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1. AMERIKAANSE FISCALE WETGEVING
1.1 WAAROM INVULLEN?
In 2010 werd er een nieuwe Amerikaanse fiscale wetgeving gestemd, namelijk de Foreign Account Tax
Compliance Act of kortweg FACTA. Met deze wet wordt er getracht de fiscale vlucht tegen te gaan van
VS-belastingplichtige die financiële activa bezitten buiten de Verenigde Staten.
Sinds 1 juli 2014 is er een nieuw systeem van rapportering en belastinginhouding ingevoerd onder het
hoofdstuk van de ‘Internal Revenue Code (IRC)’. Dit maakt dat buitenlandse ontvangers van een
Amerikaans inkomen zich bekend moeten maken. Bijkomend is het verplicht voor niet-Amerikaanse
financiële instellingen om belastingplichtigen onder hun klanten te identificeren en bepaalde
identificatiegegevens aan de Amerikaanse fiscus bekend te maken.
Niet-Amerikaanse personen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, zoals buitenlandse bedrijven)
zijn onderworpen aan de Amerikaanse inkomstenbelasting. Dit is een vast tarief van 30% dat men heft op
bepaalde vormen van inkomsten die ontvangen worden uit Amerikaanse bronnen. Het
dubbelbelastingverdrag dat België heeft met de VS kan eventueel wel tot een vermindering leiden van
het belastingtarief.
Volgens artikel 1473(1)(A) van de IRS Code worden de volgende inkomsten beschouwd als
inhoudingsplichtige betalingen of ‘withholdable payments’:
-

de betaling van rente, dividenden, premies;
huur, salarissen, lonen, vergoedingen, bezoldigingen, uitkeringen;
emolumenten of andere bepaalbare/vaste jaarlijkse of periodieke winst en inkomsten;
bruto-opbrengsten uit de verkoop of de vervreemding van eigendom die rente of dividend
oplevert.

Al deze betalingen moeten ‘from sources within the United States’ komen. Andere inkomsten komen niet
in aanmerking.

1.2 WIE MOET HET INVULLEN?
De belasting wordt ingehouden door diegene die het inkomen betaalt. Deze betaler is de
inhoudingsplichtige of ‘withholding agent’ en is verantwoordelijk voor het achterhouden van de vereiste
belastingen en het nadien over te maken aan de US Internal Revenue Service (IRS). In situaties waarbij
inhouding verplicht is en de inhoudingsplichtige faalt in zijn taak, kan deze persoonlijk aansprakelijk
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worden gesteld voor het betalen van de belasting. Ze zorgen er dan ook voor dat ze alle noodzakelijke
handelingen met de nodige voorzichtigheid uitvoeren.
Een belangrijk deel hierbij is dat ze van de begunstigde van het inkomen een certificaat ontvangen waarin
staat of de begunstigde een Amerikaanse of een buitenlandse persoon is. Dit moet men weten omdat de
inhoudingsbelasting van 30% enkel van toepassing is voor betalingen aan buitenlandse begunstigden. Als
de begunstigde een Amerikaanse persoon is, is de inhouding niet vereist.
Vandaar dat aan buitenlandse personen gevraagd wordt één van de W-8 formulier in te vullen en het
over te maken aan de inhoudingsplichtige. Deze laatste bewaart het formulier en zal het enkel voorleggen
aan de IRS indien deze vraagt waarom er geen belastingen van 30% werden ingehouden op het moment
van de betaling.
Er zijn twee soorten W-8 formulieren: het W-8 BEN formulier voor particulieren en het W-8 BEN E formulier
voor entiteiten.

2. HET W-8 BEN FORMULIER
Het formulier W-8 BEN of ‘Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax
Withholding and Reporting’ dient door buitenlandse particulieren ingevuld en overgemaakt te worden
aan de U.S. payer of aan de withholding agent. Dit gebeurt ofwel voor ofwel op het moment dat het
inkomen betaald wordt. Door het formulier in te dienen wordt er aangetoond dat:
-

u geen Amerikaans persoon bent;
u de uiteindelijke begunstigde bent van het Amerikaanse inkomen;
en dat, wanneer van toepassing, er een verlaagd tarief of een vrijstelling van de inhouding geldt
omwille van een dubbelbelastingverdrag tussen uw land en de V.S.

