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Vergi Kimlik Numarası ve Onayı Talebi

Adı (gelir vergisi beyannamenizde gözüktüğü şekilde)

Şirket unvanı / yok sayılan kurum adı, yukarıda belirtilenden farklıysa

Federal vergi sınıflandırması için uygun olan kutuyu işaretleyiniz.

Bireysel/tek malik C Şirket S Şirket Ortaklık Tröst/emlak

Limited şirket. Vergi sınıfını giriniz (C=C şirket, S= S şirket, P=ortaklık)

Muafiyetler (talimatlara bakınız)

Muaf alacaklı kodu (varsa)
FATCA bildiriminden muafiyet
kodu (varsa)

Diğer (talimatlara bakınız) 

Adres (numara, cadde ve apt. veya daire numarası)

Şehir, eyalet ve posta kodu

Talepte bulunan kişinin adı ve adresi (isteğe bağlı)

Sosyal güvenlik numarası

İşveren kimlik numarası

Hesap numaralarını burada listeleyiniz (isteğe bağlı)

Vergi Kimlik Numaranızı uygun kutuya giriniz. Girilen Vergi Kimlik Numarası, yedek stopajın 
engellenmemesi için “Adı” satırında verilen adla eşleşmelidir. Bireyler için bu sosyal güvenlik numarasıdır 
(SGN). Ancak yabancı yerleşik kişiler, tek malikler veya yok sayılan kurumlar için 3. sayfada bulunan 
Bölüm I talimatlara bakınız. Diğer kurumlar için işveren kimlik numaranızdır (İKN). Bir numaranız 
bulunmuyorsa, 3. sayfada Vergi Kimlik Numarası Nasıl Alınır bölümüne bakınız.
Not. Hesabın birden fazla isim için olması halinde, kimin numarasının girileceğiyle ilgili kurallar için 4. 
sayfada yer alan tabloya bakınız.

Yalan beyan cezası kapsamında aşağıda belirtilenleri onaylarım:
1.    Bu formda gösterilen numara, doğru vergi kimlik numaramdır (veya numaramın bana verilmesini bekliyorum), ve
2.   (a) Yedek stopajdan muaf olduğumdan, veya (b) Milli Gelirler İdaresi (IRS) tarafından tüm faizleri veya kar paylarını bildirmememin sonucu olarak 
yedek stopaja tabi olduğum bilgisi tarafıma verilmediğinden, veya (c) IRS bana yedek stopaja artık tabi olmadığımı bildirdiğinden yedek stopaja tabi 
değilim, ve
3.   Bir Amerikan vatandaşıyım veya bir başka Amerikalı kişiyim (aşağıda tanımlanmaktadır), ve
4.   FATCA bildiriminden muaf olduğumu gösteren ve bu forma girilen FATCA kodu (kodları) (bulunması halinde) doğrudur.
Onay talimatları. Vergi beyannamenizde tüm faizleri ve kar paylarını bildirmemeniz nedeniyle yedek stopaja tabi olmadığınızın IRS tarafından bildirilmesi 
durumunda, yukarıda yer alan 2. maddeyi çizebilirsiniz. Gayrimenkul işlemleri için 2. madde uygulanmamaktadır. Ödenen ipotek faizleri, teminatlı mülkün 
satın alınması veya vazgeçilmesi, borcun iptal edilmesi, bireysel emeklilik sözleşmesine (IRA) yatırılan katkı payları ve genel olarak faizler ve kar payları 
dışındaki ödemeler için onayı imzalamanız gerekmemektedir, ancak doğru vergi kimlik numaranızı vermeniz gerekmektedir. 3. sayfadaki talimatlara 
bakınız.

Genel Talimatlar
Bölüm referansları, aksi belirtilmediği sürece Milli Gelirler Kanununa yapılmaktadır.
Gelecekteki gelişmeler. IRS, Form W-9 ile ilgili olarak IRS.gov sitesinde bir sayfa 
oluşturdu: www.irs.gov/w9. Form W9’u etkileyen gelecekteki gelişmeler hakkındaki 
bilgiler (yayınlamamızın ardından yürürlüğe giren yasa gibi) bu sayfada yayınlanacaktır.
Formun Amacı
IRS’ye bir bilgi beyanı sunması gereken kişilerin doğru vergi kimlik numarası (VKN), 
ödenen gelir, ödeme kartının veya üçüncü şahıs ağ işlemlerinin kapatılması için yapılan 
ödemeler, gayrimenkul işlemleri, ödenen ipotek faizi, teminatlı mülkün satın alınması 
veya vazgeçilmesi, borcun iptal edilmesi veya IRA’ya ödenen katkı payları hakkında 
bilgi toplamalıdır. 
Form W-9’u sadece talepte bulunan kişiye doğru vergi kimlik numarasını sunmak ve 
uygun olduğunda aşağıda belirtilenleri yapmak üzere, gerçek bir Amerikan vatan-
daşıysanız (yabancı yerleşik kişiler dahil) kullanınız:
1. Vermiş olduğunuz vergi kimlik numarasının doğru olduğunu (veya numaranın verilme-
sini beklediğinizi) onaylamak,
2. Yedek stopaja tabi olmadığınızı onaylamak, veya
3. Bir ABD’li muaf alacaklı olmanız halinde yedek stopajdan muafiyet talebinde 
bulunmak. Uygun olması halinde, bir Amerikan vatandaşı olduğunuzu ve bir Amerikan 
ticareti veya işinden elde edilen ortaklık gelirinin size düşen payının gelirle bağlantılı 
yabancıortakların hissesi üzerinden stopaj vergisine tabi olmadığını onaylamaktasınız.
4. FATCA bildiriminden muaf olduğunuzu gösteren ve bu forma girilen FATCA kodlarının

