدولة

الرمز البريدي /صندوق البريد
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القسم 2
نوع الكيان ،يرجى بيان وضع صاحب احلساب عن طريق اختيار أحد احلقول التالية:
.1
أ)

مؤسسة مالية – كيان استثماري

()1

كيان استثماري قائم يف اختصاص قضائي غير مشارك ومدار من قبل مؤسسة مالية أخرى
(مالحظة :إذا تم اختيار هذا املربع ،فيرجى أيض ًا استكمال القسم  )2( 2أدناه)

()2

كيان استثماري آخر

ب)

مؤسسة مالية – مؤسسة مزودة خلدمات اإليداع أو مؤسسة مزودة خلدمات األمانة أو شركة تأمين حمددة

إذا اخترتم أ) أو ب) أعاله ،فيرجى تقديم رقم تعريف الوسيط العاملي لصاحب احلساب (« )»GIINالذي تم احلصول
عليه ألغراض قانون االلتزام الضريبي للحسابات األجنبية ،إن وجد.
•
ج)

•

•

كيان غير مايل فاعل – مؤسسة حيث يتم تداول أسهمها بشكل منتظم يف سوق أوراق مالية أو مؤسسة
حيث تكون كيان ذو صلة لدى هذه املؤسسة

إذا اخترتم ج) ،فيرجى تقديم اسم سوق األوراق املالية املنظمة التي يتم تداول أسهم املؤسسة فيها بشكل منتظم.

إذا كنتم كيان ًا مرتبط ًا بمؤسسة يتم تداول أسهمها بشكل منتظم ،فيرجى تقديم اسم املؤسسة التي يتم تداول أسهمها بشكل منتظم التي يعتبر
الكيان يف البند ج) كيان ًا مرتبط ًا بها:

د)

كيان غير مايل فاعل – كيان حكومي أو مصرف مركزي

ه)

كيان غير مايل فاعل – منظمة دولية

و)

كيان غير مايل فاعل – غير ج) – هـ) (على سبيل املثال كيان غير مايل ناشئ أو كيان غير مايل غير ربحي)

ز)

كيان غير مايل غير فاعل (مالحظة :يف حال اختيار هذا املربع ،يرجى أيض ًا استكمال القسم  )2(2أدناه)

.2
يف حال اختيار  1أ)  )1أو  1ز) أعاله ،فيرجى:
أ)

اإلشارة إىل اسم أي شخص مسيطر (أشخاص مسيطرين) لدى صاحب احلساب:

ب)

استكمال «استمارة اإلقرار الضريبي الذاتي بشأن املوطن الضريبي لألشخاص املسيطرين» لكل شخص مسيطر.

مالحظة :يف حال عدم وجود شخص طبيعي (أشخاص طبيعيين) يقوم بممارسة صالحية السيطرة على الكيان ،فسيكون الشخص املسيطر
عندئذ هو الشخص الطبيعي (األشخاص الطبيعيين) الذي يتقلد منصب مسؤول اإلدارة العليا فيها( .يرجى االطالع على تعريف الشخص
املسيطر يف امللحق).
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القسم 3
املوطن الضريبي ورقم التعريف الضريبي ذو الصلة أو رقم التعريف الوظيفي املشابه ("( )"TINيرجى االطالع على امللحق)
يرجى استكمال اجلدول التايل الذي يشير إىل ( )1املكان الذي يكون الشخص املسيطر مواطن ًا خاضع ًا للضريبة فيه و( )2رقم التعريف
الضريبي للشخص املسيطر يف كل دولة مشار إليها؛ و
إذا مل يكن صاحب احلساب مواطن ًا خاضع ًا للضريبة يف أي اختصاص قضائي (على سبيل املثال نظراً لكونه يتمتع بالشفافية املالية)،
فيرجى اإلشارة إىل ذلك يف السطر  1وذكر مكان إدارته الفاعلة أو البلد الذي يوجد فيه مقره الرئيسي.
وإذا كان صاحب احلساب مواطن ًا خاضع ًا للضريبة يف أكثر من ثالثة دول ،فيرجى استخدام صفحة منفصلة.
وإذا مل يكن رقم التعريف الضريبي متوفراً ،فيرجى ذكر السبب املالئم أ أو ب أو ج:
السبب أ :الدولة التي أعتبر مطالب ًا فيها بدفع الضريبة ال تصدر أرقام تعريف ضريبية للمواطنين فيها.
السبب ب :ال يمكن لصاحب احلساب احلصول على رقم تعريف ضريبي أو رقم مشابه (يرجى توضيح سبب عدم قدرة احلصول على رقم
تعريف ضريبي يف اجلدول التايل وذلك يف حال اختيار هذا السبب).
السبب ج :ال حاجة لرقم تعريف ضريبي( .مالحظة :يرجى اختيار هذا السبب فقط إذا كانت السلطات يف دول املوطن الضريبي املدرجة أدناه
ال تشترط الكشف عن رقم التعريف الضريبي).
املوطن الضريبي

