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Đơn Thay thế W-9 
YÊU CẦU MÃ SỐ VÀ CHỨNG NHẬN 

NHẬN DẠNG NGƯỜI NỘP THUẾ 
 

TUYÊN BỐ ĐẠO LUẬT QUYỀN RIÊNG TƯ  

Mục 6109 của Bộ luật Thuế vụ yêu cầu bạn cung cấp Mã số Nhận dạng Người nộp thuế (TIN) chính xác của 
mình cho những người phải nộp bản khai thông tin cho IRS để báo cáo lãi suất, cổ tức và một số thu nhập khác 
được trả cho bạn, lãi thế chấp mà bạn đã trả, việc mua lại hoặc từ bỏ tài sản bảo đảm, hủy bỏ khoản nợ, hoặc 
các khoản đóng góp mà bạn đã thực hiện cho IRA. IRS sẽ sử dụng các mã số cho mục đích nhận dạng và giúp 
xác minh tính chính xác của tờ khai thuế của bạn. IRS cũng có thể cung cấp thông tin này cho Bộ Tư pháp về 
các vụ kiện dân sự và hình sự và cho các thành phố, tiểu bang và Đặc khu Columbia để thực hiện luật thuế của 
họ. Bạn phải cung cấp mã TIN của mình cho dù bạn có bắt buộc phải khai thuế hay không. Người thanh toán 
thường phải giữ lại 30% tiền lãi chịu thuế, cổ tức và một số khoản thanh toán khác cho người thụ hưởng không 
cung cấp mã TIN cho người thanh toán. Các hình phạt nhất định cũng có thể được áp dụng. 
 

Tên  

Địa chỉ (Số, Đường, Căn hộ hoặc Số Phòng)  

Thành phố, Tiểu bang và Mã ZIP  

 

Số An sinh Xã hội (SSN)  
____ ____ ____ - ____ ____ - ____ ____ ____ ____ 

HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN - Bạn phải gạch bỏ mục 2 bên dưới nếu bạn đã được IRS thông báo rằng bạn hiện phải 

chịu khấu lưu dự phòng do báo cáo thiếu lãi suất hoặc cổ tức trên tờ khai thuế của bạn. Đối với các giao dịch bất động sản, 

mục 2 không áp dụng. Đối với lãi suất thế chấp đã trả, việc mua lại hoặc từ bỏ tài sản bảo đảm, hủy bỏ nợ, đóng góp vào tài 

khoản hưu trí cá nhân (IRA) và các khoản thanh toán ngoài lãi suất và cổ tức nói chung, bạn không bắt buộc phải ký Chứng 

nhận, nhưng bạn phải cung cấp mã TIN chính xác.  

PHẦN II - CHỨNG NHẬN  

Tôi xin chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ khai man nào, và xin chứng nhận rằng:  

1. Số ghi trên biểu mẫu này là số nhận dạng người nộp thuế chính xác của tôi (hoặc tôi đang chờ được cấp số), và  

2. Tôi không phải chịu khấu lưu dự phòng vì: (a) Tôi được miễn khấu lưu dự phòng, hoặc (b) Tôi không được thông báo bởi 

IRS rằng tôi phải chịu khoản khấu lưu dự phòng do không báo cáo tất cả tiền lãi và cổ tức, hoặc (c) IRS đã thông báo cho tôi 

rằng tôi không còn phải chịu khoản khấu lưu dự phòng nữa, và  

3. Tôi là người Hoa Kỳ (bao gồm cả người nước ngoài cư trú tại Hoa Kỳ).  

Sở Thuế vụ không yêu cầu bạn đồng ý bất kỳ điều khoản nào của tài liệu này ngoài các chứng nhận được yêu cầu để 

tránh khấu lưu dự phòng  

 

____________________________________ 

Chữ ký 

 

____________________________________ 

Tên Viết In 

 

____________________________________ 

Ngày 


