
 
 
 

Mẫu Đơn Thay Thế W-9  
 
Các nhà cung cấp yêu cầu thanh toán cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp cho WOU hoặc yêu cầu thanh toán vì bất kỳ lý do nào khác 
phải hoàn tất và nộp Mẫu Đơn Thay Thế W-9 này trước khi nhận được thanh toán.  Các nhà cung cấp kể cả doanh nghiệp và cá nhân. 
 
Số Nhận Dạng Thuế Liên Bang (FEIN) hoặc Số An Sinh Xã Hội (SSN) phải có trên hồ sơ cho TẤT CẢ CÁC NHÀ CUNG CẤP nhận thanh toán từ WOU. 
Mẫu Đơn W-9 của IRS không thể được thay thế cho mẫu đơn này. 

 
TÊN DOANH NGHIỆP:    

HOẶC 

TÊN CÁ NHÂN:    
 

Tên Tên Lót Họ 

(Phù hợp với TIN hoặc SSN được ghi bên dưới. Các khoản thanh toán sẽ được trả cho đơn vị có tên này.) 
 
 

TÊN DOANH NGHIỆP (DBA):    
(Nếu có) 

ĐỊA CHỈ THANH TOÁN: Đường/PO Box   
 

Thành Phố   Tiểu Bang   Mã Bưu Điện   

 

SỐ ID NGƯỜI NỘP THUẾ (TIN): _ _ - _ _ _ _  _ _ _ HOẶC _ _ _ - _ _ - _ _  _  _ 

Số ID Thuế Liên Bang (Chỉ cung cấp một) SSN-Cá Nhân/Doanh Nghiệp Tư Nhân 
 

 
 

 
 
CHỨNG NHẬN: Theo hình phạt về tội khai man, tôi xác nhận rằng: 

1. Số trên mẫu đơn này là số nhận dạng chính xác của người nộp thuế (hoặc tôi đang chờ được cấp số), và 
2. Tôi không bị giữ thuế bởi vì: (a) Tôi được miễn giữ thuế, hoặc (b) Sở Thuế Vụ (IRS) đã không thông báo rằng tôi bị giữ thuế do đã không báo cáo tất 
cả tiền lãi hoặc cổ tức, hoặc (c) IRS đã thông báo với tôi rằng tôi không còn bị giữ thuế, và 
3. Tôi là một công dân Hoa Kỳ hoặc người khác tại Hoa Kỳ. 
 

Hướng Dẫn Chứng Nhận: Quý vị phải bỏ qua mục 2 ở trên nếu quý vị đã được IRS thông báo rằng quý vị đang bị giữ thuế bởi vì quý vị đã không báo cáo tất cả 
tiền lãi hoặc cổ tức khi khai thuế. Đối với giao dịch bất động sản, mục 2 không áp dụng. Đối với tiền lãi trả tiền nhà, mua hoặc bỏ đi tài sản bảo đảm, hủy nợ, 
khoản đóng góp vào hưu trí cá nhân (IRA), và nói chung, các khoản thanh toán khác ngoài tiền lãi và cổ tức, thì quý vị không phải ký bản Chứng Nhận, nhưng 
quý vị phải cung cấp số nhận dạng chính xác của người nộp thuế. 
 

  
CHỮ KÝ CỦA CÁ NHÂN HAY NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO CÔNG TY VÀ CHỨC VỤ NGÀY 
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Chọn Một (Bắt buộc) 

□ Công dân Hoa Kỳ 
 

□ Thường trú nhân Hoa Kỳ-xem trang 2 của mẫu đơn này 
 

□ Người hoặc đơn vị nước ngoài-Hoàn tất Mẫu đơn W-8- 
xem trang 2 của mẫu đơn này 

Đánh Dấu Cái Nào Áp Dụng 

□ Phụ nữ làm chủ - Tiểu bang chứng nhận □ Phụ nữ làm chủ - Tự báo cáo 
 

□ Người thiểu số làm chủ - Tiểu bang chứng nhận □ Người thiểu số làm chủ - Tự báo cáo 
 

□ Doanh nghiệp nhỏ mới mở - Tiểu bang chứng nhận □ Doanh nghiệp nhỏ mới mở - Tự báo cáo  
 

□ Cựu chiến binh □ Khác:   

Chọn Một (Bắt Buộc) 

□ Đơn vị phi lợi nhuận □ Cá nhân □ Công ty hợp danh □ Công ty ủy thác □ Công ty cổ phần 

□ Công ty trách nhiệm hữu hạn-Cá nhân □ Công ty trách nhiệm hữu hạn-Cổ phần □ Công ty trách nhiệm hữu hạn-Hợp danh 

Gửi lại mẫu đơn cho văn phòng yêu cầu: 
The Research Institute at Western Oregon University 
345 Monmouth Ave N 
Monmouth, OR 97361 



