)تصريح االقرار الضريبي الموحد ( لالقراد و االشخاص المسيطرون

Common Reporting Standards(CRS) Declaration
( For Individuals & Controlling persons)
Yes No

ال

نعم





 هل العميل مقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟.1

1. Do you reside in UAE?
If your answer is “No”, then please complete the CRS form.
If your answer is “Yes”, then please proceed to “2”

2. Does your profession mentioned under the resident visa
match any of the following types “Investor”, “partner”,
“real estate”,“housewife”or “Business man”?





"2"  يرجى االجابه عن رقم،"إذا كان الجواب "نعم









Are you a tax payer?

 هل مهنة العميل المذكورة وفق تأشيرة اإلقامة هي واحدة من المهن.2
 "ربة منزل" او"رجل اعمال"؟، " "صاحب عقار،" "شريك،" "مستثمر:التالية

 حينها ينبغي على العميل تقديم آخر فاتورة للمرافق،إذا كانت إجابة السؤال نعم
(الغاز والمياه والكهرباء) الخاصة به كإثبات اقامه او انت مطالب بتعبئه نموذج
اإلقرار الضريبي الموحد مع تحديد وضع اإلقامة الخاص بك
 الشخصيFATCA تصريح

If your answer is “Yes”, then please provide us with your latest UAE utility
bill as proof of residency or you are required to complete the CRS form
along with specifying your residency status.
FATCA Self Declaration

1.

 يرجى تعبئه نموذج اإلقرار الضريبي الموحد لالفراد،"إذا كان الجواب "ال

Yes No
 

ال


نعم


If yes, please specify in which country:……………………..

 هل تدفع ضريبه؟.1
..................................: يرجى تحديد البلد,اذا كانت االجابه بنعم

2.

Do you hold an American Passport?









 هل تحمل جواز سفر أمريكي؟.2

3.

Do you have U.S. Social Security Number?









 هل لديك رقم تامين االجتماعي امريكي؟.3

4.

Do you have U.S. Green Card?









 هل لديك البطاقة الخضراء االمريكية؟.4

5.

Are you an American resident?









هل انت مقيم في الواليات المتحدة؟

6.

Do you have a registered USA address?









 هل لديك عنوان امريكي مسجل؟.6

7.

Are you born in the USA?









 هل انت مولود في الواليات المتحدة؟.7

8.

Do you have a USA telephone number?









هل لديك رقم هاتف أمريكي ؟

9.

Do you have standing instruction to transfer funds to
USA?
Do you have property(S) registered under your name
in USA?
Is your Income effectively connected with the
conduct of a trade or business in USA?









 هل لديك تعليمات دائمه بتحويل اموال الى الواليات المتحدة األمريكية؟.9









 هل لديك عقارات مسجلة تحت اسمك في الواليات المتحدة األمريكية؟.11









 هل دخلك مرتبط بشكل فعال بممارسه التجاره او االعمال في الواليات.11
المتحدة االمريكية؟

Are you controlling your account on behalf of U.S.
Person?









 هل تدير الحساب بالنيابة عن شخص امريكي؟.12

10.
11.

12.

If yes, please specify the name:…………………………………

If you are a tax payer in the U.S. or any of the above was selected
as “Yes”, then kindly supply supporting documents and complete
FATCA-W9 or FATCA-W8BEN forms( where applicable)

I hereby certify that the information provided above is true and accurate. I
agree to notify CBD Financial Services within 30 days of any change in my
status as a U.S. Person for the purposes of U.S. Federal Income Tax or
changes affect the tax residency status.
Date:
Client Name:
Client Signature:

Office use only
Received by:
Signature:

.5

.8

.....................................: يرجى ذكر االسم,اذا كانت االجابه بنعم
 يرجى تقديم،"إذا كنت تدفع ضريبه في الواليات المتحده او تم اختيار أي مما سبق ب "نعم
FATCA- W8BEN  اوFATCA- W9 الوثائق الداعمة و ملء استماره
)( حيثما ينطبق ذلك
 أوافق على إخطار (دبي التجاري.أشهد بأن المعلومات المقدمة أعاله صحيحة ودقيقة
 يوما من أي تغيير في وضعي كشخص أمريكي ألغراض ضريبة31 للخدمات المالية) خالل
الدخل االتحادية األمريكية اواي تغيير يؤثر على حالة اإلقامة الضريبية

:التاريخ
:اسم العميل
:توقيع العميل
لالستخدام الرسمي فقط
:اسم المستلم
:التوقيع