رقم التعريف الضريبي

إذا كان رقم التعريف الضريبي غير متوفر،
فيرجى إدخال السبب أ أو ب أو ج

1
2
3
يرجى البيان يف احلقول التالية سبب عدم القدرة على احلصول على رقم تعريف ضريبي يف حال اختيار السبب «ب» أعاله.
1
2
3

استمارة اإللرار الضرٌبً الذاتً
الخاصة بالموطن الضرٌبى للكٌانات
القسم 4
اإلقرارت والتوقيع
أدرن بأن المعلومات والبٌانات التً لدمتها مشمولة بالبنود الكاملة للشروط واألحكام التً تحكم عاللة صاحب الحساب بـ الشركة والتً تبٌن كٌف ٌمكن للشركة
استخدام ومشاركة المعلومات التً لدمتها.
ألر بأن المعلومات الواردة فى هذه االستمارة والمعلومات المتعلمة بصاحب الحساب وأي حساب(حسابات) خاضعة لإلبالغ الضرٌبً ٌمكن اإلبالغ عنها للسلطات
الضرٌبٌة فى الدولة التً ٌتم فٌها االحتفاظ بهذا الحساب (الحسابات) ومشاركتها مع السلطات الضرٌبٌة لدى دولة أو دول أخرى التً لد ٌكون فٌها صاحب الحساب
مواطنا خاضعا للضرٌبة وفما لالتفالٌات المبرمة بٌن الحكومات لتبادل معلومات الحسابات المالٌة مع الدولة (الدول) التً ٌتم االحتفاظ فٌها على هذا الحساب
(الحسابات) .
أؤكد بأننً المفوض بالتولٌع عن صاحب الحساب على كافة الحسابات التً تتعلك بها هذه االستمارة.
أؤكد بأنه فى حال لدمت معلومات تتعلك بأي شخص آخر (مثل شخص مسٌطر أو شخص آخر خاضع لإلبالغ الضرٌبً والذي تتعلك به هذه االستمارة) ،فسألوم
خالل ٌ 33وما من التولٌع على هذه االستمارة بإبالغ هؤالء االشخاص بأننً لدمت هذه المعلومات إلى الشركة وبأنه ٌمكن تمدٌم هذه المعلومات إلى السلطات
الضرٌبٌة فى الدولة التً ٌتم فٌها االحتفاظ بالحساب (الحسابات) ومشاركتها مع السلطات الضرٌبٌة فى دولة أو دول أخرى لد ٌكون الشخص مواطنا خاضع
للضرٌبة فٌها وفما اللتفالٌات المبرمة بٌن الحكومات لتبادل معلومات الحسابات المالٌة.
أقر بأن كافة البيانات المزودة فى هذا اإلقرار صحيحة وكاملة حسب أفضل
معلوماتي.

التولٌع :

ألتزم بإبالغ الشركة خالل ٌ 33وما بأي تغٌٌر فى الظروف التً تؤثر على وضع
الموطن الضرٌبى للشخص المحدد فى الجزء  1من هذه االستمارة او التى تجعل
المعلومات والبٌانات الواردة فى هذه االستمارة غٌر صحٌحة (بما فً ذلن أٌة
تغٌٌرات تطرأ على المعلومات بشأن األشخاص المسٌطرٌن المحددة فى الجزء  2االسم مطبوعا :
السؤال 2أ) ،وبتزوٌد الشركة بإلرار ذاتى حدٌث ومناسب خالل ٌ 03وما من حدوث
هذا التغٌٌر فى الظروف.

التارٌخ:

مالحظةٌ :رجى اإلشارة الى الصفة التً تؤهلن للتولٌع على هذه االستمارة (على
سبٌل المثال "مسؤول مفوض") .وإذا كنت تولع على هذه االستمارة وفما لوكالة
لانونٌة فٌرجى اٌضا إرفاق طٌه صورة طبك االصل عن الوكالة المانونٌة.
الصفة :