NGƯỜI/ĐƠN VỊ NƯỚC NGOÀI HOẶC THƯỜNG TRÚ NHÂN WESTERN OREGON UNIVERSITY  

NGƯỜI HAY ĐƠN VỊ NƯỚC NGOÀI 

Western Oregon University yêu cầu Mẫu Đơn W-8 cho tất cả những người/đơn vị nước ngoài đang được trả tiền cho dịch vụ, bản quyền, cấp phép và nhuận 
bút tại Hoa Kỳ để phù hợp với các quy định của IRS. IRS yêu cầu Western Oregon University lấy Mẫu Đơn W-8 đã được ký và đề ngày trước khi thanh toán. Có 
bốn loại Mẫu Đơn W-8 khác nhau. Người/đơn vị nước ngoài sẽ cần phải xác định loại mẫu đơn nào áp dụng cho họ; họ sẽ cần phải điền vào mẫu đơn thích 
hợp; và họ sẽ cần phải gửi mẫu đơn lại cho Western Oregon University. 
 
Các đường dẫn cho các Mẫu Đơn W-8 như sau (loại đơn vị sẽ xác định mẫu đơn để hoàn tất): 
 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf (Form W-8EXP) http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8exp.pdf (Instructions Form W-8EXP) 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8eci.pdf (Form W-8ECI) http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8eci.pdf (Instructions Form W-8ECI) 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf (Form W-8BEN) http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf (Instructions Form W-8BEN) 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf (Form W-8IMY) http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8imy.pdf (Instructions Form W-8IMY) 

 
THƯỜNG TRÚ NHÂN HOA KỲ 

 
Nói chung, chỉ cá nhân người nước ngoài không cư trú có thể sử dụng các điều khoản của hiệp ước thuế để giảm hoặc loại bỏ thuế của Hoa Kỳ trên một số loại 
thu nhập. Tuy nhiên, hầu hết các hiệp ước thuế có một điều khoản được gọi là “điều khoản tiết kiệm". Ngoại trừ quy định trong điều khoản tiết kiệm có thể 
cho phép miễn thuế để tiếp tục cho một số loại thu nhập ngay cả sau khi người nhận đã trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ cho các mục đích thuế. 
 
Nếu quý vị là thường trú nhân Hoa Kỳ theo ngoại lệ trong điều khoản tiết kiệm của hiệp ước thuế để khai được miễn thuế Hoa Kỳ về một số loại thu nhập, thì 
quý vị phải đính kèm một tờ khai nêu năm mục sau: 
 
1. Quốc gia có hiệp ước—nói chung, đây phải là hiệp ước tương tự mà theo đó quý vị khai được miễn thuế vì là người nước ngoài không cư trú. 
2. Điều khoản hiệp ước đề cập đến thu nhập. 
3. Số điều khoản (hoặc vị trí) trong hiệp ước thuế có điều khoản tiết kiệm và ngoại lệ của nó. 
4. Loại và mức thu nhập đủ điều kiện được miễn thuế. 
5. Đủ cơ sở lập luận để biện minh cho việc miễn thuế theo các mục của điều khoản hiệp ước. 
 
Ví dụ: Điều khoản 20 của hiệp ước thuế thu nhập Hoa Kỳ-Trung Quốc cho phép miễn thuế từ học bổng nhận được bởi học sinh Trung Quốc tạm thời có mặt 
tại Hoa Kỳ. Theo luật Hoa Kỳ, học sinh này sẽ trở thành thường trú nhân cho các mục đích thuế nếu họ ở Hoa Kỳ quá 5 năm. Tuy nhiên, đoạn 2 của Nghị Định 
đầu tiên cho hiệp ước Hoa Kỳ-Trung Quốc (ngày 30 tháng 4 năm 1984) cho phép các quy định của Điều Khoản 20 để tiếp tục áp dụng ngay cả sau khi học sinh 
Trung Quốc trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ. Một học sinh Trung Quốc đủ điều kiện cho ngoại lệ này (theo đoạn 2 của nghị định đầu tiên) và dựa vào ngoại 
lệ để yêu cầu miễn thuế cho học bổng hoặc học bổng nghiên cứu sinh của học sinh đó sẽ đính kèm với bản khai của Mẫu Đơn W-9 bao gồm các thông tin được 
mô tả ở trên để chứng minh cho việc miễn trừ. 
 
Nếu quý vị là người nước ngoài không cư trú hoặc đơn vị nước ngoài không bị giữ thuế, xin gửi Mẫu Đơn W-8 đã được hoàn tất. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8exp.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8eci.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8eci.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8imy.pdf

	TÊN DOANH NGHIỆP:
	TÊN CÁ NHÂN:
	TÊN DOANH NGHIỆP (DBA):
	SỐ ID NGƯỜI NỘP THUẾ (TIN):
	_ _ _ - _
	NGƯỜI/ĐƠN VỊ NƯỚC NGOÀI HOẶC THƯỜNG TRÚ NHÂN WESTERN OREGON UNIVERSITY
	NGƯỜI HAY ĐƠN VỊ NƯỚC NGOÀI
	THƯỜNG TRÚ NHÂN HOA KỲ