Om een verlaagd tarief of vrijstelling te kunnen eisen op basis van een belastingverdrag, moet men op het
W-8 BEN formulier een U.S Taxpayer Identification Number (TIN) invullen. Dit nummer wordt uitgereikt
door de IRS en wordt gebruikt voor de administratie van de belastingen. Niet-Amerikaanse personen
komen niet in aanmerking om een Social Security Number (SSN) aan te vragen, maar moeten een Individual
Taxpayer Identification Number of ITIN aanvragen. Dit is een 9-cijferig nummer dat als volgt is opgesteld:
NNN-NN-NNNN.
Om een ITIN te verkrijgen, moet men het IRS formulier W-7 invullen. Er wordt bepaalde documentatie
vereist bij het formulier dat uw ware identiteit en buitenlandse status aantoont. Een buitenlands paspoort
kan bijvoorbeeld dienen om dit aan te tonen. U kan het ingevulde document samen met de documentatie
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opsturen naar het adres dat vermeld staat op het formulier. De procedure om een ITIN te verkrijgen duurt
normaal 4-6 weken.
Het W-7 formulier en de instructies om het in te vullen, kunt u terugvinden op onderstaande officiële
websites:
-

Formulier W-7: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
Engelstalige instructies formulier W-7: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw7.pdf

Eens u een TIN heeft gekregen, kunt u het formulier W-8 BEN invullen. Het formulier en de Engelstalige
instructies zijn terug te vinden op de volgende websites:
-

Formulier W-8 BEN: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
Engelstalige instructies formulier W-8 BEN: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf

2.1 HOE HET FORMULIER W-8 BEN INVULLEN?
Het is belangrijk dat u dit formulier in het Engels invult. Aan de hand van onderstaande instructies zou u
het formulier moeten kunnen invullen. Lees ook zeker de Engelstalige instructies na vooraleer u het
formulier invult. Er mogen overigens geen correcties op het formulier aangebracht worden. Met andere
woorden, indien u een fout schrijft, dient u het formulier opnieuw af te printen en in te vullen.
Part I

-

Vraag 1: Hier vult u uw volledige officiële naam in zoals deze ook op uw Belgische belastingaangifte
staat.
Vraag 2: Hier vult u het land in waarin u staatsburger bent (België).
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-

Vraag 3: Vul hier uw vaste hoofdverblijfplaats in. Dit adres moet, in het land waarvan u beweert
staatsburger te zijn liggen.
Vraag 4: Vul hier uw postadres in, indien dit verschilt van het adres dat u bij vraag drie hebt
ingevuld.
Vraag 5: Hier vult u het US Tax Identification Number (TIN) in dat u via het W-7 hebt aangevraagd.
Vraag 6: Vermeld hier uw Belgisch ondernemings- of BTW-nummer.
Vraag 7: Deze vraag kan door u of door de inhoudingsplichtige (withholding agent) worden
ingevuld. U kan hier bijvoorbeeld één van uw rekening- of effectendossiernummers invullen.
Vraag 8: Vul hier uw geboortedatum in volgens het formaat MM-DD-YYYY.

Part II

-

-

Vraag 9: Indien u aanspraak wil maken op een vermindering van US-bronbelasting in het kader
van een dubbelbelastingverdrag tussen België en de VS, moet u hier het land (België) invullen
waarvan u beweert fiscaal inwoner te zijn.
Vraag 10: Deze vraag moet u enkel invullen indien u volgens het dubbelbelastingverdrag recht
hebt op een speciaal belastingregime.
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Part III

Aan de hand van dit deel bevestigt u dat u de verklaring correct heeft ingevuld. U dient onderaan het
formulier te handtekenen en uw naam en de datum (in formaat MM/DD/YYYY) te vermelden.

3. HET W-8 BEN E FORMULIER
Vroeger mochten entiteiten hetzelfde W-8 BEN formulier invullen als particulieren. Recentelijk is er echter
een apart formulier opgemaakt dat zich uitsluitend tot entiteiten richt, namelijk het W-8 BEN E formulier
of ‘Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)’.
Over het algemeen heeft dit formulier hetzelfde doel als het W-8 BEN formulier, namelijk het aantonen
dat de entiteit een niet-Amerikaans statuut heeft en dat er een verlaagd tarief of een vrijstelling van de
inhoudingsbelasting van toepassing kan zijn. Het formulier is echter veel uitgebreider (acht pagina’s) dan
het andere. Het invulwerk valt echter mee omdat u niet de volledige acht pagina’s moet invullen. Het is
gewoon een kwestie van juist te bepalen welke secties u moet invullen.
Entiteiten moeten eveneens een Tax Identification Number (TIN) aanvragen. Voor entiteiten wordt het TIN
een Employer Identification Number (EIN) genoemd. Er dient een ander formulier (SS-4) te worden ingevuld
om het nummer aan te vragen. Het is mogelijk om online een EIN aan te vragen.
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Het SS-4 formulier en de instructies om het in te vullen, kunt u terugvinden op onderstaande officiële
websites:
-

Formulier SS-4: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
Engelstalige instructies formulier SS-4: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iss4.pdf

Eens u dit EIN hebt gekregen, kunt u het formulier W-8 BEN E invullen. Het formulier en de Engelstalige
instructies zijn terug te vinden op de volgende websites:
-

Formulier W-8 BEN E: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
Engelstalige instructies formulier W-8 BEN: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8bene.pdf

