FATCA
Formulier van eigen verklaring B
(« Niet-Amerikaanse » natuurlijke personen)
Voorafgaande opmerkingen
-

Een W-8BEN formulier naar behoren ingevuld en ondertekend, mag verzonden worden in plaats
huidig formulier. Dit formulier is beschikbaar op de website van de Internal Revenue Service:
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf.

-

De via huidige formulier verzamelde gegevens worden verwerkt overeenkomstig artikel 10 van de
Algemene Bankvoorwaarden. Dit formulier van eigen verklaring moet worden terugbezorgd aan
bpost bank, naar behoren ingevuld en ondertekend, en in overeenstemming met de
intergouvernementele overeenkomst (IGO) tussen België en de Verenigde Staten in het kader van
de onderlinge uitwisseling van financiële informatie en de implementatie van FATCA (een kopie van
de
overeenkomst
is
beschikbaar
op
de
website
van
de
FOD
Financiën:
http://financien.belgium.be/nl/E-services/fatca/faq_en_documentatie/).

-

Als er enige informatie hieronder vermeld in de toekomst zou veranderen, gelieve ons dit zo snel als
mogelijk te laten weten.

-

In geval van vragen over hoe u dit formulier moet invullen, gelieve dan contact op te nemen met
uw belastingadviseur.

-

Gelieve te noteren dat in geval van een gezamenlijke rekening of een rekening in mede-eigendom,
elke rekeninghouder gehouden is om een apart formulier in te vullen.

Sectie 1: Identificatie cliënt
Naam : _____________________________________
Voornaam: _____________________________________
Permanent Woonadres
Straat: __________________________________________________________________
Nummer: ___________

Bus: ___________

Stad: __________________________________________________________________
Postcode: __________________
Land: ___________________________________________
Postadres (indien verschillend van hierboven)
Straat: __________________________________________________________________
Nummer: ___________

Bus: ___________

Stad: __________________________________________________________________
Postcode: __________________
Land: ___________________________________________
Land en Geboorteplaats
Plaats: ___________________________________________
Land: ___________________________________________
Geboortedatum (DD/MM/JJJJ): __________________
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Sectie 2: Verklaring van het niet-Amerikaanse staatsburgerschap of van een niet-Amerikaanse
fiscale residentie
Ik bevestig dat ik noch een Amerikaans staatsburger noch een fiscale resident van de Verenigde Staten
ben.

Sectie 3: Verklaring en Verbintenissen
Ik verklaar dat de informatie voorzien in huidig formulier naar mijn beste eer en geweten juist, nauwkeurig
en volledig is.
Ik verbind mijzelf ertoe om bpost bank prompt te informeren van elke eventuele wijziging van
omstandigheden die ertoe zou leiden dat de informatie in huidig formulier onjuist wordt en binnen de 30
dagen een herzien formulier van eigen verklaring te verzenden.
Geautoriseerde handtekening (voorafgegaan door de handgeschreven naam en voornaam in hoofdletters):

________________________________________
Opgemaakt te ___________ op ___________ (DD/MM/JJJJ)
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