
ماهي فاتكا؟
(قانون االمتثال الضريبي الخاص بالحسابات األجنبية لألمريكيين)

١. ماهي فاتكا (االمتثال الضريبي)؟
قانــون االلتــزام الضريبــي للحســابات األجنبيــة عبــارة عــن قانــون 
لمكافحــة  األمريكــي  الدخــل  ضريبــة  مكتــب  اســتحدثه  جديــد 
الواليــات  خــارج  المقيميــن  لألمريكييــن  الضريبــي  التهــرب 
االلتــزام  قانــون  بتطبيــق  الراجحــي  مصــرف  يلتــزم  المتحــدة. 
المعلومــات  بتزويــد  وذلــك  األمريكيــة،  للحســابات  الضريبــي 
إلــى مصلحــة  الخاضعيــن للقانــون  العمــالء  الخاصــة بحســابات 

.(IRS) الضرائب األمريكية

2. مــاذا يقصــد بعبــارة شــخص أمريكــي يخضــع لقانــون 
فاتكا؟

• المؤشرات األمريكية المتعلقة باألفراد:
١. مواطن أمريكي

البطاقــة  (حامــل  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  مقيــم   .٢
الخضراء).

٣. مــكان الميــالد هــو إحــدى مــدن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
حتى لو لم يحمل الجواز األمريكي أو البطاقة الخضراء.

الواليــات  فــي  البريديــة  المراســالت  أو عنــوان  اإلقامــة  ٤. عنــوان 
المتحدة األمريكية.

٥. أوامــر دفــع ثابتــة لتحويــل أمــوال إلــى حســابات فــي الواليــات 
المتحدة األمريكية.

"لطرف/مــن  الحســاب  ملــف  فــي  الوحيــد  العنــوان  كان  إذا   .٦
خالل" أو "حفظ المراسالت"

٧. عنــوان الوكيــل فــي وكالــة قائمــة علــى الحســاب أو عنــوان 
المتحــدة  الواليــات  فــي  الحســاب  علــى  بالتوقيــع  المفــوض 

األمريكية.
• المؤشرات األمريكية المتعلقة بالشركات:

المتحــدة  الواليــات  فــي  تنظيمهــا  أو  تســجيلها  مــكان   .1
األمريكية

2. عنوانها األمريكي

ــي؟  ــرف الراجح ــى مص ــي عل ــزام األساس ــو االلت ــا ه 3. م
وهــل هــو ملــزم اإلفصــاح عــن حســابات المواطنيــن 

األمريكيين لمصلحة الضرائب األمريكية؟
عميــل  أي  علــى  والتعــرف  بالتحقــق  الراجحــي  مصــرف  يلتــزم 
يصنــف أمريكــي حســب مؤشــرات الهويــة األمريكيــة للعمــالء 
 لقانــون فاتــكا، يلتــزم المصــرف باإلفصــاح 

ً
الجــدد والحالييــن طبقــا

ا علــى اإلقــرار الشــخصي مــن  للجهــة الرقابيــة المحليــة؛ اعتمــادً
العمالء في نموذج فتح الحساب أو تحديث البيانات.

4. هــل العمــالء األمريكيــون فقــط هــم الذيــن يوقعــون 
نموذج اإلقرار الشخصي؟

ال، توقيــع نمــوذج اإلقــرار الشــخصي إلزامــي لجميــع أنــواع حســابات 
العمالء بغض النظر عن الجنسية.

5. ما هي مدة صالحية نموذج اإلقرار الشخصي؟
نمــوذج اإلقــرار الشــخصي صالــح مــدى الحيــاة. وتقــع المســؤولية 

على العميل في إبالغ المصرف بأي تغيير يطرأ.

