
 

 

W-9 – Vergi Kimlik Numarası Talebi ve Belgelendirilmesi 
Ortak Hesaplarda her bir hesap sahibinin ayrı bir form doldurması gerekmektedir. 
W-9 formu, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan, doğru bir biçimde 
doldurulmalıdır. 
Hata yapmanız halinde lütfen yeni bir form alıp formu baştan doldurunuz.  
Daksil veya başka bir düzeltme aracı kullanmayınız. 

Lütfen W Formundaki tüm yanıtların İNGİLİZCE yazılması gerektiğini unutmayınız 
 
1. Alan Gelir vergisi beyannamenizde görülen tam adı yazınız. 

2. Alan Vereceğiniz yanıt 1. satırda bulunan "Ad" kısmında yer alan yanıttan farklı ise Ticari 
unvanınızı/bağımsız ticari kuruluşun adını yazınız. 

3a Alanı Federal vergi sınıfınızı belirtmek için yalnızca 1 kutuyu işaretleyiniz. 

3b Alanı "Limited Şirket" iseniz ilgili alana gösterildiği şekilde C, S veya P yazınız. 

4. Alan (Varsa) belirtilen alanlara "Muaf alacaklı kodunu" ve "FATCA raporlaması muafiyet 
kodunu" yazınız. 

 Not: Bu kodlara ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen bağımsız vergi 
danışmanına başvurunuz. 

5a Alanı Açık adresinizi ilk satıra yazınız. 

5b Alanı Bulunduğunuz İli/İlçeyi, Köyü/Mahalleyi ve/veya Ülkeyi ve posta kodunuzu ikinci satıra yazınız. 

6. Alan HESAP NUMARALARINI SIRALAMAYINIZ. Bu form, listede yer alan hesaplarla sınırlı 
olabilir ve diğer hesaplarınız için başka bir form doldurmanız gerekebilir. 

BÖLÜM I: Vergi Kimlik Numarası (VKN) 
İlgili alanları belirtildiği şekilde doldurunuz: 

7a Alanı Bireyler/şahıs şirketleri için: Sosyal Güvenlik (SGK) Numarası. 
VEYA 
7b Alanı Tüzel kişiler için: İşveren Kimlik Numarası. 

Not: Geçerli Vergi Kimlik Numarası (VKN), her zaman 9 rakamdan oluşur. 
Vergi Kimlik Numarası: 
(1) yalnızca rakamlardan oluşmalı,  
(2) dokuzdan az veya fazla rakam içermemeli,  
(3) aynı rakamdan dokuz adet içermemeli veya  
(4) ardışık rakamlardan (küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe) oluşmamalıdır. 

 
Vergi Kimlik Numaranız yoksa ve yakın bir tarihte Vergi Kimlik Numarası almak için başvuruda 
bulunmayı planlıyorsanız veya halihazırda başvuruda bulunmuşsanız lütfen "Sosyal Güvenlik 
Numarası" veya İşveren Kimlik Numarası alanlarından birine "Başvuru Yapıldı" yazınız. Size Vergi 
Kimlik Numaranızı tarafımıza bildirmeniz için 60 gün verilecektir. 
 
Bölüm II: Tasdik 
8a ve 8b Alanları Lütfen formu imzalayınız ve üzerine tarihi yazınız. Tüzel bir kişi adına imza 

atıyorsanız söz konusu tüzel kişi namına imza yetkisine sahip olduğunuzdan emin 
olmanız gerekmektedir. 

 
NOT: İlgili vekaletnamede temsilcinin/avukatın vergi ile ilgili konularda veya vergi formlarına imza 

yetkisine ilişkin özel bir hüküm mevcut değilse (ve bir nüshası ibraz edilmemiş veya mevcut 
değilse) ya da alternatif olarak 2848 numaralı IRS Formu ibraz edilmemişse işbu form 
Vekaletname ile imzalanamaz.  
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