
FATCA and disclosure of information

– Individual customers

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is new legislation 

enacted by the United States that will come into e�ect from 1 July 

2014. FATCA is designed to counter tax evasion by US persons and 

provide greater transparency in tax matters. It provides for new 

information reporting and withholding requirements to be applied to all 

financial institutions across the world, including KSA banks and other 

financial institutions as defined under FATCA. The KSA has entered into 

an intergovernmental agreement (IGA) with the United States in order 

to facilitate FATCA compliance.

Will you be impacted by FATCA?

FATCA could impact any customer of a bank or other financial 

institution, regardless of nationality or citizenship.

This is because banks and other financial institutions are required to 

review the information they hold on their customers to ascertain their 

customers’ tax residency. If the bank or other financial institution does 

not have this information on file, they may contact you to provide 

additional documentation to certify your tax status.

What is the impact for you as a customer?

If you receive communication from a bank or other financial institution 

requesting additional information, you are required to provide the 

requested documentation within 30 days of receiving the 

communication.

Please note, if you have multiple relationships with a financial 

institution you may be contacted multiple times requesting additional 

documentation. It is important that you respond to all requests, even if 

you have provided the required information for a di�erent account or 

financial product.

If you do not provide the required documentation then the financial 

institution may be required to treat you as a US citizen or US resident 

for tax purposes and report you to [INSERT NAME OF KSA 

COMPETENT AUTHORITY]. [KSA CA] will be required, in turn, to 

provide this information to the Internal Revenue Service in the United 

States.

In case of any future change in circumstances the bank and / or the 

financial institution may request additional documentation.

What if you are a citizen or resident of the United States?

If you are a citizen or resident of the United States e.g. were born in the 

US, hold a U.S. passport, or hold a Green Card, you should notify the 

bank or other financial institution with which you hold investments or 

other financial products.

Further information

For further information on FATCA and how it impacts you please 

contact your bank or financial institution as applicable. Please note, 

your bank will be unable to provide tax advice. If you require tax advice 

please contact a professional tax advisor.

قانـــون االمتثال الضريبي للحســـابات األجنبية (فاتكا) واإلفصاح عن المعلومات 
- العمالء األفراد

إن قانون االمتثال الضريبي للحســـابات األجنبية (فاتكا) الذي ســـيجري تطبيقه في 1 
يوليو 2014 هو قانون تشـــريعي جديد ســـنته الواليـــات المتحدة، وقد تم وضع هذا 
القانـــون لمواجهـــة التهرب الضريبي الـــذي يلجأ إليه األمريكيـــون ولتوفير درجة كبيرة 
مـــن الشـــفافية فـــي المســـائل الضريبيـــة. وقـــد تـــم ســـنه أيضـــًا بدافع اإلبـــالغ عن 
المعلومـــات الجديدة وشـــروط حجبهـــا التي يجب أن يتـــم تطبيقها في المؤسســـات 
المالية في جميع أنحاء العالم، بما فيها البنوك الســـعودية وغيرها من المؤسســـات 
الماليـــة التـــي تـــم تحديدهـــا بموجب قانـــون االمتثـــال الضريبـــي للحســـابات األجنبية 
(فاتـــكا) ، وقد قامت المملكة العربية الســـعودية بإبـــرام اتفاقية دولية حكومية مع 

الواليـــات المتحدة من أجل تســـهيل االمتثال لهذا القانون.

هل ســـتتأثر بوجود قانون االمتثال الضريبي للحســـابات األجنبية (فاتكا)؟
مـــن المحتمـــل أن يؤثـــر هـــذا القانون علـــى أي عميل مـــن عمالء البنـــك أو غيره من 

المؤسســـات المالية، بغض النظر عن الجنســـية أو المواطنة التي يحملها العميل.

ويعـــود ذلك إلى أنـــه يتوجب على البنوك وغيرها من المؤسســـات المالية أن تقوم 
بمراجعـــة المعلومـــات التـــي تحتفظ بها فيمـــا يتعلق بالعمالء، وذلـــك للتأكد من أن 
عمالئهـــا خاضعيـــن لضريبـــة اإلقامـــة، وفـــي حـــال لـــم يكن لـــدى البنـــك أو غيره من 
المؤسســـات المالية أي معلومات محفوظة في ملف؛ فيجوز للبنك أو المؤسســـة 
الماليـــة االتصال بك لتقوم بتزويدهم بمســـتندات ومعلومات إضافية لتوثيق حالتك 

الضريبية.

مـــا هو األثر المترتـــب عليك بصفتك أحد العمالء؟
إذا تلقيـــت اتصـــاال مـــن البنـــك أو غيره مـــن المؤسســـات المالية يطلـــب معلومات 
إضافيـــة ؛ فيتوجـــب عليـــك حينها تقديـــم المعلومـــات والمســـتندات المطلوبة في 

غضـــون 30 يومًا من تلقي االتصال.

ويرجـــى مالحظـــة أنه في حال وجـــود عالقات متعـــددة خاصة بك في المؤسســـات 
الماليـــة فمـــن المحتمل أن تتلقـــى اتصاالت عديدة في أوقـــات مختلفة يطلب منك 
فيهـــا تزويدهـــم بالمعلومات، فمن المهم أن تقوم باالســـتجابة لكافة الطلبات حتى 
لو كنت قد قدمت المعلومات المطلوبة من أجل حساب مختلف أو منتج مالي آخر.

في حال لم تقم بتقديم المســـتندات المطلوبة؛ فيجوز للمؤسســـة المالية أن تقوم 
بالتعامل معك على أساس أنك مواطن أمريكي أو مقيم في الواليات المتحدة من 
أجل الغايات الضريبية، ويجوز لها أن تقوم بإبالغ ( الهيئة الســـعودية المختصة) عنك، 
وســـيتوجب على ( الهيئة السعودية المختصة التي تم إبالغها) أن تقوم بتقديم هذه 

المعلومات إلى دائرة اإليـــرادات الداخلية في الواليات المتحدة.

يجـــوز للبنك أو للمؤسســـة الماليـــة أن تقوم بطلب مســـتندات إضافية في حال طرأ 
أي تغيير في الظروف مســـتقبًال.

مـــاذا لو كنت مواطنًا أمريكيـــًا او مقيمًا في الواليات المتحدة؟
إذا كنـــت مواطنـــًا أمريكيـــًا أو مقيمـــًا فـــي الواليـــات المتحدة مولود فـــي الواليات 
المتحـــدة أو حامـــل للجواز األمريكي أو للبطاقة الخضـــراء؛ فيتوجب عليك حينها إخطار 
البنك أو غيره من المؤسســـات المالية باســـم الجهة التي كنت تتعامل معها من أجل 

االســـتثمارات أو غيرها من المنتجات المالية.

إضافية معلومات 
للحصـــول علـــى مزيد من المعلومات حول هذا القانون (فاتـــكا) وكيفية تأثيره عليك، 

يرجـــى االتصال بالبنك أو المؤسســـة المالية الخاصة بك إذا امكنك ذلك.
يرجـــى االنتبـــاه إلـــى ان البنك الخاص بك لـــن يكون قـــادرًا على توفير االستشـــارات 
الماليـــة، وفـــي حال اردت الحصـــول على استشـــارات مالية يرجى االتصال بمستشـــار 

مختص. مالي 
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