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THÔNG TIN BỔ SUNG HỒ SƠ NHÀ ĐẦU TƯ CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ FATCA  
(ÁP DỤNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC) 

ADDITIONAL INVESTOR INFORMATION FOR FATCA COMPLIANCE PURPOSE (APPLIED FOR INSTITUTIONALS) 

Tên giao dịch của Tổ chức/Investor’s name: _________________________________________________________ 

GCN ĐKKD/Business license No.: ____________________ Ngày cấp/issued Date: ____________________ 

Số/ 
No. 

Câu hỏi về dấu hiệu Mỹ/ 
U.S. indicia status 

Vui lòng khai vào mẫu dưới đây nếu trả lời “Có” 
Documentation required to complete if answer “Yes” 

1 

Tổ chức được thành lập tại Mỹ hay theo 
pháp luật Mỹ? hoặc bởi người Mỹ hay vì 
lợi ích của người Mỹ 
Is entity established in U.S. or under U.S. law? 
Or by US Person or for the benefit of US Person? 

Có/yes 1. Khai mẫu W-9. 
Obtain W-9 

Không/No 

2 

NĐT có phải là tổ chức tài chính và/hoặc 
tổ chức đầu tư? 
Is entity a financial institution and/or 
investment entity? 

Có/yes 1. Khai mẫu W-8BEN-E 
Obtain W-8BEN-E 

Không/No 

3 

Tổ chức có chủ sở hữu hưởng lợi là người 
chịu thuế tại Mỹ hay có yếu tố Mỹ? 
Does the entity have beneficial owners that are 
U.S. taxpayer, or have U.S. indicia  

Có/yes 1. Khai mẫu W-8BEN-E 
Obtain W-9 or W-8BEN 
 Không/No 

Thông tin tại mẫu này là phần không thể tách rời thông tin đã khai tại Phiếu Đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng 
Chỉ Quỹ Mở của DFVN.  
Information declared herein is an integral part of the completed Account Opening Application Form of DFVN. 

 

Chữ ký 
Signature 

 Họ & Tên 
Full Name 

 

 Ngày [Date]: _____ / _____ / _____________ 

 

GHI CHÚ VÀ GIẢI THÍCH/NOTES AND EXPLANATIONS 

1. Tổ chức tài chính và/hoặc tổ chức đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn, là Ngân hàng, Công ty bảo hiểm, 
Công ty chứng khoán, Công ty tư vấn đầu tư, Ngân hàng tư nhân, Quỹ đầu tư Cổ phần tư nhân, Quỹ tương hỗ, 
Quỹ tín thác và các loại hình quỹ đầu tư đại chúng khác 
A financial institution and/or investment entity include but not limited to a bank, an insurance company, an investment 
dealer, an investment broker, an investment advisor, a private bank, a private equity fund, a mutual fund, a unit trust, a 
pooled investment vehicle of any sort. 

2. Người chịu thuế Mỹ là (i) Người thường trú tại Mỹ, (ii) Công dân Mỹ tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, bất kể họ 
cũng có quốc tịch của một hay nhiều nước khác nữa hay không (iii) Người nước ngoài cư trú tại Mỹ (ví dụ 
Người có Thẻ Xanh). 
U.S. Taxpayers are generally defined as (i) U.S. residents (ii) U.S. citizens wherever they are located in the world and 
regardless of whether they are also citizens of another country or countries, (iii) U.S. Permanent Resident Aliens (i.e. a so-
called U.S. Green Card Holders). 
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3. Chủ sở hữu hưởng lợi của một tài khoản là một người hoặc một tổ chức có quyền sở hữu tài sản và thu nhập 
phát sinh của tài khoản đó. Nói chung, họ là cá nhân hay tổ chức, có nghĩa vụ nộp thuế trên thu nhập được 
nhận.  
A beneficial owner of an account is the person or entity that owns the assets and the income received in the account. This is 
generally the person or entity that would be required to pay tax on the income (i.e., the person who is the owner of the 
income for tax purposes and who beneficially owns that income). 

4. Yếu tố Mỹ cho cá nhân được xác định như sau (i) Chủ tài khoản là người thường trú tại Mỹ, (ii) Nơi sinh tại 
Mỹ, (iii) Địa chỉ hiện tại và địa chỉ liên lạc ở Mỹ (bao gồm hộp thư tại Mỹ), (iv) Số điện thoại ở Mỹ, (v) chỉ thị 
định kỳ thanh toán một số tiền cho (người thụ hưởng) có địa chỉ ở Mỹ hay vào một tài khoản được mở ở Mỹ 
(vi) Giấy ủy quyền hoặc giấy thẩm quyền ký được cấp cho người có địa chỉ ở Mỹ, (vii) Cá nhân cung cấp địa chỉ 
“lưu trữ thư đến” hoặc địa chỉ “được lưu trữ bởi” ở nước Mỹ. 
U.S. Indicia for individuals is defined as (i) an account holder as a U.S. resident, (ii) A U.S. place of birth, (iii) A U.S. residence 
address or U.S. mailing address (including a U.S. PO Box), (iv) A U.S. telephone number, (v) Standing instructions to pay 
amounts to a U.S. address or an account maintained in the U.S. (vi) A power of attorney or signatory authority granted to a 
person with a U.S. address, (vii) A U.S. “in care of” address or a “hold mail” address that is the sole address identified for the 
person. 

5. Quý Nhà đầu tư có trách nhiệm tự xác định tình trạng FATCA của mình. Bộ phận chuyên trách FATCA không 
nên trực tiếp giúp khách hàng khai về tình trạng FATCA. 
Client is responsible for determining his/her own FATCA status. FATCA team should not in the position to advise customer on 
what his/her FATCA status is or should be. 

6. Quý Nhà đầu tư bắt buộc khai vào đơn Bảy dấu hiệu Mỹ gửi lại ngay cho Đại lý phân phối. Đại lý Phân phối 
đồng thời sẽ cung cấp mẫu W-9 hoặc W- 8BEN-E cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ khai và gửi lại đơn cùng các tài 
liệu chứng minh cho Đại lý phân phối trong vòng 90 ngày từ ngày nhận được bộ đơn. 
The Seven U.S. indicia form is required to fill up right away by client. At the same time, Form W-9 or W-8BEN is provided by 
distributor to declare and return it with supporting documents to distributor within 90 days. 

7. Quý Nhà đầu tư không gửi lại bộ tài liệu FATCA trong vòng 90 ngày cho Đại lý phân phối thì tài khoản này được 
phân loại là “Tài khoản chống đối”. 
IF the FATCA pack is not returned within 90 days to distributor, this account will be classified as account "Recalcitrant”. 

 


