W-8BEN-E Richtlijnen voor zakelijke entiteiten
Houdt u er rekening mee dat dit algemene richtlijnen zijn en dat dit geen belastingadvies is. Als u advies nodig heeft over hoe u
het formulier invult of over uw specifieke situatie, neemt u dan contact op met uw belastingadviseur.
Stap 1: Bepaal welk formulier u dient in te vullen
Aan welke criteria voldoet de rekeninghouder?

Welk formulier te gebruiken?

Zakelijke
entiteit

W-9

US Person
Non US Person

W-8BEN-E

Non US Person

Uiteindelijk begunstigde van het inkomen/ de
rekening
Intermediair of doorstroomentiteit

Non US Person

Overheid, internationale organisatie of centrale bank

W-8EXP

W-8IMY

Voorbeeld 1: ABC BV is een Nederlandse entiteit en is de uiteindelijk begunstigde van de rekening. ABC BV dient een W8-BEN-E
formulier in te vullen.
Voorbeeld 2: John is een US Person. John dient een W-9 formulier in te vullen.
Stap 2: Vul het formulier in
 Maakt u dan alstublieft gebruik van de controle mogelijkheid in het digitale formulier. Klik op ‘Klik hier om het formulier
op volledigheid te controleren!’ rechtsonder op de pagina om op volledigheid te controleren. U vindt het W-8BEN-E
formulier hier.






Part
I
II
III

IV t/m
XXVIII
XXIX
XXX

Gebruik geen tipp-ex of vergelijkbare producten. Moet u een correctie maken? Begin dan met een nieuw formulier.
Vul het formulier in het Engels in (voorbeeld: schrijf “The Netherlands” en niet “Nederland”).
Gebruik de Amerikaanse datum-notatie (MM-DD-YYYY).
Gebruik geen afkortingen.

Inhoud
Identiteitsgegevens van de entiteit
Disregarded entities
Claim van verdragsvoordelen van het
belastingverdrag waar uw entiteit onder
valt
FATCA toevoeging op de FATCA status
opgegeven bij Part I, vraag 5
Toevoeging op Part XXVI, wanneer er een
US Person betrokken is bij de entiteit
Bevestiging en ondertekening

Part I
Identiteitsgegevens van de entiteit


Vraag 1: Volledige naam van de entiteit, inclusief
rechtsvorm (N.V., B.V., etc.)
Vraag 2: Land waar de entiteit gevestigd is of onder welke
wetten de entiteit is opgezet.
Vraag 3: Indien van toepassing, vul hier de naam van de
´disregarded entity´ in. Dit is bijvoorbeeld van toepassing
wanneer uw entiteit een filiaal is van de Financiële
Instelling (FFI) vermeld op vraag 1, of als de entiteit
werkzaam is een ander land dan vermeld bij vraag 2
Vraag 4: De type entiteit. Vink de Hybrid vraag alleen aan
als deze van toepassing is op uw entiteit. Wanneer u
gebruik wilt maken voordelen van een belastingverdrag vult
u altijd Part III in.

Financiële instellingen (FFI) zoals gedefinieerd in de
FATCA wetgeving. Het begrip ‘financiële instelling’
is zeer ruim: dit betreft niet alleen banken of
verzekeringsmaatschappijen, maar ook
clearinghuizen, trusts, hedge fondsen, private
equity fondsen, vastgoedfondsen en
pensioenfondsen.

Vraag 6: Vul het permante vestigingsadres van de entiteit
in, inclusief postcode. Gebruik geen postbus.
Vraag 7: Als het postadres van de entiteit anders is dan het
permanente vestigingsadres, vul het hier in.
Vraag 8: Als de entiteit een US Taxpayer Identification
Number (“TIN”) heeft, vul het hier in.
Vraag 9a & b: Als de entiteit een GIIN en/of Foreign TIN
heeft, vul deze hier in. De Foreign TIN is het nummer
waarmee uw entiteit bekend is bij de desbetreffende
belastingdienst.
Part II
Disregarded entities

Vraag 5: Hier geeft u aan welke FATCA status de entiteit
heeft. ING mag deze niet voor u bepalen, kijk op de
toelichtingen bij Part IV t/m Part XXVIII of neem contact op
met u belastingadviseur. Onder FATCA wetgeving kunnen
entiteiten over het algemeen opgedeeld worden in
Financial Institutions (‘FFIs’) en Non-Financial Institutions
(‘NFFIs’).
 Actieve NFFE's zijn betrokken in een actieve handel
of zakelijke activiteit (productie, industrie, nietfinanciële diensten, enz.) waarvan minder dan 50%
van de bruto-inkomsten van het voorafgaande
kalenderjaar passief is (o.a. dividenden, rente,
huurgelden, royalty's, annuïteiten) én waarvan
minder dan 50% van de door de NFFE aangehouden
activa op enig moment tijdens het afgelopen
kalenderjaar activa zijn die passieve inkomsten
produceren of bijdragen aan de productie ervan.


Passieve NFFE's hebben bruto-inkomsten die in het
voorafgaande kalenderjaar voor meer dan 50%
voortkomen uit passieve inkomsten (o.a.
dividenden, rente, huurgelden, royalty's,
annuïteiten) óf waarvan meer dan 50% van de door
de NFFE aangehouden activa op enig moment
tijdens 1/3 het afgelopen kalenderjaar activa zijn
die passieve inkomsten produceren of bijdragen
aan de productie ervan.