٦. مــا هــو اإلجــراء الواجــب اتخــاذه بحــق العمــالء الذيــن 
يرفضون تقديم المســتندات الالزمة ممن انطبقت عليه 

مؤشرات الهوية األمريكية ؟
يتــم التواصــل مــع العميــل لتوفيــر مســتندات اإلثبــات خــالل 90 
ــة  ــم العميــل المســتندات المطلوب , وفــي حــال عــدم تقدي

ً
يومــا

يصنــف العميــل (غيــر متعــاون) بعــد مــرور مهلــة اإلفصــاح دون 
تقديــم المســتندات المطلوبــة, وســيتم اإلفصــاح عــن حســابه 

كعميل خاضع لنظام فاتكا.

7. مــا المعلومــات التــي مــن المتوقــع أن يقــوم مصــرف 
مصلحــة  إلــى  العميــل  عــن  بإرســالها  الراجحــي 
التنظيميــة  الجهــة  بمعرفــة  األمريكيــة  الضرائــب 

المحلية؟
هــذه  علــى  تقتصــر  وال  التاليــة  البيانــات  تشــمل 

المعلومات:
صاحــب  لــكل  الضريبــي  التعريــف  ورقــم  والعنــوان  االســم   .1

حساب معروف أنه مواطن أمريكي.
غيــر  خارجيــة  ماليــة  غيــر  مؤسســة  العميــل  كان  إذا   .2
ــك  ــي وكل مال ــف الضريب ــم التعري ــوان ورق ــم والعن نشطة/االس
مســتفيد بشــكل جزئــي (يمتلــك < ١٠%) مــن هــذه المنشــأة 

التي تؤول إلى مواطن أمريكي.
4. رقم الحساب 

5. الرصيد أو الحساب 
6. إجمالــي المتحصــالت وإجمالــي الســحوبات أو الدفعــات مــن 
الضرائــب  مصلحــة  عليــه  تنــص  مــا  (باســتثناء  الحســاب 

األمريكية).

8. هــل يــؤدي قانــون فاتــكا إلــى زيــادة الضرائــب علــى 
الخاضعيــن لــه؟ وكــم نســبة الضريبــة التــي ســوف 

تطبق على صاحب الجنسية األمريكية؟
قانــون فاتــكا هــو مجــرد آليــة رقابيــة لضمــان أن دافعــي الضرائــب 
للقوانيــن  يمتثلــون  المتحــدة  الواليــات  خــارج  األمريكييــن 
، كمــا أن المعلومــات التــي 

ً
الضريبيــة الموجــودة والقائمــة أصــال

تتطلبهــا  التــي  نفســها  المعلومــات  هــي  القانــون  يتطلبهــا 
للضرائــب علــى  الخاضعيــن  مــن  األمريكيــة  الضرائــب  مصلحــة 

أراضي الواليات المتحدة األمريكية.

المواطــن  علــى  فاتــكا  قانــون  تطبيــق  يتــم  هــل   .9
األمريكــي أو حامــل البطاقــة الخضــراء الــذي تنــازل عــن 

وضعه؟
ال، لكــن يجــب علــى هــذا الشــخص أن يقــدم مــا يثبــت تنازلــه عــن 

الجنسية أو اإلقامة حتى ال يتم اإلفصاح عن حسابه.

العمالء األفراد:
الدخــل  علــى  الضريبــة  تطبيــق  ســيتم  هــل   .10
ــا؟ ماهــو الحــد  الشــهري فقــط أم علــى األمــالك أيضً

األدنى للراتب أوالدخل لكي يطبق عليه الضريبة؟
تحديــد االســتقطاع يكــون مــن قبــل مصلحــة الضرائــب األمريكيــة 
ــة  ــات الدقيق ــم المعلوم ــاح وتقدي ــرف اإلفص ــاوز دور المص وال يتج
بــأن   

ً
علمًــا نفيدكــم  كمــا  األمريكييــن.  العمــالء  حســابات  عــن 

االستشــارات  تقديــم  علــى   
ً
قــادرا يكــون  لــن  الراجحــي  مصــرف 

مختــص  محامــي  أو  مالــي  بمستشــار  االتصــال  يرجــى  الماليــة، 
بشؤون الضرائب.

