معلومات لدافعي الضرائب األمريكية:
يعد موقع دائرة اإليرادات الداخلية األمريكية على شبكة اإلنترنت  http://www.irs.govأفضل مصدر
شامل للحصول على معلومات عن الضرائب وللحصول على النماذج والتعليمات والمطبوعات المتعلقة بها.
ويمكن أيضا ً زيارة موقع دائرة اإليرادات الداخلية األمريكية عبر هذا الرابط للحصول على قائمة من
المواضيع التي تهم دافعي الضرائب المقيمين في الخارج.
يقدم المصدر اإلخباري على حساب دائرة اإليرادات الداخلية األمريكية في تويتر  @IRSnewsآخر أخبار
الضرائب الفيدرالية ومعلوماتها لدافعي الضرائب .ويمكن ألي شخص لديه حساب على تويتر متابعة
 @IRSnewsعبر زيارة الموقع التالي.http://twitter.com/IRSnews :
إن المعلومات المبينة في هذه الصفحة موجهة بشكل خاص إلى دافعي الضرائب المقيمين في المملكة العربية
السعودية .ليس لدائرة اإليرادات الداخلية األمريكية مكتب يمثلها في المملكة العربية السعودية .كما ال يمكن
للسفارة ،مع األسف ،وال ألي من القنصليات في المملكة العربية السعودية اإلجابة على األسئلة المتعلقة
بالضرائب .للحصول على المعلومات أو المساعدة من دائرة اإليرادات الداخلية ،يجب على دافعي الضرائب
في الخارج االتصال على مكتب دائرة اإليرادات الداخلية في فيالدلفيا (انظر أدناه) أو على مكتب دائرة
اإليرادات الداخلية اإلقليمي الذي يغطي المملكة العربية السعودية والكائن في سفارة الواليات المتحدة
األمريكية في باريس ،فرنسا.
قانون االلتزام الضريبي للحسابات األجنبية "فاتكا" )( FATCA
لقد سنت حكومة الواليات المتحدة األميركية قانون االلتزام الضريبي للحسابات األجنبية أو ما يعرف
اختصاراً بـ "فاتكا" في  18مارس 2010م بهدف معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتهرب من دفع الضرائب
خارج الواليات المتحدة .ال ينطبق هذا القانون على دولة بعينها ،وإنما يطبق على المواطنين األميركيين
وعلى األجانب من حملة اإلقامة الدائمة في الواليات المتحدة األمريكية وعلى المؤسسات المالية التي يملكون
حسابات فيها في جميع أنحاء العالم.
 قانون االلتزام الضريبي للحسابات األجنبية "فاتكا" )( FATCA
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معلومات وروابط أخرى هامة:
 صفحة المعلومات الخاصة بدافعي الضرائب في الخارج على موقع دائرة اإليرادات الداخلية
 اتفاقية اإلفصاح الطوعي خارج الواليات المتحدة األمريكية
 دفع الضرائب في الخارج  -للحصول على معلومات حول كيفية دفع الضرائب األمريكية إن كنت
تعيش في الخارج وليس لديك حساب مصرفي في الواليات المتحدة ،يرجى زيارة هذا الموقع.
 تقديم اإلقرار الضريبي الكترونياً لدافعي الضرائب المقيمين في الخارج (ملف بي دي إف)
 نماذج الضرائب األمريكية ومطبوعاتها ()http://www.irs.gov/Forms-&-Pubs
 تقرير الحسابات المصرفية والمالية األجنبية (المعروف اختصا اًر باسم ")"FBAR
-

صفحة مصادر المعلومات حول تقرير الحسابات المصرفية والمالية األجنبية على موقع دائرة

اإليرادات الداخلية
-

رابط من موقع و ازرة الخزانة األمريكية إلى الموقع الذي يتم عبره تقديم إقرار الكتروني بتقرير

