ਏਯੂ

ਐਫਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਐਲਾਨ ਫਾਰਮ :ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਿਮਿਟਡ

ਰੈਫਰਸ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ

ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ

ਪਾਇਮਰੀ ਹੋਲਡਰ

ਿਰਹਾਇ ੀ ਸਿਥਤੀ

ਿਨਵਾਸੀ

ਏਯੂ
ਸਮਾਲ
ਫਾਇਨਸ
ਬਕ

ਜੋਆਇੰ ਟ ਹੋਲਡਰ

ਮਡੇਟ ਹੋਲਡਰ

ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ
ਐਫਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਐਲਾਨ ਫਾਰਮ

ਭਾਗ I- ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰੋ (ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਲਾਗੂ)
1

ਦੇ :

ਏ. ਜਨਮ
ਬੀ. ਨਾਗਿਰਕਤਾ
ਸੀ. ਟੈਕਸ ਉਦੇ

ਲਈ ਿਰਹਾਇ

ਡੀ. ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇ (ਐਨਆਰਆਈ ਲਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇਸ਼)

2

ਅਮਰੀਕੀ ਿਵਅਕਤੀ (ਪੰ ਨਾ 2 ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਪਿਰਭਾ ਾ ਦੇਖੋ)

ਭਾਗ II- ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਟ ਕਰੋ
ਏ. ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹੈ (ਸੀਫ਼ੇਅਰਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤ ਇਲਾਵਾ) ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਯੂਐਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ ਹੋ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਭਾਗ III ਅੱ ਗੇ ਵਧੋ.
ਬੀ. ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਹ ਹੈ ਅਤੇ / ਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਯੂਐਸ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਟੀਆਈਐਨ) ਜ ਬਰਾਬਰ ਦਾ
ਨੰਬਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਟੇਬਲ ਿਵਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ:
ਟੀਆਈਐਨ ਜ
ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨੰਬਰ
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱ ਸੋ)

1

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇ
ਟੀਆਈਐਨ ਜ
ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨੰਬਰ
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱ ਸੋ)

2

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇ
ਟੀਆਈਐਨ ਜ
ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨੰਬਰ
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱ ਸੋ)

3

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇ
ਸੀ. ਜੇ ਤੁਸ ਉਪਰੋਕਤ II (ਬੀ) ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੰੂ ਸੰ ਤੁ ਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ / ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹ ਹੈ ਤ ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:
ਮ ਭਾਰਤ ਤ ਬਾਹਰ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਹ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ ਤ ਚੁਣੋ):
ਦੇ ਟੀਆਈਐਨ /ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹ ਕਰਦਾ
ਵੀਜ਼ਾ/
ਿਨਵਾਸੀ/
ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ

ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਨੰਬਰ)

ਡੀਪੈਨਡਟ ਵੀਜ਼ਾ

(ਡੀਪੈਨਡਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦੱ ਸੋ)
(ਸਟੂਡਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦੱ ਸੋ)

ਸਟੂਡਟ ਵੀਜ਼ਾ

ਜ

(ਸੀਡੀਸੀ / ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦੱ ਸੋ)
(ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦੱ ਸੋ 90 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਬਕ ਟੀਆਈਐਨ / ਬਰਾਬਰ ਦਾ

ਸੀਫ਼ੇਅਰਰ ਸਿਥਤੀ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਨਵਾਸ ਦੇ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ
ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਨਹ ਤ ਅਕਾ ਟ ਨੰੂ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ).
ਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਟੈਕਸ ਉਦੇ

ਲਈ ਿਨਵਾਸੀ ਹ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ 4 ਦਾ ਸੈਲਫ-ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੋ)

ਡੀ. ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਅਮਰੀਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 'ਨਹ ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਾ ਦੇ ਯੂ ਐਸ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਦਾਨ ਕਰੋ ਿਜਸ ਤ ਸਾਿਬਤ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸ ਿਸਟੀਜ਼ਨਿ ਪ
ਿਰਲੀਨਕੁਈਸ਼ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ/ਿਤਆਗ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ. ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ ਿਰਲੀਨਕੁਈਸ਼ਮਟ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱ ਸੋ.
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ IV ਸੈਲਫ-ਸਰਟੀਿਫਕੇ ਨ ਨੰੂ ਵੀ ਭਰੋ.