(bulunması halinde) doğru olduğunu onaylamak. 
Not. Bir Amerikan vatandaşıysanız ve talepte bulunan kişinin vergi kimlik numarası 
talebiniz karşılığında Form W-9 haricinde bir formu size sunması halinde, işbu Form 
W-9’a önemli ölçüde benziyor olması halinde talepte bulunan kişinin sunduğu formu 
kullanmalısınız.
Amerikan vatandaşı tanımı. Federal vergi amaçları doğrultusunda, aşağıdaki 
özelliklere haiz olmanız halinde bir Amerikan vatandaşı sayılırsınız:
• Bir Amerikan vatandaşı olan veya ABD’de yerleşik bir yabancı olan kişi,
• Amerika Birleşik Devletleri’nde veya Amerika Birleşik Devletleri’nin kanunları 
kapsamında kurulmuş veya örgütlenmiş bir ortaklık, kurum, şirket veya ortaklık,
• Bir emlak (yabancı bir emlak haricinde), veya
• Bir yurtiçi tröst (Yönetmeliklerin bölüm 301.7701-7’inde tanımlandığı şekilde).
Ortaklıklara ilişkin özel kurallar. Amerika Birleşik Devletleri’nde ticaret veya iş 
yapan ortaklıkların genellikle bu işten elde edilen vergilendirilebilir gelirle ilgili olarak 
yabancı ortaklar için bölüm 1446 kapsamında bir stopaj vergisi ödemesi gerekmek-
tedir. Ayrıca, Form W-9’un alınmadığı bazı belirli durumlarda, bölüm 1446’nın kuralları 
ortaklığın ortaklarından bir tanesinin yabancı kişi olduğunu varsaymayı ve buna göre 
bölüm 1446 kapsamında stopaj vergisi ödemesini gerekli kılar. Bu nedenle, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde ticaret veya iş yapan bir ortaklığın ortağı olan bir Amerikan 
vatandaşı olmanız durumunda, Amerikan vatandaşlığı durumunuzu tespit ettirmek 
ve ortaklık gelirindeki payınıza bölüm 1446 kapsamında stopaj uygulanmasını önle-
mek için Form W-9 sunmalısınız.

Bölüm 1

Bölüm 2

Vergi Kimlik Numarası (VKN)

Onay

Burayı İmzalayınız. Amerikan vatandaşının 
imzası

Tarih
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Aşağıda belirtilen durumlarda, aşağıda yer alan kişi Amerikan vatandaşlığını tespit 
ettirmek ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ticaret veya iş yapan ortaklıktan elde 
ettiği gelir payına stopaj uygulanmasını önlemek için Form W-9 sunmalıdır:
• Bir Amerikan vatandaşı sahipli yok sayılan bir kurum olması halinde, kurum değil 
yok sayılan kurumun Amerikan vatandaş sahibi,
• Bir Amerikan vatandaşı vekalet verene veya diğer Amerikan vatandaşı sahipli bir 
vekalet veren tröst olması halinde, tröst değil Amerikan vatandaşı vekalet veren 
veya diğer Amerikan vatandaşı sahibi,
• Bir Amerikan tröstü (vekalet veren tröst haricinde) olması halinde, tröst değil 
lehtarlar.

Yabancı kişi. Bir yabancı kişiyseniz veya yabancı bir bankanın ABD şubesinin size 
bir Amerikan vatandaşı olarak muamele etmeyi seçmesi halinde Form W-9’u kullan-
mayınız. Bunun yerine uygun olan Form W-8 veya Form 8233’ü kullanınız (Yayın 515, 
Yerleşik Olmayan Yabancılar ve Yabancı Kurumlar İçin Stopaj Vergisi).

Yerleşik yabancı haline gelen yerleşik olmayan bir yabancı. Genelde, yerleşik 
olmayan yabancı kişi belirli gelir çeşitlerinde ABD vergisini azaltmak veya bertaraf 
etmek için vergi sözleşmesinin şartlarını kullanabilir. Bununla birlikte pek çok vergi 
sözleşmesi, “kurtarma klozu” olarak bilinen bir hüküm içermektedir. Kurtarma klo-
zunda belirtilen istisnalar, alacaklının vergi amaçlı olarak ABD’de yerleşik bir yabancı 
olmasının ardından bile belirli gelir türleri için vergiden muafiyete izin vermektedir.
     Belirli gelir türlerinden ABD vergisi istisnası talebinde bulunmak üzere bir vergi 
sözleşmesinin kurtarma klozunda yer alan bir istisnaya bel bağlayan ABD’de yerleşik 
bir yabancı olmanız halinde, aşağıda yer alan beş maddeyi içeren bir beyanı Form 
W-9’a eklemelisiniz:
     1. Sözleşme ülkesi. Genellikle yerleşik olmayan bir yabancı olarak vergi muafiyeti 
talebinde bulunduğunuz sözleşme ile aynı olmalıdır.
     2. Gelirle ilgili sözleşme maddesi.
     3. Vergi sözleşmesinde kurtarma klozunu ve istisnalarını içeren madde numarası 
(veya yeri).
     4. Vergiden muaf tutulacak olan gelirin türü ve miktarı.
     5. Sözleşme maddesinin şartları kapsamında vergiden muaf tutulmayı haklı 
göstermeye yeterli gerçekler.

