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Verklaring belastingstatus Verenigde Staten
Financiële instellingen zijn volgens de wet verplicht na te gaan of hun klanten in aanmerking kunnen komen als ‘US Person’.
•

Indien u geen ‘US Person’ bent, verzoeken wij u dit document in te vullen en ons terug te bezorgen, voorzien van uw handtekening en
de datum van ondertekening.

•

Indien u wel beantwoordt aan criteria van een ‘US Person’ (zie hierna), verzoeken wij u het document ‘W-9’ in te vullen en ons terug te
bezorgen (te vinden in het Document Center).

•

Bent u een ‘US Person’, dan is Rabobank.be wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de Belgische fiscale overheidsdienst, die
ze op haar beurt zal doorgeven aan de Amerikaanse belastingdienst.

Uw gegevens:
Voornaam:
Naam:
Straat:
Nummer:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Beroep:
Bedrijfssector:
Fiscale woonplaats(en)*:

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Bus:
Postcode:
]]]]
]]]
]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]] ]] ]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]

Fiscaal Identificatienummer:
Fiscaal Identificatienummer:

* Schrijf NVT indien het land geen FIN verleent. Vermeld uw FIN voor België niet.
Rekeningnummer Rabobank.be:

			

BE

]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]

]] ]]]] ]]]] ]]]]

(Hebt u nog geen rekeningnummer, dan vullen wij dit voor u in.)

Privacyverklaring en vertrouwelijkheid
Om de verplichtingen in het kader van de nationale wetten en regelgeving en de internationale overeenkomsten voor de uitwisseling van
belastinginformatie na te leven, kan Rabobank.be, de data controller, worden verzocht om uw persoonlijke gegevens en informatie over uw
rekening(en) te verzamelen, te verwerken en bekend te maken aan de nationale belastingdienst of andere bevoegde autoriteiten die dergelijke informatie kunnen verstrekken aan het land of de landen waar u inwoner voor belastingdoeleinden bent. De gevraagde persoonlijke
gegevens, met uitzondering van FIN’s afkomstig van landen die geen aangifteplichtige rechtsgebieden zijn op datum van deze verklaring,
zijn verplicht en het formulier niet invullen kan betekenen dat Rabobank.be niet in staat is om uw aanvraag te verwerken.
Volgens de Belgische wetgeving hebt u het recht op inzage in, rechtzetting of verwerping van uw gegevens. Hiervoor kunt u per post of
telefoon de bank contacteren.
www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
t : +32 (0)3 289 28 88 (nl)
t : +32 (0)3 289 29 99 (fr)
f : +32 (0)3 281 21 54
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Verklaring:
o Ik ben zelf de eigenaar en begunstigde van de tegoeden op de huidige en toekomstige rekening(en) waarvan ik zelf rekeninghouder
ben bij Rabobank.be.
o Ik ben geen ‘US person’ (zie hierna voor verklaring) en heb geen fiscale verplichtingen ten opzichte van de Verenigde Staten.
o De roerende inkomsten uit rekeningen bij Rabobank.be:
• houden geen verband met handel in de Verenigde Staten OF
• houden wel verband met handel in de Verenigde Staten maar zijn niet onderhevig aan belastingen in de Verenigde Staten.
o Ik verklaar Rabobank.be alle gevraagde bijkomende bewijsstukken* te bezorgen om mijn belastingstatus naar de Verenigde Staten toe
correct te kunnen vaststellen.
o Ik verbind me ertoe Rabobank.be onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van de situatie waardoor de informatie in
dit formulier niet langer correct zou zijn en een nieuwe zelfcertificering te bezorgen binnen 30 dagen na dergelijke wijziging van de situatie.
o Ik verklaar dit document naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum:

]]

Handtekening:

-

]]

-

]]]]

U hoeft de enveloppe niet te frankeren.
Het volstaat om dit adres te vermelden:
Antwoordcode
Rabobank.be
DA 852-969-4
2600 Berchem