11. إذا كان لــدي حســاب فــي مصــرف آخــر هــل ســيطبق 
قانون فاتكا على كال الحسابين؟

قانــون فاتــكا يطبــق علــى األشــخاص األمريكييــن فقــط, ففــي 
حــال توفــر مــا يثبــت أن الشــخص أمريكــي، نعــم ســوف يطبــق 

على جميع حسابات العميل في كافة البنوك.

١٢. ابنــي يــدرس فــي كنــدا وليــس لديــه الجنســية 
فتــح  عنــد  أمريــكا  مواليــد  مــن  لكنــه  األمريكيــة 

الحساب هل يطبق عليه قانون فاتكا؟
نعــم، المصــرف ملــزم باإلفصــاح عــن الحســابات الماليــة بالنســبة 
عــن  تنازلــه  وثيقــة  يقــدم  لــم  مــا  بأمريــكا  المولوديــن  لألفــراد 

الجنسية.

الهويــة  حامــل  علــى  فاتــكا  نظــام  يطبــق  هــل   .13
األمريكية أم حامل الجواز األمريكي؟

األمريكيــة  الهويــة  مؤشــرات  ضمــن  كالهمــا  أن  حيــث  نعــم، 
المذكورة في السؤال (2) من األسئة العامة.

١٤. لــدي جــواز أمريكــي ولكــن ال أملــك رقــم الضمــان 
االجتماعي؟

لتزويدكــم  األمريكيــة  الضرائــب  مصلحــة  مــع  التواصــل  يرجــى 
بالرقم الضريبي الخاص بكم .

١٥. أملــك جــواز ســفر أمريكــي وبصــدد إلغائــه، هــل 
أصنف من ضمن الخاضعين لقانون فاتكا؟

المصــرف ملــزم باإلفصــاح عــن تفاصيــل حســابك المصرفــي إلــى 
أن يتم تقديم وثيقة تثبت تنازلك عن الجواز األمريكي.

١٦. أنــا مواطــن أمريكــي ولــدي حســاب مشــترك مــع 
ــة  ــيتم معامل ــل س ــي، ه ــن أمريك ــس مواط ــخص لي ش
حســابي المشــترك باعتبــاره مملــوك لشــخص أمريكــي 

وذلك ألغراض اإلبالغ بموجب قانون فاتكا؟
حســاب  أمريكــي  مالــك  مــع  المشــترك  الحســاب  يعــد  نعــم، 
ــا لقانــون 

ً
أمريكــي ويمكــن اإلفصــاح عــن الحســاب بأكملــه تطبيق

فاتكا.

ــرار  ــع اإلق ــن توقي ــالء التاليي ــى العم ــزم عل ــل يل ١٧. ه
الشــخصي لقانــون فاتــكا فــي نمــوذج فتــح وتحديــث 

الحساب:
1. حامل الجنسية السعودية ومن مواليدها.

مــال  وبــرأس  ســعودية  شــركة  يمتلــك  ســعودي  مواطــن   .2
سعودي.

3. مواطن سعودي يمتلك مؤسسة فردية سعودية %100.
نعــم، توقيــع اإلقــرار الضريبــي فــي نمــوذج فتــح الحســاب إلزامــي 
 
ً
لــكل حســابات العمــالء بغــض النظــر عــن الجنســية، وذلــك طبقــا
لالتفاقيــة المبرمــة بيــن حكومتــي المملكــة العربيــة الســعودية 

والواليات المتحدة األمريكية لتطبيق قانون فاتكا.