Örnek. ABD-Çin gelir vergisi sözleşmesinin 20. maddesi, geçici olarak Amerika 
Birleşik Devletleri’nde bulunan bir Çinli öğrencinin aldığı burs gelirini vergiden muaf 
tutmaya izin vermektedir. ABD kanunları kapsamında bu öğrenci, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde kalma süresinin 5 takvim yılını aşması halinde vergi amaçları doğrul-
tusunda yerleşik yabancı sayılacaktır. Bununla birlikte, ABD-Çin sözleşmesinin (30 
Nisan 1984 tarihli) birinci Protokolünün 2. paragrafı, Çinli öğrenci Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yerleşik bir yabancı olmasının ardından bile 20. Madde hükümlerinin 
uygulanmaya devam etmesine izin vermektedir. Bu istisnaya hak kazanan (birinci 
protokolün 2. paragrafı kapsamında) ve bursuyla ilgili vergiden muafiyet talebinde 
bulunmak üzere bu istisnaya bel bağlayan bir Çinli öğrenci, bu muafiyeti destekle-
mek üzere yukarıda belirtilen bilgileri içeren bir beyanın Form W-9’a eklemelidir.
     Yerleşik olmayan bir yabancıysanız veya yabancı bir kurumsanız, talepte bulunan 
kişiye uygun bir şekilde doldurulmuş Form W-8 veya Form 8233 veriniz.

Yedek stopaj nedir? Size belirli ödemeler yapan kişilerin, belirli koşullar altında bu 
ödemelerin belirli bir yüzdesini kesmesi ve IRS’ye ödemesi gerekmektedir. Buna 
“yedek stopaj” denmektedir. Yedek stopaja tabi olabilecek ödemeler arasında faiz, 
vergiden muaf faiz, kar payları, broker ve takas işlemleri, kiralar, imtiyaz ücretleri, 
işsizlik ödemesi, ödeme kartının ve üçüncü şahıs ağ işlemlerinin kapatılmasına ilişkin 
ödemeler ve balıkçı teknesi işletmecilerinden alınan belirli ödemeler yer almaktadır. 
Gayrimenkul işlemleri yedek stopaja tabi değildir.
     Talepte bulunan kişiye doğru vergi kimlik numaranızı vermeniz, doğru onaylarda 
bulunmanız ve vergi beyannamenizde vergiye tabi tüm faizlerini ve kar paylarınızı 
bildirmeniz halinde, almış olduğunuz ödemelerle ilgili yedek stopaja tabi tutuL-
mazsınız.

Almış olduğunuz ödemeler, aşağıda belirtilen durumlarda 
yedek stopaja tabi tutulacaktır:
     1. Talepte bulunan kişiye vergi kimlik numaranızı vermemeniz,
     2. Vergi kimlik numaranızı gerektiğinde onaylamamanız (ayrıntılar için 3. sayfada 
yer alan Bölüm II talimatlara bakınız),
     3. IRS’nin talepte bulunan kişiye yanlış bir vergi kimlik numarası vermiş old-
uğunuzu bildirmesi,
     4. IRS’nin vergi beyannamenizde tüm faizlerinizi ve kar paylarınızı (sadece bildir-
ilebilir faizler ve kar payları) bildirmemeniz nedeniyle yedek stopaja tabi olduğunuzu 
bildirmesi, veya
     5. Talepte bulunan kişiye yukarıda 4. madde kapsamında yedek stopaja tabi 
olmadığınızı onaylamamanız (sadece 1983 yılından sonra açılan bildirilebilir faiz ve 
kar payı hesapları için).
     Bazı alacaklılar ve ödemeler yedek stopajdan muaftır. 3. sayfada yer alan muaf 
alacaklı koduna ve Form W-9 Talebinde Bulunan Kişi İçin Talimatlara bakınız.
      Ayrıca, 1. sayfada yer alan ortaklıklara ilişkin özel kurallara bakınız.

FATCA neyi bildirir? Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Kanunu (FATCA), 
iştirakte bulunan yabancı finans kurumunun belirtilen Amerikan vatandaşları olan 
tüm Amerikan hesap sahiplerini bildirmesini gerekli kılmaktadır. Bazı alacaklılar FAT-
CA bildiriminden muaftır. 3. sayfada yer alan FATCA Bildiriminden Muafiyet koduna 
ve Form W-9 Talebinde Bulunan Kişi İçin Talimatlara bakınız.

Bilgilerinizi Güncelleme
Artık bir muaf alacaklı değilseniz ve bu kişiden gelecekte bildirime tabi ödemeler 
alacağınızı öngörüyorsanız, muaf alacaklı olduğunuzu iddia ettiğiniz kişiye güncel 
bilgiler sunmalısınız. Örneğin, bir S şirketi olmayı seçen bir C şirketi iseniz veya artık 
vergiden muaf değilseniz güncel bilgiler sunmanız gerekmektedir. Ayrıca, örneğin 
vekalet verenin veya vekalet veren tröstün ölmesi halinde hesaba ilişkin ismin 
veya vergi kimlik numarasının değişmesi durumunda yeni bir Form W-9 sunmanız 
gerekmektedir.

Cezalar
Vergi kimlik numarasının verilmemesi. Söz konusu ihmalin makul bir gerekçesi 
bulunmadığı ve kasıtlı ihmal olması halinde, talepte bulunan kişiye doğru vergi kimlik 
numaranızı vermemeniz durumunda her bir ihmal için 50 Amerikan Dolarlık bir 
cezaya tabi olursunuz.
Stopajla ilgili yanlış bilgi verilmesine yönelik para cezası. Yedek stopaj çıkmama-
sıyla sonuçlanan ve makul bir gerekçeye dayanmayan yanlış beyanda bulunmanız 
halinde 500 Amerikan Dolarlık bir para cezasına tabi olursunuz.
Bilgilerin çarpıtılmasına yönelik ceza. Onayların veya ifadelerin kasıtlı olarak 
çarpıtılması nedeniyle para cezaları ve/veya hapis cezası dahil olmak üzere cezalara 
tabi olabilirsiniz.
Vergi Kimlik Numaralarının kötüye kullanılması. Talepte bulunan kişinin vergi 
kimlik numaralarını federal kanunu ihlal ederek ifşa etmesi veya kullanması halinde, 
talepte bulunan kişi medeni ve ceza hukuku kapsamında cezalara tabi tutulabilir.

