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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ W-8BEN - Πιστοποιητικό Αλλοδαπού 
Πραγματικού Δικαιούχου για Παρακράτηση Φόρου στις Η.Π.Α. ΚΑΙ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ιδιώτες)  
 
 
Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, ο κάθε δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει να 
συμπληρώσει ξεχωριστό έντυπο.  
Το έντυπο W-8BEN θα πρέπει να συμπληρωθεί σωστά, χωρίς διορθώσεις. Σε περίπτωση 
λάθους, ξεκινήστε από την αρχή χρησιμοποιώντας νέο έντυπο.  
Μη χρησιμοποιείτε διορθωτικό υγρό ή άλλου είδους διορθωτικό.  
Όλα τα έντυπα W θα πρέπει να συμπληρώνονται στα Αγγλικά. 
 

 
 
 A. Διαβάστε αυτήν την ενότητα και τις συναφείς οδηγίες ώστε να βεβαιωθείτε ότι 
συμπληρώνετε το σωστό έντυπο W.  

B. TMHMA I (Στοιχεία ταυτότητας πραγματικού δικαιούχου)  
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Γραμμή 1 Ονοματεπώνυμο (Όνομα και Επώνυμο).  
Γραμμή 2 Χώρα υπηκοότητας  
Γραμμή 3 Συμπληρώστε την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση στην πρώτη γραμμή και την 
Πόλη, τον Νομό ή την Περιφέρεια, συμπεριλαμβάνοντας τον ταχυδρομικό κωδικό στη 2η 
γραμμή.  
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ:  
Ταχυδρομική θυρίδα ή διεύθυνση άλλου προσώπου  
Όνομα τρίτου προσώπου  
Διεύθυνση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος  
Διεύθυνση στις Η.Π.Α.  
Γραμμή 4 Συμπληρώστε διεύθυνση αλληλογραφίας μόνο εφόσον διαφέρει από τη διεύθυνση 
της μόνιμης κατοικίας σας.  

Σημείωση: Εάν συμπληρωθεί διεύθυνση αλληλογραφίας των Η.Π.Α., θα απαιτηθεί έγγραφη 
επεξήγηση/αιτιολόγηση για τη διεύθυνση αλληλογραφίας των Η.Π.Α. Εάν η χώρα διαφέρει 
από τη χώρα της διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας σας, θα απαιτηθεί έγγραφη επεξήγηση.  

Γραμμή 5 Συμπληρώστε τον Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας Η.Π.Α. (TIN) που διαθέτετε. Θα 
αντιστοιχεί είτε σε Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης (SSN) είτε σε Αριθμό Φορολογικής 
Ταυτότητας Φυσικού Προσώπου (ΙΤΙΝ). Ένας έγκυρος αριθμός ΤΙΝ θα πρέπει πάντα να 
αποτελείται από 9 ψηφία. Ένας αριθμός TIN δεν θα πρέπει:  
(1) να περιλαμβάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από αριθμούς,  
(2) να περιλαμβάνει λιγότερα ή περισσότερα από εννέα ψηφία,  
(3) να αποτελείται από τον ίδιο αριθμό εννέα φορές, ή  
(4) να αποτελείται από εννέα διαδοχικούς αριθμούς (είτε σε αύξουσα είτε σε φθίνουσα σειρά).  
Γραμμή 6 Συμπληρώστε τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας εκτός Η.Π.Α. Εάν δεν έχετε, 
μεταβείτε στη  
Γραμμή 8 και συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησής σας (MM/ΗΗ/ΕΕΕΕ).  
Γραμμή 7 ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, καθώς αυτό θα μπορούσε να 
περιορίσει το έντυπο στους αναφερόμενους λογαριασμούς και ενδέχεται να χρειαστεί να 
υποβάλετε άλλο έντυπο για τους άλλους λογαριασμούς σας.  

Σημείωση: Ανατρέξτε στις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου W-8BEN για περαιτέρω 

καθοδήγηση σχετικά με τον ορισμό του πραγματικού δικαιούχου.  

 

C. ΤΜΗΜΑ II (Αίτημα παροχής φορολογικών οφελών στο πλαίσιο Συνθήκης)  

Γραμμές 9 και 10 Συμπληρώστε αυτήν την ενότητα, μόνο εάν είστε κάτοικος χώρας με την 
οποία έχει υπογραφεί Φορολογική Συνθήκη και δικαιούστε να υποβάλλετε αίτημα παροχής 
φορολογικών οφελών, ήτοι εάν λαμβάνετε εισόδημα με σταθερό ή προσδιορίσιμο ετήσιο ή 
περιοδικό χαρακτήρα (FDAP), για παράδειγμα καταβολές μερισμάτων, και η πληρωμή 
πραγματοποιείται από πηγές εντός των Η.Π.Α. Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με τη 
δυνατότητά σας να υποβάλετε αίτημα παροχής φορολογικών οφελών στο πλαίσιο 
Φορολογικής Συνθήκης, σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ανεξάρτητου 
φοροτεχνικού.  

 
D. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ (Πιστοποίηση)  
1. Υπογράψτε το έντυπο και συμπληρώστε ολογράφως το ονοματεπώνυμό σας στη γραμμή 
κάτω από την υπογραφή σας.  
2. Συμπληρώστε την ημερομηνία στο έντυπο, με τη μορφή MM/ΗΗ/ΕΕΕΕ.  
3. Εάν υπογράφετε εκ μέρους του προσώπου που δηλώνεται στη Γραμμή 1, συμπληρώστε 
το πεδίο της ιδιότητας.  

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η υπογραφή του παρόντος εντύπου με πληρεξούσιο, εκτός εάν 
το έγγραφο του πληρεξούσιου αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο εκπρόσωπος/δικηγόρος δύναται 
να υπογράφει για φορολογικά θέματα ή σ  φορολογικά έντυπα (και υποβάλλεται ή κρατείται 
αντίγραφο), ή εφόσον προσκομίζεται τ ο Έντυπο 2848.  
 

 H ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι σε θέση να παρέχει οποιαδήποτε φορολογική συμβουλή. Εάν χρειάζεστε 

οποιαδήποτε συμβουλή, απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο φοροτεχνικό 