Part II is specifiek bedoel wanneer uw entiteit een
‘Disregarded Entity’ is. Dit is bijvoorbeeld van toepassing
wanneer uw entiteit een filiaal is van de Financiële
Instelling (FFI) vermeld op Part I, vraag 1, of als de entiteit
werkzaam is een ander land dan vermeld bij Part I, vraag 2.
Twijfelt u of dit onderdeel op uw entiteit van toepassing is?
Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

Part III
In dit onderdeel geeft u aan dat u gebruik wil maken van
een belastingverdrag (claimen van belastingvoordeel)





Vraag 14a: Als u gebruik wilt maken van voordeel op
bronbelasting, vul dan in onder welk belastingverdrag de
entiteit valt. Vink het hokje aan om te bevestigen dat de
entiteit belastingplichtig is in dit land.
Vraag14b: Als u 14a heeft ingevuld, geef aan onder welke
voorwaarden u aanspraak maakt op de voordelen van het
belastingverdrag. Vink slechts 1 vakje aan. Hieronder een
verkorte samenvatting van de mogelijkheden:
 Government— een overheidsinstelling
 Tax-exempt pension trust or pension fund— over
het algemeen een pensioenfonds, vrijgesteld van
belasting, waarbij meer dan de helft van de
deelnemers woonachtig is in hetzelfde land als
waar het fonds gevestigd is.
 Other tax-exempt organization— over het
algemeen een religieuze, liefdadigheid,
wetenschappelijke, artistieke, culturele of
onderwijskundige instelling waarvan meer dan de
helft van de leden of deelnemers woonachtig zijn in
hetzelfde land als waar de instelling gevestigd is.
 Publicly-traded corporation— over het algemeen
een vennootschap waarvan de aandelen worden
verhandeld op een erkende effectenbeurs in het
land waar de vennootschap gevestigd is.
 Subsidiary of publicly-traded corporation— over
het algemeen een vennootschap waarvan ten
minste 50% van de aandelen direct of indirect
wordt gehouden door maximaal 5
vennootschappen die een ‘Publicly-traded
corporation’ zijn, mits alle vennootschappen in
deze aandeelhoudersketen gevestigd zijn in de VS
of in het land waar de vennootschap gevestigd is.
 Company that meets the ownership and base
erosion test— over het algemeen een
vennootschap waarvan ten minste 50% van de
aandelen wordt gehouden door natuurlijke
personen, overheidsinstellingen, van belasting
vrijgestelde entiteiten en beursgenoteerde
vennootschappen die in hetzelfde land gevestigd
zijn als de vennootschap en waarbij minder dan
50% van de bruto inkomsten wordt betaald aan
personen die niet kwalificeren als aandeelhouders
zoals hiervoor genoemd.





Company that meets the derivative benefits test—
over het algemeen een vennootschap waarvan ten
minste 95% van de aandelen toebehoren aan 7 of
minder begunstigden die gevestigd of woonachtig
zijn in EU of EER landen die een verdrag hebben
met de VS. Daarnaast wordt er minder dan 50% van
de bruto-inkomsten betaald aan begunstigden die
geen aanspraak maken op verdragsvoordelen.
Company with an item of income that meets the
active trade or business test— over het algemeen
een vennootschap die substantiële handels- of
bedrijfsactiviteiten uitvoert in haar land van
vestiging.
Favorable discretionary determination received—
over het algemeen een vennootschap die niet valt
onder vrijstellingen, maar specifiek toestemming
heeft gekregen van de VS om verdragsvoordelen te
claimen.
Other— te gebruiken voor testen die hierboven
niet worden genoemd (zoals de ‘headquarters
test’). Geef aan welke test van toepassing is of vul
N/A in als het belastingverdrag geen LOB clausule
bevat. Indien u, bijvoorbeeld, aanspraak maakt
onder de ‘headquarters test’ die is opgenomen in
het verdrag tussen de VS en Nederland , vult u in:
“Headquarters test, Article 26(5)”.

Vraag 14c: Vul dit enkel in als het van toepassing is, dit is
enkel het geval voor belastingverdragen afgesloten voor
1987 (Het verdrag tussen Nederland en de VS is afgesloten
in 1992).
Vraag 15: Vul dit onderdeel enkel in als uw entiteit recht
heeft op een speciaal belastingregime.
Wanneer u een claim maakt, zorgt u er dan ook voor dat
Part I, vraag 8, 9a of 9b heeft ingevuld.
Part IV t/m Part XXVIII
Vul het onderdeel in dat overeenkomt met uw FATCA
status zoals aangegeven in Part I, 5. Vul geen onderdelen in
die niet van toepassing zijn. Bij Part I, vraag 5 wordt
aangegeven welk onderdeel u in moet vullen.
Indien u onder Part I, vraag 5 ‘Passive NFFE’ hebt
aangegeven dient u, naast Part XXVI vraag 40a ook vraag
40b óf 40c invullen:
Vraag 40b: De entiteit heeft geen of minder dan 25% UScontrolling Persons;
Vraag 40c: De entiteit heeft meer dan 25% US-controlling
Persons. Indien dit van toepassing is vult u ook Part XXIX in
met de naam, adresgegevens en US TIN van de US Persons
in.
Part XXX
Door het formulier te onderteken verklaart u het formulier
naar waarheid te hebben ingevuld. Vergeet niet de datum
en aan te vinken dat u geautoriseerd bent om te tekenen
namens de entiteit.