Spesifik Talimatlar
Adı
Bir birey olmanız halinde, isminizi genellikle gelir vergisi beyannamenizde gösterilen 
yere girmelisiniz. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumunu isim değişikliği hakkında bilgi-
lendirmeden evlenme gibi bir nedenden dolayı soyadınızı değiştirmiş olmanız duru-
munda adınızı, sosyal güvenlik kartında gözüken soyadınızı ve yeni soyadınızı yazınız.
Hesabın müşterek olması halinde, formun 1. Bölümünde numarasını girmiş olduğunuz 
kişinin veya kurumun adını daire içerisine alınız.

Tek malik. Adınızı, gelir vergisi beyannamesinde “Adı” satırına gösterildiği şekilde 
yazınız. “Şirket adı/yok sayılan kurum adı” satırına iş, ticaret veya “şu şekilde iş 
yapmaktadır (DBA)” adınızı girebilirsiniz.

Ortaklık, C Şirket veya S Şirket. Kurumun adını “Adı” satırına ve “Şirket adı/yok 
sayılan kurum adı” satırına iş, ticaret veya “şu şekilde iş yapmaktadır (DBA)” adını 
giriniz.

Yok sayılan kurum. ABD federal vergi amaçları doğrultusunda, lehtardan ayrı bir 
kurum olarak yok sayılan kurumlara “yok sayılan kurum” olarak muamele edilmek-
tedir. Yönetmelikte bölüm 301.7701-2(c)(2)(iii)’ye bakınız. Şirket sahibinin adını “Adı” 
satırına yazınız. “Adı” satırına girilen kurumun adı asla yok sayılmayan bir kurum 
olmamalıdır. “Adı” satırında yer alan ad, gelirin bildirileceği gelir vergisi beyanname-
sinde gösterilen ad olmalıdır. Örneğin, ABD federal vergi amaçları doğrultusunda yok 
sayılan bir kurum olarak muamele edilen bir yabancı limited şirketin ABD vatandaşı 
olan tek bir şirket sahibi bulunması halinde, Amerikalı şirket sahibinin adının “Adı” 
satırında verilmesi gerekmektedir. Kurumun direkt sahibinin de yok sayılan bir 
kurum olması halinde, federal vergi amaçları doğrultusunda yok sayılmayan ilk 
sahibi yazınız. Yok sayılan kurumun adını “Şirket adı/yok sayılan kurum adı” satırına 
yazınız. Yok sayılan kurumun sahibinin yabancı bir kişi olması halinde, şirket sahibi-
nin Form W-9 yerine uygun bir Form W-8 doldurması gerekmektedir. Yabancı kişinin 
bir Amerikan vergi kimlik numarasına sahip olması durumunda bile bu şekildedir.

Not. “Adı” satırına adı yazılan kişinin ABD federal vergi sınıflandırması için uygun 
olan kutuyu ekleyiniz (Bireysel/tek sahip, Ortaklık, C Şirket, S Şirket, Tröst/emlak).

Limited şirket (LTD). “Adı” satırında belirtilen kişinin bir limited şirket olması halinde, 
sadece “Limited şirket” kutusunu işaretleyiniz ve verilen alana ABD federal vergi 
sınıfı için uygun olan kodu giriniz. ABD federal vergi amaçları doğrultusunda bir 
ortaklık olarak muamele gören bir limited şirket olmanız halinde, ortaklık için “P” gi-
riniz. Bir şirket olarak vergilendirilmek üzere bir Form 8832 veya Form 2553 sunmuş 
olan bir limited şirket olmanız halinde, C şirketi için “C” veya S şirketi için “S” giriniz. 
Yönetmeliğin bölüm 301.7701-3’ü kapsamında (istihdam ve satış vergisi hariç) kendi 
sahibinden ayrı bir kurum olarak dikkate alınmayan bir limited şirketseniz, limited 
şirket sahibinin (“Adı” satırında belirtilmesi gereken) ABD federal vergi amaçları 
doğrultusunda yok sayılmayan bir başka limited şirket olmadığı sürece limited şirket 
kutusunu işaretlemeyiniz. Limited şirketin kendi sahibinden ayrı bir kurum olarak yok 
sayılması halinde, “Adı” satırında belirtilen sahip için uygun vergi sınıfını giriniz.

Diğer kurumlar. Şirket adınızı, “Adı” satırına gerekli ABD federal vergi evrakları 
üzerinde gösterildiği şekilde giriniz. Bu ad, kuruluş sözleşmesi veya kurumun diğer 
yasal evraklarında gösterilen ad ile eşleşmelidir. “Şirket adı/yok sayılan kurum adı” 
satırına herhangi bir iş, ticaret veya “(DBA)” adı girebilirsiniz.