عمالء الشركات والمؤسسات:
18. أنــا مســاهم/عضو مجلــس إدارة/شــريك بنســبة 
10% مــن حقــوق الملكيــة فــي منشــأة تشــمل عــددا 
مــالك  بصفتهــم  األمريكييــن  غيــر  األشــخاص  مــن 
متضامنيــن، هــل ســيتم معاملــة حســاب منشــأتي 
المملوكــة ملكيــة مشــتركة علــى أنــه حســاب أمريكــي 

ألغراض اإلبالغ بموجب قانون فاتكا؟
فــي حالــة المنشــآت المملوكــة بشــكل جزئــي بشــرط أن تكــون 
هــذه المنشــأة ليســت ضمــن المؤسســات الماليــة الخارجيــة أو 
مالــك  يعــد  أمريكــي  شــخص  ويوجــد  الضرائــب  مــن  معفــاة 
عــن  اإلبــالغ  معلومــات  ستشــمل  جزئــي،  بشــكل  مســتفيد 
التعريــف  ورقــم  الحســاب  ورصيــد  الحســاب  رقــم  الحســاب: 
الضريبــي للمالــك األمريكــي المســتفيد بشــكل جزئــي واســمه 

وعنوانه.

١٩. هــل ينطبــق قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات 
الخارجية ”فاتكا“ على المؤسسات األمريكية فقط ؟

 
ً
كال، قانــون االمتثــال الضريبــي األمريكــي ”فاتــكا” قــد يؤثــر أيضــا
علــى بعــض المؤسســات غيــر األمريكيــة التــي يكــون مالكوهــا 

األساسيون أمريكيو الجنسية.

 
ً
 تجاريــا

ً
الــذي يجــب أن أفعلــه إن كنــت عميــال ٢٠.مــا 

(شركة) بمالك يحملون الجنسية األمريكية؟
عليــك إثبــات موقفــك مــن خــالل توفيــر معلومــات معينــة مــن 
والجهــات  للكيانــات  الذاتــي  اإلقــرار  شــهادة  تعبئــة  خــالل 
”فاتــكا”.  األمريكــي  الضريبــي  االمتثــال  لقانــون  االعتباريــه 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــي بعــض الحــاالت قــد تكــون هنــاك حاجــة 
إلــى نمــوذج إضافــي يخــص مصلحــة الضرائــب األمريكيــة لتحديــد 

المالك األمريكيين.



١. ماهي فاتكا (االمتثال الضريبي)؟
قانــون االلتــزام الضريبــي للحســابات األجنبيــة عبــارة عــن قانــون 
لمكافحــة  األمريكــي  الدخــل  ضريبــة  مكتــب  اســتحدثه  جديــد 
الواليــات  خــارج  المقيميــن  لألمريكييــن  الضريبــي  التهــرب 
االلتــزام  قانــون  بتطبيــق  الراجحــي  مصــرف  يلتــزم  المتحــدة. 
المعلومــات  بتزويــد  وذلــك  األمريكيــة،  للحســابات  الضريبــي 
إلــى مصلحــة  الخاضعيــن للقانــون  العمــالء  الخاصــة بحســابات 

.(IRS) الضرائب األمريكية

2. مــاذا يقصــد بعبــارة شــخص أمريكــي يخضــع لقانــون 
فاتكا؟

• المؤشرات األمريكية المتعلقة باألفراد:
١. مواطن أمريكي

البطاقــة  (حامــل  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  مقيــم   .٢
الخضراء).

٣. مــكان الميــالد هــو إحــدى مــدن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
حتى لو لم يحمل الجواز األمريكي أو البطاقة الخضراء.

الواليــات  فــي  البريديــة  المراســالت  أو عنــوان  اإلقامــة  ٤. عنــوان 
المتحدة األمريكية.

٥. أوامــر دفــع ثابتــة لتحويــل أمــوال إلــى حســابات فــي الواليــات 
المتحدة األمريكية.

