
	FATCA –قانون االمتثال الضریبي للحسابات األجنبیة 

 ؟ (فاتكا) FATCAما ھي 

 "Act	Compliance	Tax	Account	Foreign" األمریكيقانون االمتثال الضریبي  إلىھذا المختصر یشیر 
ن خالل مالضریبي من قبل بعض األشخاص األمریكیین تھرب عملیة ال لمواجھة 2010 صدر سنةوالذي 

ن ، ولتوفیر درجة كبیرة میتم فتحھا لدى مؤسسات مالیة خارج الوالیات المتحدة األمریكیةاستخدامھم لحسابات 
 .الشفافیة في المسائل الضریبیة

 .FATCAبنك فلسطین واالمتثال لقانون 

عمالً ، 2014مطلع نیسان  ذمن FATCAلمتطلبات تطبیق قانون  وكافة الشركات التابعة لھ امتثل بنك فلسطین
 لتعلیمات سلطة النقد الفلسطینیة، واالمتثال للمتطلبات الدولیة ذاتبسیاسات البنك الواضحة بخصوص االمتثال 

  .العالقة

 ؟FATCA	ھل بنك فلسطین ھو الوحید الممتثل لقانون 

ً لكافة المؤسسات المالیة والبنوك لالمتثال لھ، فان بنك فلسطین  جمیع وال، حیث أن قانون فاتكا یعتبر ملزما
 لقانون فاتكا. الفلسطینیة تمتثلمالیة المؤسسات ال

 ؟ FATCAاالمتثال لمتطلبات قانون  كھل علی

فحینھا  ،FATCAعلى انك تخضع لقانون  تدل أیة مؤشرات شركة) أو(فرداً نعم، وذلك في حال كانت تتوفر لدیك 
 الالزمة لضمان امتثالك. اإلجراءات، وسیقوم البنك باتخاذ القانونیتوجب علیك االمتثال لمتطلبات 

 ؟ لقانون االمتثال الضریبي األمریكي األفرادالتي تدل على خضوع المؤشرات  ما ھي

 ).Card	Green( الدائمة اإلقامة بطاقة حملة أو األمریكیة الجنسیة .1
 ).Guam( غوام أو األمریكیة، العذراء جزر ، ریكو بورتو األمریكیة، المتحدة ھو الوالیات الوالدة مكان .2
 .األمریكیة المتحدة الوالیات في الدائم عنوانال .3
	.بمقدمة أمریكیة الھاتف رقم أن أو یحمل رقماً أمریكیاً، البریدصندوق  .4
	.الوالیات المتحدة األمریكیة في لحساب حسابال من أموال لتحویل ثابتة تعلیمات وجود .5
	.المتحدة الوالیات في الحساب أو المفوض بالتوقیع على الوكیل عنوان .6
	".المراسالت حفظ"  أو" خالل من/ لطرف"  ھو الحساب ملف في الوحید العنوان .7
ً  183 مدة المتحدة الوالیات في متواصل بشكل اإلقامة .8 	.األخیرة الثالث السنوات خالل فأكثر یوما

 ؟ ما ھي المؤشرات التي تدل على خضوع الشركات للقانون

	.أمریكیة المؤسسة:/ الشركة جنسیة .1
	.المتحدة الرئیسي/ مقر الشركة األم: الوالیات الشركة/ مركزھا مقر .2
	المتحدة. الوالیات: التسجیل/ التأسیس/ المنشأ بلد .3
	.المتحدة الوالیات في البریدیة المراسالت عنوان أو الشركة عنوان .4
 .األمریكیة المتحدة الوالیات في لحساب حساب الشركة من أموال لتحویل ثابتة تعلیمات وجود .5
ً  یحمل برید الشركة صندوق .6  .أمریكیة بمقدمة ھاتفھا رقم أن أو أمریكیاً، رقما
	".المراسالت حفظ"  أو" خالل من/ لطرف"  ھو الحساب ملف في الوحید العنوان .7
 %10الشركاء ینطبق علیھ أي من المؤشرات الخاصة باألفراد، ویملك ما تصل نسبتھ لـأحد المساھمین/  .8

 من اسھم الشركة/ نسبة الشراكة.