Vragen?
Bel onze klantendienst op 03-289 28 88 of mail naar info@rabobank.be

www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
t : +32 (0)3 289 28 88 (nl)
t : +32 (0)3 289 29 99 (fr)
f : +32 (0)3 281 21 54
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Toelichtingen bij de terminologie in het document ‘Verklaring belastingstatus Verenigde Staten’
Fiscale woonplaats
Een persoon of entiteit heeft zijn fiscale woonplaats in een land waar hij volgens de wetten aldaar (inclusief belastingverdragen) belasting
betaalt of zou moeten betalen op basis van woonplaats, verblijfplaats, plaats van leiding of oprichting.
In welk land u als particuliere klant fiscaal inwoner bent, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Onder “Fiscale woonplaats” wordt verstaan de woonplaats die in aanmerking genomen wordt voor de toepassing van de belastingwetgeving. U kunt deze regels navragen bij uw Belastingdienst, boekhouder of fiscaal adviseur. Een loutere inschrijving in het bevolkingsregister
op dat adres, volstaat op zich niet om het tot de fiscale woonplaats te maken. Of u fiscaal inwoner bent van een land hangt onder meer af van
onderstaande feitelijke omstandigheden:
•

Waar u het meeste van uw tijd bent;

•

Waar u uw woonadres heeft;

•

De plaats van waaruit het fortuin wordt beheerd;

•

Waar uw partner en/of kinderen wonen;

•

Van welk land U een fiscaal nummer van de Belastingdienst van dat land hebt ontvangen;

•

Waar uw kinderen naar school gaan;

•

Waar u verzekerd bent;

•

Waar u een huisarts hebt;

•

Waar u lid bent van één of meer verenigingen

Om een rekening te mogen openen bij Rabobank.be dient u uw fiscale woonplaats in België te hebben. Het is echter mogelijk dat u meerdere fiscale woonplaatsen hebt.
Hebt u ook een fiscale woonplaats buiten België, dan noteert u eveneens uw Fiscaal Identificatienummer.
Dit nummer verschilt van land tot land. Dit nummer is een identificatienummer dat in het land van de fiscale woonplaats wordt gebruikt
om belastingplichtigen te identificeren (bv. in België stemt het FIN overeen met het ondernemingsnummer – of BTW-nummer voor vennootschappen – en het rijksregisternummer voor natuurlijke personen).
Wanneer bent u een ‘US Person’?
U bent een ‘US Person’ indien u voldoet aan één van de volgende criteria:
•

U woont in de Verenigde Staten (incl. de Amerikaanse territoria Puerto Rico, Guam, Amerikaanse Maagdeneilanden);

•

U bent een Amerikaans staatsburger;

•

U hebt of had een US Green Card. Meer informatie hierover vindt u op www.irs.gov.

•

U hebt dit jaar en de twee voorafgaande jaren, ten minste 183 dagen in de Verenigde Staten doorgebracht. Daarbij worden dagen als
volgt geteld:
- Alle dagen in de Verenigde Staten in het lopende jaar,
- 1/3 van de dagen in de Verenigde Staten in het vorige jaar,
- 1/6 van de dagen in de Verenigde Staten in het jaar daarvoor.
- Daarnaast moet u ook in het huidige jaar ten minste 31 dagen in de Verenigde Staten zijn geweest.

Wanneer bent u een Amerikaans Staatsburger?
U bent Amerikaans Staatsburger indien u voldoet aan één van de volgende criteria:
•

U bent geboren in de Verenigde Staten (incl. Puerto Rico, Guam, Amerikaanse Maagdeneilanden);

•

U bent genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger;

•

Eén van uw ouders is Amerikaans staatsburger. Daarbij moet u ook aan overige voorwaarden voldoen voordat u Amerikaans
Staatsburger bent. U vindt deze voorwaarden op www.irs.gov.

* Bijkomende bewijsstukken
Indien bepaalde zaken er op kunnen wijzen dat u ‘US Person’ bent, zullen wij u vragen hier zo nodig een
tegenbewijs van te leveren. Indien u ons dit niet kunt bezorgen, zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens
door te geven aan de Belgische belastingdienst.
Indien u bijvoorbeeld een geboorteplaats hebt in de Verenigde Staten (incl. Puerto Rico, Guam,
Amerikaanse Maagdeneilanden), kunt u ons een ‘Certificate of Loss of Nationality of the United States’
bezorgen. In elk geval wordt een ‘reasonable explanation’ of redelijke verklaring gevraagd, waarbij wij
u dan vragen deze verklaring te staven met documenten die deze verklaring ondersteunen.

www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
t : +32 (0)3 289 28 88 (nl)
t : +32 (0)3 289 29 99 (fr)
f : +32 (0)3 281 21 54

