Formulari FATCA de la declaració del titular per a persones físiques no
estatunidenques
1. Informació general del titular
1a. Nom complet

1b. País de ciutadania

1c. Adreça completa del domicili (carrer, número, pis, porta, codi postal, població i país)

1d. Adreça de correspondència completa (si és diferent de l’anterior)

1e. Ciutat i país de naixement

1f. Data de naixement (mm/dd/aaaa)

1g. País o països diferents dels Estats Units on és resident fiscal 1
País o països de residència fiscal diferents
dels Estats Units

Número d’identificació fiscal en cada país

______________________________________________
1

Resident fiscal: es refereix a la condició de contribuent al país per motius de residència, diferent de la
simple tinença d’obligacions fiscals de caràcter puntual derivades de la simple tinença de béns o actius en un
país o de l’obtenció de determinades rendes amb font en un país.
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2. Informació FATCA
2a. És ciutadà dels Estats Units o n’és resident a efectes fiscals?
No ➔ Continuï emplenant aquest formulari per l’apartat 2b, i accepti i signi la
declaració corresponent (apartat 3).
Sí ➔ Empleni el formulari FATCA de declaració del titular per a persones físiques i
entitats estatunidenques (que substitueix el W-9). No ha de continuar emplenant
aquest formulari.
2b. Va néixer als Estats Units?
No ➔ Si us plau, adjunti:

.

Còpia del seu document d’identitat (passaport o DNI no estatunidenc en
vigor, que evidenciï la nacionalitat o la ciutadania en un altre país, si no s’ha
facilitat anteriorment).

Sí ➔ Si us plau, adjunti els documents següents:

.
.

Document d’identitat (DNI o passaport no estatunidenc en vigor, que
evidenciï la nacionalitat o ciutadania en un altre país).
Certificat de renúncia a la nacionalitat estatunidenca (model I-407 de
l’IRS *) o empleni l’apartat «Observacions» amb una explicació raonable del
motiu pel qual el titular no té aquest certificat, tot i haver renunciat a la
ciutadania estatunidenca, o el motiu pel qual no va obtenir la ciutadania
estatunidenca en néixer.

Observacions:

3. Acceptació i signatura
L’administració tributària estatunidenca (IRS) requereix les manifestacions següents
exclusivament a l’efecte d’establir la seva condició de persona física que no és ciutadana
estatunidenca ni resident fiscal als Estats Units.
Sota la meva responsabilitat, manifesto que:
- Estic utilitzant aquest formulari per acreditar-me com a persona física propietària o
titular d’un compte en una institució financera estatunidenca a efectes de la FATCA en
substitució del formulari W-8BEN de l’IRS.
- He examinat la informació inclosa en aquest formulari. Aquesta informació és veritable i
correcta segons el meu saber i entendre.
A efectes estatunidencs, les declaracions anteriors s’emeten sota pena de perjuri, excepte
si el declarant afirma que no és ciutadà o resident fiscal als Estats Units i s’adjunta a la
declaració la documentació de suport requerida per acreditar aquest estatus en l’apartat 2
del formulari.
Em comprometo a informar de qualsevol possible modificació en les dades abans
declarades en un termini de 30 dies des del canvi de circumstàncies mitjançant la
presentació d’un nou formulari.
,
Nom complet i signatura
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