ਭਾਗ III- ਗਾਹਕ ਐਲਾਨ (ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਲਾਗੂ)
1. ਗਲਤ ਿਬਆਨੀ ਦੇ ਦੰ ਡ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਮ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ :

ਏ. ਿਬਨਕਾਰ (i) ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ("ਯੂਐਸ") ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਿਜ਼ਲੇ ਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜ ਿਸਆਸੀ ਉਪ-ਿਵਭਾਜਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਯੂਐਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ ਟੈਕਸਯੋਗ ਿਬਨਕਾਰ ਹੈ. (ii) ਿਕਸੇ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਜਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ (ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੇਵਲ ਉਦ ਲਾਗੂ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਕਾ ਟ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ ਪਛਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹ)ੈ ਜ
ਬੀ. ਿਬਨਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਟੈਕਸ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ. (ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੇਵਲ ਉਦ ਲਾਗੂ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ ਜਦ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਤ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਕ ਟੈਕਸ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋਵੇ)

2. ਮ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਹ ਿਕ ਬਕ ਐਫਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਬਕ ਐਫਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਜ ਇਸ ਦੇ ਪਭਾਵ ਤੇ ਕੋਈ
ਟੈਕਸ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹ ਹੈ. ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ ਨ ਲਈ ਮ ਪੇ ੇਵਰ ਕਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤ ਸਲਾਹ ਲਵ ਗਾ/ਲਵ ਗੀ.
3. ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਗਲਤ ਹੋ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਮ 30 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਨਵ ਫਾਰਮ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ .
4. ਮ ਸਿਹਮਤ ਹ ਿਕ ਿਜਵ ਘਰੇਲੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ / ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਕ ਨੰੂ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ ਜ ਮੇਰੇ ਅਕਾ ਟ ਨੰੂ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਜ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
5. ਮ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮ ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਪਦਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਵ ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱ ਚ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ. ਇਸ ਿਵਚ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ / ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਹਸਤਾਖਰ

ਿਮਤੀ

ਸਥਾਨ

ਭਾਗ IV- ਸੈਲਫ-ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ (ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਬੰ ਦੂ (ਬੀ) ਤ ਇਲਾਵਾ ਐਨਆਰਆਈ ਗਾਹਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ ):

ਿਸਰਫ ਤ ਹੀ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ ਜੇ-

ਏ) ਕੋਈ ਵੀ ਿਦੱ ਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ ਭਾਰਤ ਤ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ ਆਈ ਐ ਨ ਜ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਤ ਬਾਹਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਲਈ ਨਹ ਹੈ, ਜ
(ਬੀ) ਜਨਮ ਦੇ ਯੂਐਸ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਗ 1 ਿਵਚ "ਨ ਹ" ਵਜ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਮ ਇਹ ਪੁ ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮ ਯੂਐਸ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਨਹ
ਹ , ਹਾਲ ਿਕ ਇੱ ਕ ਜ ਇਕ ਤ ਵੱ ਧ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨ ਭਾਰਤ ਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ,
ਮ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਅਤੇ / ਜ ਿਰਹਾਇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ ਪਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ .

ਹਸਤਾਖਰ

ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬੂਤ ਜਮ ਕਰਵਾਇਆ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਦਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ)
ਪਾਸਪੋਰਟ

ਨਟ

ਈਲੈ ਕਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਿਵਅਕਤੀ

ਪੈਨ ਕਾਰਡ

ਡਾਇਿਵੰ ਗ ਲਾਇਸਸ

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ
ਪੱ ਤਰ ਆਧਾਰ

ਨਰੇਗਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ

ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:

ਏ. ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਜ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ;
ਬੀ. ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਜ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਜ ਇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ;
ਸੀ. ਇਕ ਟਸਟ ਜੇਕਰ:

I. ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰ ਦਰ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਸਟ ਦੇ ਪਬੰ ਧਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੱ ੁਿਦਆਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇ
II. ਇਕ ਜ ਿਜ਼ਆਦਾ ਯੂਐਸ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇ;
ਡੀ. ਇਕ ਐਸਟੇਟ ਜੋ ਇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਸੀ ਜ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਸੀ.
ਟੀਆਈਐਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ

ਾਮਲ ਹਨ:

ਸੰ ਸਕਰਣ ਅਪੈਲ, 2018

ਇੱ ਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ / ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ, ਨਾਗਿਰਕ / ਿਨ ਜੀ ਪਛਾਣ / ਸੇਵਾਵ ਦਾ ਕੋਡ / ਰਾ ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਇੱ ਕ ਿਨਵਾਸੀ / ਆਬਾਦੀ ਰਿਜਸਟਰੇ ਨ ਨੰਬਰ, ਏਲੀਅਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਆਿਦ.