الحسابات المصرفية والمالية األجنبية
أرقام التعريف الخاصة بدافعي الضرائب:
ينبغي على كل شخص مكلف بدفع الضرائب في الواليات المتحدة األمريكية تقديم رقم تعريفي خاص بدافعي
الضرائب عنه (أو عنها) وعن من يعولهم ،وقد يكون هذا الرقم عبارة عن رقم ضمان اجتماعي في الواليات
المتحدة األمريكية (معروف اختصاراً باسم " )"SSNأو رقم التعريف الفردي لدافعي الضرائب (معروف
اختصاراً باسم " .)"ITINينبغي عليك الحصول على رقم الضمان االجتماعي إن كنت مستوفيا لشروط
الحصول عليه وذلك باستخدام النموذج  .SS-5أما في حال عدم استيفاء شروط الحصول على رقم الضمان
االجتماعي ،ينبغي عليك إكمال تعبئة النموذج  .W-7توجد التعليمات الالزمة للتقديم على أي من األرقام
المشار إليها في كل نموذج على حدة .لتجنب رفض طلب شملك باإلستثناءات المتاحة ،يجب عليك الحصول
على أرقام الضمان اإلجتماعي أو أرقام التعريف الفردية لدافعي الضرائب لكافة األطفال والتابعين على
نموذج إقرار ضريبة الدخل .ليس من الضروري الحضور إلى السفارة أو القنصلية األمريكية في مكان
إقامتك حيث أنها ال تقوم بإصدار رقم التعريف الفردي لدافعي الضرائب.

توجد في بعض البلدان خارج الواليات المتحدة األمريكية شركات محاسبة عامة تقوم بإصدار أرقام التعريف
الفردي لدافعي الضرائب حيث أنها تعتبر بمثابة وكيل لقبول طلبات الحصول على هذه األرقام .يمكن زيارة
صفحة برنامج وكالء قبول الطلبات على موقع دائرة اإليرادات الداخلية على االنترنت للحصول على الئحة
بأسماء وعناوين الوكالء الذين تم تكليفهم بقبول الطلبات.
استفسارات دافعي الضرائب وأسئلتهم:
يعد مكتب دائرة اإليرادات الداخلية في فيالدلفيا المكتب الرئيسي المسؤول عن تقديم المساعدة الخاصة
بالضرائب للمقيمين خارج الواليات المتحدة األمريكية ،بما في ذلك اإلجابة على أسئلتهم المتعلقة على سبيل
المثال بقانون الضرائب والقضايا الضريبية األجنبية واإلخطارات والفواتير .إن أوقات العمل في هذا المكتب
هي من االثنين إلى الجمعة اعتباراً من الساعة  6:00صباحا ً ولغاية الساعة  11:00ليالً حسب التوقيت
المحلي لشرق الواليات المتحدة األمريكية ،ويمكن االتصال بهذا المكتب بإحدى الطرق التالية:
هاتف+1-267-941-1000 :
فاكس+1-267-941-1055 :
العنوان البريدي (مع مراعاة كتابة العنوان باللغة اإلنكليزية كما هو مبين أدناه):
Internal Revenue Service
P.O. Box 920
Bensalem, PA 19020
USA
وفي حال كنت قد حاولت حل مشكلة تتعلق بالضرائب ،ولكن لم يتم حلها في الوقت المناسب ،أو إن كان قد
صدر من دائرة اإليرادات الداخلية إجراء سبب لك مشقة كبرى ،فيمكنك االتصال بخط المساندة المخصص
لدافعي الضرائب المقيمين في الخارج على األرقام التالية:
هاتف+1-877-777-4778 :
فاكس+1-855-818-5697 :
موقع اإلنترنتhttp://www.irs.gov/advocate :
أو عبر العنوان البريدي التالي (مع مراعاة كتابته باللغة اإلنكليزية كما هو مبين أدناه):
Internal Revenue Service
Attention: Taxpayer Advocate Office

City View Plaza
Carr 165, 5th Floor 48
Guaynabo, Puerto Rico 00968-8000
United States of America