Muafiyetler
Yedek stopaj ve/veya FATCA bildiriminden muafsanız, size uygulanan kodları 
Muafiyetler kutusuna giriniz. 3. sayfada yer alan Muaf alacaklı koduna ve FATCA 
bildiriminden muafiyet koduna bakınız.
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Muaf alacaklı kodu. Genelde bireyler (tek sahipler dahil) yedek stopajdan muaf 
değildir. Şirketler, faiz ve kar payları gibi belirli ödemeler için yedek stopajdan 
muaftır. Şirketler, ödeme kartının kapatılması veya üçüncü şahıs ağ işlemleri için 
yapılan ödemelerde yedek stopajdan muaf değildir.
Not. Yedek stopajdan muafsanız, olası hatalı yedek stopajlardan kaçınmak için yine 
de bu formu doldurmalısınız.
     Aşağıda belirtilen kodlar, yedek stopajdan muaf olan alacaklıları tanımlamaktadır:
     1—Hesabın bölüm 401(f)(2)’nin gereksinimlerini karşılaması halinde, bölüm 501(a), 
herhangi bir IRA veya bölüm 403(b)(7) kapsamındaki emanet hesapları kapsamında 
vergiden muaf bir örgüt
     2—Amerika Birleşik Devletleri veya daireleri veya araçları
     3—Bir eyalet, Columbia Bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri sömürgesi veya 
bunların siyasi alt bölümleri veya araçları
     4—Yabancı bir hükümet veya bunların alt bölümleri, daireleri veya araçları
     5—Bir şirket
     6—Amerika Birleşik Devletleri Columbia Bölgesi veya Amerika Birleşik Devletleri 
sömürgelerinde kayıt altında bulunması gereken menkul kıymetlerin veya emtiaların 
bir satıcısı
     7—Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonuna kayıtlı bir vadeli komisyon taciri
     8—Bir gayrimenkul yatırım tröstü
     9—1940 tarihli Yatırım Şirketi Kanunu kapsamında vergi yılı boyunca kayıtlı olan 
bir kurum
     10—Bölüm 584(a) kapsamında bir banka tarafından işletilen bir ortak tröst fonu
     11—Bir finans kurumu
     12—Yatırım çevresinde bir namzet veya emanetçi olarak tanınan bir aracı
     13—Bölüm 664 kapsamında vergiden muaf olan veya bölüm 4947’de tanımlanan 
bir tröst
     Aşağıda yer alan tablo, yedek stopajdan muaf olabilecek ödeme türlerini göster-
mektedir. Tablo, yukarıda 1 ila 13 arasında listelenen muaf alacaklılara uygulanmak-
tadır.

Ödeme şunun için ise:                                       ARDINDAN, ödeme şundan muaf tutulur:

Faiz ve kar payı ödemeleri                                 7 hariç tüm muaf alacaklılar

Broker işlemleri                                                  1 ila 4 ve 6 ila 11 arasındaki muaf alacaklılar  
              ve tüm C şirketleri S şirketleri, sadece  
             2012 yılı öncesinde edinilen kapsam dışın 
             daki menkul kıymetlerin satışından muaf  
             olmaları nedeniyle bir muaf alacaklı kodu  
             girmemelidir.

Takas işlemleri ve iskonto kuponları                Muaf alacaklılar 1 ila 4

600 Amerikan Dolarının üzerindeki                  Genel olarak, 1 ila 52 arasındaki muaf
ödemelerin ve 5,0001 Amerikan Doları           alacaklılar
üzerindeki direkt satışların bildirilmesi
gerekmektedir

Ödeme kartının kapatılması veya üçüncü      Muaf alacaklılar 1 ila 4
şahıs ağ işlemleri için yapılan ödemeler
1 Form 1099-MISC, Muhtelif Gelirler ve talimatlarına bakınız.
2 Bununla birlikte, bir şirkete yapılan ve Form 1099-MISC’te bildirilen şu ödemeler ye-
dek stopajdan muaf değildir: medikal ve sağlık hizmeti ödemeleri, vekalet ücretleri, 
bir avukata ödenen gayri safi hasılat ve federal yürütme dairesine hizmet karşılığı 
yapılan ödemeler.

FATCA bildiriminden muafiyet kodu Aşağıda belirtilen kodlar, FATCA kapsamında 
bildirimden muaf olan alacaklıları tanımlamaktadır. Bu kodlar, bazı yabancı finans 
kurumları tarafından Amerika Birleşik Devletleri dışında tutulan hesaplar için bu for-
mu sunan kişilere uygulanmaktadır. Bu nedenle, bu formu sadece Amerika Birleşik 
Devletleri’nde sahip olduğunuz bir hesap için sunuyorsanız, bu alanı boş bırakabilir-
siniz. Finansal kurumun bu gereksinimlere tabi olup olmadığından emin değilseniz, 
bu formu talep eden kişiye danışınız.
     A—Bölüm 501(a) kapsamında vergiden muaf olan bir örgüt veya bölüm 7701(a)
(37)’de tanımlandığı şekilde bir bireysel emeklilik planı
     B—Amerika Birleşik Devletleri veya daireleri veya araçları
     C—Bir eyalet, Columbia Bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri sömürgesi veya 
bunların siyasi alt bölümleri veya araçları
     D—Hisse senetleri Yönetmelikte bölüm 1.1472-1(c)(1)(i)’de açıklandığı şekilde bir 
veya daha fazla borsada düzenli olarak işlem gören bir şirket
     E—Yönetmelikte bölüm 1.1472-1(c)(1)(i)’de açıklanan bir şirket olarak aynı 
genişletilmiş bağlı grubun bir üyesi olan şirket
     F—Amerika Birleşik Devletleri veya herhangi bir eyaletin kanunları kapsamında 
kayıt altına alınmış olan menkul kıymetlerin, emtiaların veya türev finansal araçların 
(nosyonel ilke sözleşmeleri, vadeli işlemler, ileriye dönük işlemler ve opsiyonlar dahil) 
satıcısı
     G—Bir gayrimenkul yatırım tröstü
     H—Bölüm 851’de açıklandığı şekilde düzenlenen bir yatırım şirketi veya 851—1940 
tarihli Yatırım Şirketi Kanunu kapsamında vergi yılı boyunca kayıtlı olan bir kurum
     I—Bölüm 584(a)’da tanımlandığı şekilde bir ortak tröst fonu
     J—Bölüm 581’de tanımlanan bir banka