"لطرف/مــن  الحســاب  ملــف  فــي  الوحيــد  العنــوان  كان  إذا   .٦
خالل" أو "حفظ المراسالت"

٧. عنــوان الوكيــل فــي وكالــة قائمــة علــى الحســاب أو عنــوان 
المتحــدة  الواليــات  فــي  الحســاب  علــى  بالتوقيــع  المفــوض 

األمريكية.
• المؤشرات األمريكية المتعلقة بالشركات:

المتحــدة  الواليــات  فــي  تنظيمهــا  أو  تســجيلها  مــكان   .1
األمريكية

2. عنوانها األمريكي

ــي؟  ــرف الراجح ــى مص ــي عل ــزام األساس ــو االلت ــا ه 3. م
وهــل هــو ملــزم اإلفصــاح عــن حســابات المواطنيــن 

األمريكيين لمصلحة الضرائب األمريكية؟
عميــل  أي  علــى  والتعــرف  بالتحقــق  الراجحــي  مصــرف  يلتــزم 
يصنــف أمريكــي حســب مؤشــرات الهويــة األمريكيــة للعمــالء 
 لقانــون فاتــكا، يلتــزم المصــرف باإلفصــاح 

ً
الجــدد والحالييــن طبقــا

ا علــى اإلقــرار الشــخصي مــن  للجهــة الرقابيــة المحليــة؛ اعتمــادً
العمالء في نموذج فتح الحساب أو تحديث البيانات.

4. هــل العمــالء األمريكيــون فقــط هــم الذيــن يوقعــون 
نموذج اإلقرار الشخصي؟

ال، توقيــع نمــوذج اإلقــرار الشــخصي إلزامــي لجميــع أنــواع حســابات 
العمالء بغض النظر عن الجنسية.

5. ما هي مدة صالحية نموذج اإلقرار الشخصي؟
نمــوذج اإلقــرار الشــخصي صالــح مــدى الحيــاة. وتقــع المســؤولية 

على العميل في إبالغ المصرف بأي تغيير يطرأ.

٦. مــا هــو اإلجــراء الواجــب اتخــاذه بحــق العمــالء الذيــن 
يرفضون تقديم المســتندات الالزمة ممن انطبقت عليه 

مؤشرات الهوية األمريكية ؟
يتــم التواصــل مــع العميــل لتوفيــر مســتندات اإلثبــات خــالل 90 
ــة  ــم العميــل المســتندات المطلوب , وفــي حــال عــدم تقدي

ً
يومــا

يصنــف العميــل (غيــر متعــاون) بعــد مــرور مهلــة اإلفصــاح دون 
تقديــم المســتندات المطلوبــة, وســيتم اإلفصــاح عــن حســابه 

كعميل خاضع لنظام فاتكا.

7. مــا المعلومــات التــي مــن المتوقــع أن يقــوم مصــرف 
مصلحــة  إلــى  العميــل  عــن  بإرســالها  الراجحــي 
التنظيميــة  الجهــة  بمعرفــة  األمريكيــة  الضرائــب 

المحلية؟
هــذه  علــى  تقتصــر  وال  التاليــة  البيانــات  تشــمل 

المعلومات:
صاحــب  لــكل  الضريبــي  التعريــف  ورقــم  والعنــوان  االســم   .1

حساب معروف أنه مواطن أمريكي.
غيــر  خارجيــة  ماليــة  غيــر  مؤسســة  العميــل  كان  إذا   .2
ــك  ــي وكل مال ــف الضريب ــم التعري ــوان ورق ــم والعن نشطة/االس
مســتفيد بشــكل جزئــي (يمتلــك < ١٠%) مــن هــذه المنشــأة 

التي تؤول إلى مواطن أمريكي.
4. رقم الحساب 

5. الرصيد أو الحساب 
6. إجمالــي المتحصــالت وإجمالــي الســحوبات أو الدفعــات مــن 
الضرائــب  مصلحــة  عليــه  تنــص  مــا  (باســتثناء  الحســاب 

األمريكية).

