
FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT 

ĐẠO LUẬT ĐÁNH THUẾ TRÊN TÀI KHOẢN NƯỚC NGOÀI CỦA 
HOA KỲ (FATCA) 

General information and customer due diligence requirements 

Các thông tin cơ bản và yêu cầu đối với khách hàng  

 

Dear Sir/Madam, 

Kính thưa Quý Công ty 

The Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) was enacted by the U.S. Congress in 2010 in an 

effort to combat offshore tax evasion with respect to U.S. taxpayers.  FATCA increases transparency for 

the U.S. Tax Authority, the Internal Revenue Service (“IRS”), by requiring participating financial 

institutions (“FI”), to report certain Financial Accounts held by the U.S. persons holding financial assets 

outside the US. 

Đạo luật đánh thuế trên tài khoản nước ngoài (“FATCA ”) được phê chuẩn bởi Quốc hội Hoa Kỳ năm 

2010 là một nỗ lực chống lại việc trốn thuế của những người có nghĩa vụ nộp thuế của Hoa Kỳ. FATCA 

tăng cường  tính minh bạch cho Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (“IRS”) bằng cách yêu cầu tất các các tổ chức tín 

dụng tham gia phải báo cáo về các tài khoản tài chính được công dân Hoa Kỳ đang sở hữu tài sản  ngoài 

lãnh thổ Hoa Kỳ nắm giữ.  

BPCE International decided to fully comply with the FATCA requirements and BPCE INTERNATIONAL 

executed an agreement (an “FFI Agreement”) with the IRS according to which BPCE INTERNATIONAL will 

have to report directly to the IRS information on financial accounts held by any of the following person 

(a “Reportable Person”): 

BPCE International đã quyết định tuân thủ các yêu cầu của FATCA và đã ký thỏa thuận với IRS (“Thỏa 

thuận FFI”) theo đó BPCE International sẽ phải báo cáo trực tiếp cho IRS các thông tin liên quan đến tài 

khoản tài chính nắm giữ bởi các đối tượng được liêt kê sau đây: (“Đối tượng phải báo cáo”): 

1. U.S. taxpayer; and 

Người  nộp thuế của Hoa Kỳ ; và 

2. Certain entities in which one or more Specified U.S. Person(s) hold a substantial ownership 

interest; and 

Một số định chế mà trong đó 1 hoặc nhiều hơn Người xác định là Người Hoa Kỳ nắm giữ phần 

lớn sở hữu; và 



In addition to these U.S. Reportable Accounts, FATCA also requires institutions to report certain non-US 

Financial Institutions as defined in U.S. Treasury regulations.  

Bên cạnh các Đối tượng báo cáo Hoa Kỳ này, FATCA cũng yêu cầu các tổ chức báo cáo một số các tổ chức 

không phải là tổ chức tài chính Hoa Kỳ theo định nghĩa của cơ quan Kho bạc Hoa Kỳ. 

To properly comply with these reporting requirements, BPCE INTERNATIONAL –HOCHIMINH CITY 

BRANCH will undertake enhanced customer due diligence on new and existing accountholders in 

accordance with the new FATCA identification procedures. 

Để tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu báo cáo nêu trên, BPCE International- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh sẽ thực hiện điều tra tăng cường với các chủ tài khoản mới và các chủ tài khoản hiện tại theo yêu 

cầu của thủ tục nhận biêt của FATCA.  

You will find attached hereto: 

Chúng tôi đính kèm theo thư này các tài liệu sau đây:  

- A Facsimile of withholding certificates; and,  

Một tài liệu để điền thông tin có tên là W8-BEN-E; và 

- A document entitled “Form of consent” which, beyond other element, authorizes BPCE 

INTERNATIONAL to send, as appropriate, the relevant reporting to the IRS. 

Tài liệu có tên là “ Form of consent” – Thỏa thuận của khách hàng, cho phép BPCE 
INTERNATIONAL được gửi các báo cáo về thông tin khách hàng, một các hợp lệ, đến IRS 

We kindly request that you return the following documents, duly completed and signed by an 

authorized representative, within 30 days upon receipt of this letter: 

Chúng tôi xin được kính đề nghị quý khách gửi trả lại cho chúng tôi các tài liệu sau đây, sau khi đã điền 

đầy đủ thông tin và ký bởi người có thẩm quyền của Quý công ty, trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý 

khách nhận được thư này của chúng tôi:  

- the relevant withholding certificate indicating your FATCA status; and 

Form W8-BEN-E tương ứng của Quý Công Ty  được điền đầy đủ nêu rõ tình trạng FATCA  của 

Quý Công ty; và  

- the Form of consent in case you are a Reportable Person 

Form of consent trong trường hợp Quý Công ty là Đối tượng Báo cáo FATCA 

Submission of Tax Documentation 

Nộp hồ sơ Thuế 



Please send the fully executed documentations along with the Reference number specified in the header 

of this letter to ensure appropriate client identification to the following address or electronically to the 

following email. 

Xin vui lòng gửi lại chúng tôi bản ký đầy đủ cùng với Mã số khách hàng được in tại đầu thư này nhằm 

đảm bảo quy trình nhận dạng khách hàng theo địa chỉ giao dịch của chúng tôi. 

NOTE: In the event that you do not provide us with the requested documents in a timely manner, BPCE 

International will be obliged pursuant to the terms of BPCE International to apply specific measures, 

which under certain circumstances may result in the imposition of 30% tax withholdings on any 

withholdable payment as defined in the U.S. Treasury Regulations and will not be responsible for any 

excess amount withheld. 

LƯU Ý: Trong trường hợp các tài liệu yêu cầu không được kịp thời cung cấp cho chúng tôi, BPCE 

International sẽ có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cụ thể theo những điều khoản của BPCE 

International, trong một số trường hợp có thể dẫn tới việc áp dụng mức khấu trừ thuế 30% trên bất kỳ 

khoản thanh toán nào có thể được khấu trừ theo các quy định tại Quy chế Tài chính Hoa Kỳ (U.S. 

Treasury Regulations) và BPCE International sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ số tiền thừa nào đã 

được khấu trừ. 

Additional Information 

Thông tin bổ sung 

We will do our best to answer your questions but cannot provide any tax advice to you. Should you 

require any further information regarding FATCA, please do not hesitate to contact your tax advisor or 

visit the IRS website:  

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-(FATCA) 

Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để giải đáp thắc mắc của Quý công ty nhưng không thể cung cấp các tư vấn 

về thuế cho quý vị. Nếu Quý công ty cần thêm thông tin về FATCA, nên tham khảo ý kiến từ nhà tư vấn 

thuế của quý vị hoặc tham khảo trang thông tin điện tử của IRS:  

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-(FATCA) 

 

Yours Faithfully, 

Chúng tôi xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng, 

 

 