     K—A broker
     L—Bölüm 664 kapsamında vergiden muaf olan veya bölüm 4947(a)(1)’de tanım-
lanan bir tröst
     M—Bölüm 403(b) planı veya bölüm 457(g) planı kapsamında vergiden muaf bir 
tröst

Bölüm I. Vergi Kimlik Numarası (VKN)

Vergi Kimlik Numaranızı uygun kutuya giriniz. Yerleşik bir yabancıysanız ve bir 
SGN almaya hak kazanmadıysanız, vergi kimlik numaranız IRS bireysel vergi kimlik 
numaranızdır (BVKN). Bunu, sosyal güvenlik numarası kutusuna giriniz. Bir BVKN’niz 
bulunmuyorsa, aşağıda Vergi Kimlik Numarası Nasıl Alınır bölümüne bakınız.
     Tek sahipseniz ve bir İKN’niz varsa, SGN veya İKN’yi girebilirsiniz. Ancak IRS, 
SGN’nizi kullanmanızı tercih etmektedir.
     Kendi sahibinden ayrı bir kurum olarak yok sayılan tek ortaklı bir limited şir-
ketseniz (sayfa 2’de Limited Şirkete (LTD) bakınız), şirket sahibinin SGN’sini (veya 
varsa şirket sahibinin İKN’sini) giriniz. Yok sayılan kurumun İKN’sini girmeyiniz. 
LTD’nin bir şirket veya ortaklık olarak sınıflandırılması halinde, kurumun İKN’sini 
giriniz.

Not. Ad ve vergi kimlik numarası kombinasyonları hakkında daha fazla bilgi için 4. 
sayfada yer alan tabloya bakınız.

Vergi Kimlik Numarası nasıl alınır. Bir vergi kimlik numaranız bulunmuyorsa, bunun 
için hemen başvurunuz. Bir SGN başvurusu yapmak için, yerel Sosyal Güvenlik 
İdaresi ofisinizden Form SS-5 Sosyal Güvenlik Kartı Başvurusu alınız veya bu formu 
www.ssa.gov adresinden indiriniz. Bu formu, 1-800-772-1213 numaralı telefonu 
arayarak da alabilirsiniz. BVKN başvurusu yapmak için Form W-7 IRS Bireysel Vergi 
Kimlik Numarası Başvurusu kullanınız veya İKN başvurusu yapmak için Form SS-4 
İşveren Kimlik Numarası Başvurusu kullanınız. IRS’nin www.irs.gov/businesses web 
sitesine girerek ve “Starting a Business” altında İşveren Kimlik Numarasına (İKN / 
Employer Identification Number) basarak bir online İKN başvurusu yapabilirsiniz. 
W-7 ve SS-4 formlarını IRS.gov adresinden veya 1-800-TAX-FORM (1-800-829-
3676) numaralı telefonu arayarak alabilirsiniz.
     Form W-9’u doldurmanız isteniyor, ancak bir vergi kimlik numaranız yoksa, bir 
vergi kimlik numarası için başvuru yapınız ve VKN alanına “Başvurusu Yapıldı” 
açıklamasını yazınız, forma tarih atınız, imzalayınız ve talepte bulunan kişiye veriniz. 
Faiz ve kar payı ödemeleri ve satışa hazır araçlara ilişkin yapılan bazı ödemeler 
için genellikle bir VKN alabilmek ve ödemelerde yedek stopaja tabi olmadan önce 
talepte bulunan kişiye sunmak için 60 gününüz vardır. 60 gün kuralı, diğer ödeme 
türlerine uygulanmamaktadır. Talepte bulunan kişiye vergi kimlik numaranızı verene 
kadar bu tarz tüm ödemeler için yedek stopaja tabi olursunuz.

Not. “Başvurusu Yapıldı” notunu girmeniz, bir vergi kimlik numarası için başvurunuzu 
yaptığınız veya en kısa zamanda yapma niyetinde olduğunuz anlamına gelmektedir.

Dikkat: Yabancı sahipli bir yok sayılan ABD kurumu, uygun Form W-8’i kullanmalıdır.