8. هــل يــؤدي قانــون فاتــكا إلــى زيــادة الضرائــب علــى 
الخاضعيــن لــه؟ وكــم نســبة الضريبــة التــي ســوف 

تطبق على صاحب الجنسية األمريكية؟
قانــون فاتــكا هــو مجــرد آليــة رقابيــة لضمــان أن دافعــي الضرائــب 
للقوانيــن  يمتثلــون  المتحــدة  الواليــات  خــارج  األمريكييــن 
، كمــا أن المعلومــات التــي 

ً
الضريبيــة الموجــودة والقائمــة أصــال

تتطلبهــا  التــي  نفســها  المعلومــات  هــي  القانــون  يتطلبهــا 
للضرائــب علــى  الخاضعيــن  مــن  األمريكيــة  الضرائــب  مصلحــة 

أراضي الواليات المتحدة األمريكية.

المواطــن  علــى  فاتــكا  قانــون  تطبيــق  يتــم  هــل   .9
األمريكــي أو حامــل البطاقــة الخضــراء الــذي تنــازل عــن 

وضعه؟
ال، لكــن يجــب علــى هــذا الشــخص أن يقــدم مــا يثبــت تنازلــه عــن 

الجنسية أو اإلقامة حتى ال يتم اإلفصاح عن حسابه.

العمالء األفراد:
الدخــل  علــى  الضريبــة  تطبيــق  ســيتم  هــل   .10
ــا؟ ماهــو الحــد  الشــهري فقــط أم علــى األمــالك أيضً

األدنى للراتب أوالدخل لكي يطبق عليه الضريبة؟
تحديــد االســتقطاع يكــون مــن قبــل مصلحــة الضرائــب األمريكيــة 
ــة  ــات الدقيق ــم المعلوم ــاح وتقدي ــرف اإلفص ــاوز دور المص وال يتج
بــأن   

ً
علمًــا نفيدكــم  كمــا  األمريكييــن.  العمــالء  حســابات  عــن 

االستشــارات  تقديــم  علــى   
ً
قــادرا يكــون  لــن  الراجحــي  مصــرف 

مختــص  محامــي  أو  مالــي  بمستشــار  االتصــال  يرجــى  الماليــة، 
بشؤون الضرائب.

11. إذا كان لــدي حســاب فــي مصــرف آخــر هــل ســيطبق 
قانون فاتكا على كال الحسابين؟

قانــون فاتــكا يطبــق علــى األشــخاص األمريكييــن فقــط, ففــي 
حــال توفــر مــا يثبــت أن الشــخص أمريكــي، نعــم ســوف يطبــق 

على جميع حسابات العميل في كافة البنوك.

١٢. ابنــي يــدرس فــي كنــدا وليــس لديــه الجنســية 
فتــح  عنــد  أمريــكا  مواليــد  مــن  لكنــه  األمريكيــة 

الحساب هل يطبق عليه قانون فاتكا؟
نعــم، المصــرف ملــزم باإلفصــاح عــن الحســابات الماليــة بالنســبة 
عــن  تنازلــه  وثيقــة  يقــدم  لــم  مــا  بأمريــكا  المولوديــن  لألفــراد 

الجنسية.

الهويــة  حامــل  علــى  فاتــكا  نظــام  يطبــق  هــل   .13
األمريكية أم حامل الجواز األمريكي؟

األمريكيــة  الهويــة  مؤشــرات  ضمــن  كالهمــا  أن  حيــث  نعــم، 
المذكورة في السؤال (2) من األسئة العامة.

١٤. لــدي جــواز أمريكــي ولكــن ال أملــك رقــم الضمــان 
االجتماعي؟

لتزويدكــم  األمريكيــة  الضرائــب  مصلحــة  مــع  التواصــل  يرجــى 
بالرقم الضريبي الخاص بكم .

١٥. أملــك جــواز ســفر أمريكــي وبصــدد إلغائــه، هــل 
أصنف من ضمن الخاضعين لقانون فاتكا؟

المصــرف ملــزم باإلفصــاح عــن تفاصيــل حســابك المصرفــي إلــى 
أن يتم تقديم وثيقة تثبت تنازلك عن الجواز األمريكي.

