W-8BEN Richtlijnen voor particulieren
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?
Particulier

Welk formulier te gebruiken?

US Person
Non US Person
Non US Person

W-9
Uiteindelijk begunstigde van het inkomen/ de
rekening
Intermediair of doorstroomentiteit

W-8BEN
W-8IMY

Voorbeeld 1: Klaas is een Non US Person en is de uiteindelijk begunstigde van de rekening. Klaas dient een W-8BEN 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
 Gebruik geen tipp-ex of vergelijkbare producten. Moet u een correctie maken? Begin dan met een nieuw formulier. U
kunt een nieuw formulier vinden op de website van de IRS.
 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.
 Dit formulier is persoonlijk. Heeft u een gezamenlijke rekening? Vul dan beiden een formulier in.

 1: Vul uw volledige naam in.
 2: Vul het land in waarvan u staatsburger
bent. Gebruik geen afkortingen (voorbeeld:
“The United Kingdom” in plaats van “UK”)
 3: Vul uw permanente woonadres in, inclusief
postcode. Vul geen postbus in.
 4: Als uw postadres anders is dan uw
permanente woonadres, vul het hier in.
 5: Als u een US Social Security Number
(“SSN”) of Individual Taxpayer Identification
Number (“ITIN”) heeft, vul deze hier in.
 6: Als uw jurisdictie of fiscale woonplaats u
van een Taxpayer Identification Number (“TIN”)
heeft voorzien, vul het hier in.
 8: Vul hier uw geboortedatum in. Gebruik de
notatie: MM-DD-YYYY.
 9, 10: Als u aanspraak maakt op een
belastingverdrag, vul deze sectie in. Doe dit in
het Engels. Gebruik geen afkortingen
(voorbeeld: “The United Kingdom” in plaats van
“UK”).
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 Als u de uiteindelijk begunstigde bent of als u
bevoegd bent om te tekenen namens de
uiteindelijk begunstigde, dan dient u te tekenen
en de datum in te vullen. Gebruik de notatie:
MM-DD-YYYY.
 Als u tekent en dateert als vertegenwoordiger
bij geautoriseerde volmacht, dan dient u de
volmacht of een kopie daarvan in de juiste vorm
bij te sluiten.

dit is pagina 2 van 2