Bölüm II. Onay

Stopaj temsilcisine bir Amerikan vatandaşı veya yerleşik yabancı olduğunuzu 
bildirmek için Form W-9’u imzalayınız. Aşağıda yer alan 1, 4 veya 5. maddelerde 
başka türlü gösterilse bile, stopaj temsilcisi tarafından imzalamanın talep edilebilir.
     Ortak hesaplar için sadece Bölüm I’da vergi kimlik numarası verilen kişi 
imzalamalıdır (gerektiğinde). Yok sayılan bir kurum olması durumunda, “Adı” satırın-
da belirtilen kişinin imzalaması gerekmektedir. Muaf alacaklılar için daha önceden 
verilen Muaf alacaklı koduna bakınız.
İmza gereksinimleri. Onay kısmını, aşağıda 1 ila 5. maddeler arasında gösterildiği 
şekilde doldurunuz.
     1. 1984 yılından önce açılan faiz, kar payı ve takas hesapları ve 1983 yılında 
aktif olduğu düşünülen broker hesapları. Doğru Vergi Kimlik Numaranızı vermeniz 
gerekmektedir, ancak onayı imzalamanız gerekmemektedir.
     2. 1983 yılından sonra açılan faiz, kar payı, broker ve takas hesapları ve 1983 
yılında aktif olmadığı düşünülen broker hesapları. Onay bölümünü imzalamanız 
gerekmektedir, aksi takdirde yedek stopaj uygulanacaktır. Yedek stopaja tabiyseniz 
ve talepte bulunan kişiye sadece doğru vergi kimlik numaranızı sunabiliyorsanız, 
formu imzalamadan önce onay bölümünde 2. maddeyi çizmelisiniz.
     3. Gayrimenkul işlemleri. Onayı imzalamalısınız. Onay bölümünün 2. maddesini 
çizmelisiniz.
     4. Diğer ödemeler. Doğru Vergi Kimlik Numaranızı vermeniz gerekmektedir, 
ancak daha önceden yanlış vergi kimlik numarası verdiğiniz size bildirilmediği sürece 
onayı imzalamanız gerekmemektedir. “Diğer ödemeler”, talepte bulunan kişinin kira, 
imtiyaz ücreti, ürün (ürün faturaları haricinde), medikal ve sağlık hizmetleri (kurum-
lara yapılan ödemeler dahil) için yapmış olduğu ödemeleri, hizmetlerinden dolayı 
personeli olmayan kişiye yapılan ödemeleri, ödeme kartının ve üçüncü şahıs ağ 
işlemlerinin kapatılması için yapılan ödemeleri, bazı balıkçı teknesi mürettebatına ve 
balıkçılara yapılan ödemeleri ve avukatlara ödenen gayri safi hasılatları (kurumlara 
yapılan ödemeler dahil) içermektedir.
     5. Tarafınızca ödenen ipotek faizi, teminatlı mülkün satın alınması veya terk 
edilmesi, borcun iptali, hak kazanılan eğitim bursu programı ödemeleri (bölüm 
529 kapsamında), IRA, Coverdell ESA, Archmer MSA veya HSA katkı payları 
veya dağıtımları ve emeklilik dağıtımları. Doğru Vergi Kimlik Numaranızı vermeniz 
gerekmektedir, ancak onayı imzalamanız gerekmemektedir.
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Talepte Bulunan Kişiye Hangi Adın ve Numaranın Verileceği
                    Bu hesap türü için:                                 ‘nin adını ve SGN’sini veriniz:
1.    Kişi                                   Kişi
2.  İki veya daha fazla kişi (ortak hesap)         Hesabın gerçek lehtarı veya   
                 birleştirilmiş fon olması durumunda  
                 hesaptaki ilk kişi

3. Reşit olmayan bir kişinin emanet                 Reşit olmayan kişi 2

      hesabı (Reşit Olmayan Kişilere Ait Mal 
      Varlıklarının Yönetimine Dair Yeknesak 
      Kanun)

4.  a. Olağan geri alınabilir tasarruf tröstü      Gerçek lehtar 1

      (vekalet veren de yediemindir) 
      b. Eyalet kanunu kapsamında yasal 
      veya geçerli bir tröst olmayan sözde 
      tröst hesabı vekalet veren-yediemin 1

5.  Şahıs şirketi veya bir kişiye ait yok              Lehtar 3

      sayılan kurum

6.  Opsiyonel Form 1099 Sunma Yöntemi        Vekalet veren*
      1 kapsamında sunan vekalet veren 
      tröst (Yönetmelikte bölüm 
      1.671-4(b)(2)(i)(A)’ya bakınız)

Bu hesap türü için:                                                     ‘nin adını ve İKN’sini veriniz:

7.   Bir kişiye ait olmayan yok sayılan 
      kurum         Lehtar

8.  Geçerli bir tröst, emlak veya emeklilik        Tüzel kişilik 4

      tröstü

9.   Şirket veya Form 8832 veya Form               Şirket
      2553’te şirket statüsü seçen LTD

10. Dernek, kulüp, dini, hayırseverlik,                Örgüt
      eğitim veya diğer vergiden muaf 
      örgütler

11.  Ortaklık veya çok ortaklı limited şirket      Ortaklık
12. Bir broker veya kayıtlı temsilcisi                   Broker veya temsilcisi
13. Tarım programı ödemeleri alan ve bir         Kamu kurumu
      kamu kurumu adına olan (eyalet veya 
      yerel hükümet, okul bölgesi veya 
      hapishane gibi) Tarım Bakanlığı hesabı

14. Opsiyonel Form 1041 Sunma Yöntemi         Tröst
      veya Opsiyonel Form 1099 Sunma 
      Yöntemi 2 kapsamında sunan vekalet 
      veren tröst (Yönetmelikte bölüm 
      1.671-4(b)(2)(i)(B)’ye bakınız)

Not. Birden fazla isim listelendiğinde hiçbir isim daire içerisine alınmazsa, numara ilk 
belirtilen ada ait sayılacaktır.

Vergi Kayıtlarınızı Kimlik Hırsızlığından Koruyun
Adınız, sosyal güvenlik numaranız (SGN) veya diğer kimlik bilgileriniz gibi kişisel 
bilgileriniz dolandırıcılık veya diğer suçlar için izniniz olmadan kullanıldığında kimlik 
hırsızlığı meydana gelir. Bir kimlik hırsızı, bir işe girmek için SGN’nizi kullanabilir veya 
iade almak için SGN’nizi doldurarak vergi beyannamesi sunabilir.
     Riskinizi azaltmak için:
•   SGN’nizi koruyunuz,
•   İşvereninizin SGN’nizi koruduğundan emin olunuz, ve
•   Bir vergi hazırlama temsilcisi seçerken dikkatli olunuz.
Vergi kayıtlarınız kimlik hırsızlığından etkilenmişse ve IRS’den bir bildirim aldıysanız, 
IRS bildirim yazısında yazan kişi ve telefon numarasına hemen dönüş yapınız.
Vergi kayıtlarınız kimlik hırsızlığından etkilenmiyorsa, ancak kaybedilen veya çalınan 
bir çanta veya cüzdan, şüpheli kredi kartı işlemi veya kredi raporu nedeniyle risk al-
tında olduğunuzu düşünüyorsanız, 1-800-908-4490 numaralı telefondan IRS Kimlik 
Hırsızlığı Yardım Hattı ile iletişime geçiniz veya Form 14039 sununuz.
Daha fazla bilgi için Yayın 4535, Kimlik Hırsızlığını Önleme ve Kurban Yardımına 
bakınız.
Ekonomik zarar veya sistem sorunu yaşayan veya normal kanallar aracılığıyla 
çözüme ulaştırılamayan vergi sorunlarının çözülmesi için yollar arayan kimlik hırsı-
zlığı kurbanları Vergi Mükellefi Avukatlık Hizmeti (TAS) yardımına hak kazanabilir. 
TAS’a 1-877-777-4778 numaralı ücretsiz telefondan veya TTY/TTD’ye 1-800-829-
4056 numaralı ücretsiz telefondan ulaşabilirsiniz.