 ؟ FATCAمتثل لقانون تكیف 

ال بآلیة االمتث وإعالمكبمجرد وجود أي من مؤشرات قانون فاتكا لدیك، سیقوم بنك فلسطین بالتواصل معك 
مصلحة  ھاأعدتتوقیع النماذج التي ب خاللھاتقوم  أن سیطلب منكمھلة مدتھا ثالثون یوما،  إعطاؤكسیتم للقانون، و

نموذج التفویض توقیع  إلى، إضافة )W-8BEN-E	/	W-8BEN	/	W-9( األمریكیة بالخصوص ضریبة الدخل
أي مستندات إضافیة في حال طرأ أي تغییر على متطلبات القانون  وقد یطلب منك توفیر، بالتصریح واالستعالم

 .مستقبالً 

ً  ه المؤشراتلكن وفي حال لم تكن مصرحاً للبنك بما یدل على ھذ  ،) ولكنھا كانت تنطبق علیك(المذكورة سابقا
تمام بنك إلبضرورة توجھك ألي من فروع البنك، أو التواصل مع اللك فإن ھذه اإلرشادات تعتبر بمثابة إعالم 

 .االمتثال للقانون إجراءات

 ؟ FATCAماذا سیترتب على امتثالك لقانون 

امتثالك للقانون یعني تأكیدك على عدم مخالفتك للقوانین الضریبیة المتبعة في الوالیات المتحدة األمریكیة، وتأكیداً 
 لمصلحة ضریبة الدخ إلىعلى عدم تھربك ضریبیاً، وسیقوم البنك بالتصریح عن معلومات تخص حسابك 

األمریكیة، ومن ھذه المعلومات على سبیل الذكر ال الحصر: االسم، عنوان السكن، الرقم الضریبي األمریكي أو 
 رقم الحساب والرصید القائم فیھ. رقم الضمان االجتماعي،

 ؟ FATCAلقانون  لكماذا سیترتب على عدم امتثا

مستندات ال تقدیمدون ، ولقانون فاتكا لالمتثالالمطلوبة كافة النماذج ل كتوقیعاذا انتھت المھلة المعطاة لك دون 
قدیم رفضت ت أوتوقیع أي من النماذج المطلوبة،  صرحت برفضكحال في  أوتطلب منك بالخصوص، التي قد 

سیتم وحساب ممتنع عن االمتثال لقانون فاتكا، حسابك لدى بنك فلسطین ك تصنیف المستندات المطلوبة، سیتم
 وإلى أي جھات ضریبیة محلیة األمریكیة مصلحة ضریبة الدخل إلى حسابك وأي أرصدة تعود الیھ، نع فصاحاإل

 غالقھ.، وسیطلب إحركات بنكیة على الحسابأي  إجراءبمنع وسیقوم البنك ، ذات شأن

 .FATCAمتعلقة بقانون  أخرىمعلومات 

تثال المتعلقة باالم األمریكیةوفى بخصوص قانون فاتكا، ونماذج ضریبة الدخل أیمكنك االطالع على معلومات 
لق یكیة لنشر كل ما یتعاألمر مصلحة ضریبة الدخللكترونیة التي تخصصھا اإل اتمن خالل الصفحللقانون، 
 بالقانون:

	.www.irs.gov/fatca	الصفحة الخاصة بقانون فاتكا على موقع مصلحة ضریبة الدخل األمریكیة:  •
	.www.irs.gov/w9	: األمریكیةالخاص باألفراد األمریكیین والشركات  W-9نموذج  •
الخاص باألفراد غیر األمریكیین ممن تتوفر فیھم مؤشرات أمریكیة:  8BEN-Wنموذج  •

	www.irs.gov/formw8ben.	
الخاص بالشركات غیر األمریكیة والتي تتوفر فیھا مؤشرات أمریكیة، أو ان احد  W-8BEN-Eنموذج  •

	.www.irs.gov/formw8bene		مساھمیھا/ شركائھا أمریكي: 
 

الحصول على  والنماذج المطلوب توقیعھا، یرجى FATCAقانون  بخصوص استفسارات أخرى لدیك كانت إذا
 بنك فلسطین لیس مؤھالً لتقدیم المشورة بالخصوص. أنمستشار ضرائب مختص، حیث استشارة مھنیة من 