١٦. أنــا مواطــن أمريكــي ولــدي حســاب مشــترك مــع 
ــة  ــيتم معامل ــل س ــي، ه ــن أمريك ــس مواط ــخص لي ش
حســابي المشــترك باعتبــاره مملــوك لشــخص أمريكــي 

وذلك ألغراض اإلبالغ بموجب قانون فاتكا؟
حســاب  أمريكــي  مالــك  مــع  المشــترك  الحســاب  يعــد  نعــم، 
ــا لقانــون 

ً
أمريكــي ويمكــن اإلفصــاح عــن الحســاب بأكملــه تطبيق

فاتكا.

ــرار  ــع اإلق ــن توقي ــالء التاليي ــى العم ــزم عل ــل يل ١٧. ه
الشــخصي لقانــون فاتــكا فــي نمــوذج فتــح وتحديــث 

الحساب:
1. حامل الجنسية السعودية ومن مواليدها.

مــال  وبــرأس  ســعودية  شــركة  يمتلــك  ســعودي  مواطــن   .2
سعودي.

3. مواطن سعودي يمتلك مؤسسة فردية سعودية %100.
نعــم، توقيــع اإلقــرار الضريبــي فــي نمــوذج فتــح الحســاب إلزامــي 
 
ً
لــكل حســابات العمــالء بغــض النظــر عــن الجنســية، وذلــك طبقــا
لالتفاقيــة المبرمــة بيــن حكومتــي المملكــة العربيــة الســعودية 

والواليات المتحدة األمريكية لتطبيق قانون فاتكا.

عمالء الشركات والمؤسسات:
18. أنــا مســاهم/عضو مجلــس إدارة/شــريك بنســبة 
10% مــن حقــوق الملكيــة فــي منشــأة تشــمل عــددا 
مــالك  بصفتهــم  األمريكييــن  غيــر  األشــخاص  مــن 
متضامنيــن، هــل ســيتم معاملــة حســاب منشــأتي 
المملوكــة ملكيــة مشــتركة علــى أنــه حســاب أمريكــي 

ألغراض اإلبالغ بموجب قانون فاتكا؟
فــي حالــة المنشــآت المملوكــة بشــكل جزئــي بشــرط أن تكــون 
هــذه المنشــأة ليســت ضمــن المؤسســات الماليــة الخارجيــة أو 
مالــك  يعــد  أمريكــي  شــخص  ويوجــد  الضرائــب  مــن  معفــاة 
عــن  اإلبــالغ  معلومــات  ستشــمل  جزئــي،  بشــكل  مســتفيد 
التعريــف  ورقــم  الحســاب  ورصيــد  الحســاب  رقــم  الحســاب: 
الضريبــي للمالــك األمريكــي المســتفيد بشــكل جزئــي واســمه 

وعنوانه.

١٩. هــل ينطبــق قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات 
الخارجية ”فاتكا“ على المؤسسات األمريكية فقط ؟

 
ً
كال، قانــون االمتثــال الضريبــي األمريكــي ”فاتــكا” قــد يؤثــر أيضــا
علــى بعــض المؤسســات غيــر األمريكيــة التــي يكــون مالكوهــا 

األساسيون أمريكيو الجنسية.

 
ً
 تجاريــا

ً
الــذي يجــب أن أفعلــه إن كنــت عميــال ٢٠.مــا 

(شركة) بمالك يحملون الجنسية األمريكية؟
عليــك إثبــات موقفــك مــن خــالل توفيــر معلومــات معينــة مــن 
والجهــات  للكيانــات  الذاتــي  اإلقــرار  شــهادة  تعبئــة  خــالل 
”فاتــكا”.  األمريكــي  الضريبــي  االمتثــال  لقانــون  االعتباريــه 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــي بعــض الحــاالت قــد تكــون هنــاك حاجــة 
إلــى نمــوذج إضافــي يخــص مصلحــة الضرائــب األمريكيــة لتحديــد 

المالك األمريكيين.