Kendinizi şüpheli e-mailler veya phishing (e-dolandırıcılığa) karşı koruyun. 
Phishing, yasal şirket e-mailleri ve web sitelerini taklit etmek üzere tasarlanmış 
olan e-maillerin ve web sitelerinin oluşturulması ve kullanılmasıdır. En yaygın olanı, 
kullanıcının kimlik hırsızlığında kullanılacak kişisel bilgilerini almak üzere yasal bir 
kurum olduğu iddiasıyla kullanıcıya bir e-mail gönderilmesidir.
     IRS, e-mail aracılığıyla vergi mükellefleriyle iletişime geçmemektedir. Ayrıca, IRS 
e-mail yoluyla ayrıntılı kişisel bilgi talebinde bulunmamaktadır veya vergi mükelle-
flerine kredi kartları, banka veya diğer finansal hesaplarına ait PIN numaralarını, 
şifrelerini veya benzer bilgi erişim sırlarını sormamaktadır.
     IRS’den geldiği iddiasında olan bir e-mail almanız halinde, bu mesajı phishing@
irs.gov e-mail adresine yönlendiriniz. IRS adının, logosunun veya diğer mülklerinin 
kötü amaçlı kullanımlarını 1-800-366-4484 numaralı telefondan Vergi İdaresi Genel 
Hazine Müfettişine de bildirebilirsiniz. Şüpheli e-mailleri spam@uce.gov e-mail 
adresini kullanarak Federal Ticaret Komisyonu’na bildirebilirsiniz veya www.ftc.gov/
idtheft web sitesinden ya da 1-877-IDTHEFT (1-877-438-4338) numaralı telefondan 
iletişime geçebilirsiniz.
     Kimlik hırsızlığı ve riskinizi nasıl azaltacağınız konusunda daha fazla bilgi almak 
için IRS.gov web sitesini ziyaret ediniz.

Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu Bildirimi
Milli Gelirler Kanunu Bölüm 6109, adınıza ödenen faizleri, kar paylarını veya bazı diğer gelirleri, ödemiş olduğunuz ipotek faizlerini, teminatlı mülkün satın alınmasını veya terk 
edilmesini, borcun iptalini veya IRA, Archer MSA ya da HSA’ya ödemiş olduğunu katkı paylarını bildirmek üzere IRS’ye iade bilgilerini vermesi gereken kişilere (federal daireler 
dahil) doğru vergi kimlik numaranızı vermenizi gerekli kılmaktadır. Bu formu toplayan kişi, yukarıda belirtilen bilgileri bildirerek IRS’ye iade bilgilerinin sunulması için formda 
yer alan bilgileri kullanmaktadır. Bu bilgilerin rutin kullanımları arasında medeni ve ceza hukuku davaları için Adalet Bakanlığı’na ve kanunların uygulanılmasında kullanılmak 
üzere şehirlere, eyaletlere, Columbia Bölgesine ve ABD uluslar topluluğuna ve sömürgelerine sunulmasını içermektedir. Bilgiler ayrıca bir sözleşme kapsamındaki diğer ülkelere, 
medeni ve ceza kanunlarını uygulamak üzere federal veya eyalet dairelerine veya terörle mücadele için emniyet ve istihbarat dairelerine ifşa edilebilir. Bir vergi beyannamesi 
sunmanız gerekli olsa veya olmasa bile vergi kimlik numaranızı vermelisiniz. Bölüm 3406 kapsamında ödeme yapan kişiler, genellikle ödeme yapan kişiye bir vergi kimlik numa-
rası vermeyen alacaklılara vergilendirilebilir faizin, kar payının ve diğer bazı ödemelerin belirli bir yüzdesini alıkoymalıdır. Yanlış veya sahte bilgiler verilmesi durumunda belirli 
cezalar uygulanabilir.

1 Numarasını vereceğiniz kişiyi önce listeleyiniz ve ardından adını daire içerisine alınız. Ortak hesap-
ta sadece bir kişinin SGN’si varsa, bu kişinin numarası verilmelidir.
2 Reşit olmayan kişinin adını daire içine alınız ve reşit olmayan kişinin SGN’sini belirtiniz.
3 Kişisel adınızı göstermelisiniz ve ayrıca “Şirket adı/yok sayılan kurum adı” satırına şirketinizin adını 
veya “DBA” adını girebilirsiniz. SGN veya İKN’den (varsa) bir tanesini kullanabilirsiniz, ancak IRS 
sizleri SGN’nizi kullanmaya teşvik etmektedir.
4 Tröstü, emlağı veya emeklilik tröstünü önce listeleyiniz ve ardından adını daire içerisine alınız. (Tü-
zel kişilik hesap adında belirtilmediği sürece kişisel temsilcinin veya tröstün Vergi Kimlik Numarasını 
vermeyiniz.) Ayrıca, 1. sayfada yer alan ortaklıklara ilişkin özel kurallara bakınız.

*Not. vekalet veren de tröstün yedieminine bir Form W-9 sunmalıdır.


