Eyðublað W-9 - Umsókn um skattnúmer (TIN) og yfirlýsing/undirritun

Öll W eyðublöð skal fylla út á ensku
1. Fullt nafn eins og það birtist á skattframtali.
2. Heiti fyrirtækis einungis ef það er annað en í 1. tl.
3. Hakaðu einungis við einn reit í þessum tl. Ef um hlutafélag er að ræða skal haka við “LLC” (e. limited
liability company) og tilgreina skattflokk með C (e. corporation), S (e. S Corporation) eða P
(e. partnership).
4. (Ef við á.) Ritaðu ‘Exempt Payee Code’ og ‘Exemption from FATCA reporting code’ í viðeigandi reiti.
Ath: Hafir þú spurningar um þessar flokkanir, skaltu leita til óháðs skattaráðgjafa.
5. Ritið götuheiti og húsnúmer
6. Ritið bæjar-/borgarheiti, land og/eða fylki, sem og póstnúmer (e. ZIP code).
7. EKKI GEFA UPP REIKNINGSNÚMER þar sem það kann að leiða til þess að þú þurfir þá seinna að skila
inn eyðublöðum vegna reikninga sem þú taldir ekki upp.
I. HLUTI (Part I) Skattnúmer (e. taxpayer identifcation number, TIN)
Einstaklingar og einstaklingar í atvinnurekstri: hér skal rita bandaríska kennitölu (e. social security
number, SSN)
Lögaðilar (þ.e. fyrirtæki) rita atvinnurekandanúmer (e. employer identification number, EIN)
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Ath: Gilt bandarískt skattnúmer inniheldur alltaf:

»
»
»

einungis tölustafi (enga bókstafi eða önnur rittákn)
níu tölustafi og aldrei sama tölustafinn níu sinnum
níu raðbundna tölustafi, hvorki hækkandi né lækkandi

Hafir þú sótt um skattnúmer (TIN) eða munt gera það bráðlega, skaltu rita „Applied for“.
Þú hefur þá 60 daga til að skila inn TIN númeri.
II. HLUTI Yfirlýsing og undirritun
Undirritið og dagsetjið eyðublaðið. Ritir þú fyrir hönd lögaðila skaltu vera viss um að þú hafir heimild til
þess.
Ath: Umboðsaðili (e. power of attorney) má einungis undirrita eyðublað þetta taki umboðið sérstaklega
til skattamála eða eyðublaða frá skattayfirvöldum og afrit af umboðinu fylgir. Einnig ef eyðublað IRS
Form 2848 fylgir.
*Landsbankinn getur ekki veitt skattaráðgjöf og er viðskiptavini bent á að leita sér ráðgjafar hjá óháðum skattaráðgjafa.
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