Formular

W-8BEN

Certificat al statusului beneficiarului real în scopul
impozitării la sursă și raportării aplicabil persoanelor care
nu sunt cetățeni americani

(Rev. februarie 2014)

OMB No. 1545 - 1621

 Pentru folosirea de către persoane fizice. Persoanele juridice trebuie să
folosească formularul W-8BEN-E.
 Informații despre formularul W-8BEN și instrucțiuni separate la www.irs.gov/formw8ben.
 Înmânați acest formular agentului de reținere la sursă sau plătitorului. Nu
trimiteți acest formular către Serviciul pentru Venituri Interne.

Departamentul Serviciul
Venituri Interne al Trezoreriei

Nu folosiți acest formular dacă:

A se folosi în schimb:

• Nu sunteți o persoană fizică ................................................................................................................................................ W-8BEN-E
• Sunteți cetățean american sau o persoană de origine americană, incluzând o persoana fizica străina rezidenta..

W-9

• Sunteți beneficiarul real și declarați că venitul este legat în mod efectiv de desfășurarea comerțului sau desfășurarea de afaceri în SUA
(altele decât servicii personale) ...................................................................................................................................................... W-8ECI
• Sunteți beneficiarul real care primește onorariu pentru serviciile personale furnizate în Statele Unite ........................................................... 8233 or W-4
• O persoană acționând ca intermediar ............................................................................................................................. W-8I MY

Partea I

Identificarea beneficiarului real (vezi instrucțiunile)
2

1

Numele persoanei beneficiar real

Țara de cetățenie

3

Adresa de domiciliu permanenta (strada, apartament, număr bloc). Nu folosiți casuta poștala sau o alta adresa (in cazul in care nu
exista domiciliu permanent)

Oraș, stat sau provincie. Includeți cod poștal, după caz.
4

Țara

Adresa de corespondență (dacă este diferită de cea de mai sus)
Oraș, stat sau provincie. Includeți cod poștal, după caz.

5

Numărul de identificare al contribuabilului in SUA
(SSN or ITIN), dacă este necesar (vezi instrucțiuni)

7

Numărul de referință (vezi instrucțiunile)

Partea II
9
10

Țara
6 Numărul de identificare fiscal străin (vezi instrucțiunile)
8

Data nașterii (LL-ZZ-AAAA) (vezi instrucțiunile)

Cerere privind tratamentul fiscal al beneficiilor (pentru scopurile Capitolului 3) (vezi instrucțiunile)

Declar că beneficiarul real este rezident al
, in sensul tratatului impozitului pe venit dintre SUA și țara respectivă.
Cote și condiții speciale (dacă sunt aplicabile - vezi instrucțiunile): Beneficiarul real solicită conform dispozițiilor articolului privind
tratamentul identificat la numărul 9 o cotă de ..........% a reținerii la sursă (specificați tipul de venit):
Explicați motivele pentru care beneficiarul real îndeplinește condițiile articolului tratamentului menționat

Part III

Declarație

Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă. Declar de
asemenea, cunoscând sancțiunile aplicate, faptul că:
•

Sunt beneficiarul real (sau sunt autorizat să semnez în numele beneficiarului real) al venitului la care se face referire în prezentul formular sau folosesc
prezentul formular pentru a mă documenta ca o persoană fizică care este beneficiarul sau titularul unui cont în cadrul unei instituții financiare străine.

•

Persoana identificată la linia 1 a acestui formular nu este cetățean american

•

Veni tul l a ca re s e f ace r ef er ir e în a cest fo rm ula r:
(a) Nu are o legătură efectivă cu desfășurarea unei activități comerciale sau de afaceri în SUA,
(b) Are o legătură efectivă dar nu este supus impozitului conform tratatului privind impozitul pe venit aplicabil, sau
(c) Este venitul unui partener aferent cotei de parteneriat,

•

Persoana identificată la linia 1 a acestui formular este rezidentul unei țări parte din tratatul menționat la linia 9, în sensul Tratatului impozitului pe venit dintre SUA
și țara respectivă

•

Pentru tranzacțiile de brokeraj sau de schimburi de tip barter, beneficiarul real este o persoană străină scutită, așa cum este definită în instrucțiuni.

Mai mult, autorizez ca acest formular să fie înmânat oricărui agent pentru reținere la sursă care are control, primește sau are în custodie plățile al cărui beneficiar real
sunt sau oricărui alt agent care poate deconta sau face plăți ale sumelor pentru care sunt beneficiar real. Sunt de acord să depun un nou formular în 30 zile dacă
orice declarație cuprinsă în acest formular devine incorectă.

Semnati aici ►
►_________________________________________________
Semnătura beneficiarului real (sau a persoanei fizice autorizate să semneze în numele beneciarului real)

_____________________________________________
Nume semnatar cu majuscule

_______________
Data (LL-ZZ-AAAA)

______________________________________________________________
Calitatea in care actioneaza (daca formularul nu este semnat de catre beneficiarul real)

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.
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