3.1 HOE HET FORMULIER W-8 BEN E INVULLEN?
Lees zeker eerst de Engelstalige instructies vooraleer u begint met het formulier in te vullen. Onderstaande
instructies zijn een leidraad bij het invullen, het kan niet aanzien worden als juridisch of fiscaal advies.
Het formulier dient in het Engels te worden ingevuld, zonder enige correcties. U mag dus geen fouten
corrigeren op het formulier, maar dient in dit geval een nieuw exemplaar af te drukken en in te vullen.
Part I

-

-

Vraag 1: Vul hier de volledige benaming in van de entiteit van de begunstigde, inclusief de
juridische vorm (BVBA, CVBA, CVOA, NV, VOF, Comm.V, Comm.VA, ESV, VZW, OFP).
Vraag 2: Hier vult u het land in waar de entiteit opgericht of gevestigd is.
Vraag 3: Deze vraag is optioneel en dient u enkel in te vullen indien de entiteit die de betaling
ontvangt slechts één eigenaar heeft en de entiteit niet is opgericht in een vennootschapsvorm
(Disregarded Entity).
Vraag 4: Vul hier de vennootschapsvorm van de entiteit in. In de meeste gevallen zal het om een
‘Corporation’ gaan.
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-

Vraag 5: Deze vraag gaat over de FACTA-wetgeving. Het is belangrijk dat u hiervoor een fiscale of
juridische consultant raadpleegt, indien u twijfelt over wat van toepassing is op uw entiteit.

-

Vraag 6: Vul hier het volledige adres in van de maatschappelijke zetel van de entiteit. Er mogen
geen postbusadressen of p/a adressen worden gebruikt.
Vraag 7: Indien het postadres verschilt van het adres van de maatschappelijke zetel, vult u dit hier
in.
Vraag 8: Hier vult u het US Tax Identification Number (TIN) in.

-
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-

-

Vraag 9a: Dit moet u alleen invullen als uw entiteit een financiële instelling is. Indien dit het geval
is, moet u hier het Global Intermediary Identification Number (GIIN) invullen als uw instelling dit
heeft.
Vraag 9b: Vermeld hier uw Belgisch ondernemings- of BTW-nummer.
Vraag 10: Vul hier één van uw rekening- of effectendossiernummers in.

Part II

Dit deel is enkel in te vullen indien het gaat om een ‘disregarded entity’. Indien u denkt tot deze categorie
te behoren, contacteert u best een fiscaal of juridische adviseur die u hierbij kan helpen.
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Part III

Dit deel gaat over het al dan niet recht hebben op een vermindering van de US-bronbelasting op basis
van het dubbelbelastingverdrag tussen België en de VS.
U bent alleen verplicht om dit deel in te vullen indien u wenst te beleggen of reeds belegt in US-effecten
én wanneer u recht hebt op de vermindering van de US-bronbelasting. Om te zien of u recht hebt op de
vermindering, dient u te voldoen aan één van de voorwaarden gesteld in artikel 21 van het
dubbelbelastingverdrag
tussen
België
en
de
VS.
Dit
kan
u
raadplegen
via:
http://www.fiscus.fgov.be/interfafznl/nl/international/conventions/enVigueur.htm Overeenkomsten > In
werking > Overeenkomsten > Verenigde Staten (nieuw) > Overeenkomst van 27.11.2006 > Artikel 21.
Voldoet u aan één van de voorwaarden, dan zullen de Amerikaanse belastingen verminderd worden van
30% naar 15%.
-

-

Vraag 14a: Indien u aan de voorwaarden voldoet, vinkt u dit vakje aan en vult u het land in waar
de entiteit is gevestigd.
Vraag 14b: Als u vraag 14a hebt ingevuld, moet u deze vraag ook invullen. U moet invullen op
welke bepalingen u zich kan beroepen voor een vermindering van de belasting. Er mag slechts één
vakje aangevinkt worden.
Vraag 14c: Dit vakje hoeft u nooit aan te vinken indien uw entiteit fiscaal resideert in België.
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-

Vraag 15: Enkel indien u recht hebt op een speciaal belastingregime (vb. 0% belastingvoet voor een
OFP), dient u deze vraag in te vullen.

Part IV tot XXIX
Deze rubrieken moeten niet worden ingevuld door financiële instellingen. Voor de andere soort entiteiten
moet er gekeken worden naar vraag 5 om te zien welke rubriek hier moet worden ingevuld.
Part XXX

Aan de hand van dit deel bevestigt u dat u de verklaring correct heeft ingevuld. U dient onderaan het
formulier te handtekenen en uw naam en de datum (in formaat MM/DD/YYYY) te vermelden. Onderaan
dient u nog aan te vinken dat u gerechtigd bent om in naam van de entiteit het formulier te
ondertekenen.
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4. GRAAG TOT UW DIENST
Wij willen nogmaals benadrukken dat dit slechts een informatief document is dat niet mag gezien worden
als fiscaal of juridisch advies. Indien u problemen ondervindt bij het invullen van de formulieren neemt u
best contact op met een fiscaal expert of juridisch adviseur.
Voor meer informatie kan u ook altijd terecht op de officiële overheidswebsite van de Internal Revenue
Services IRS: www.irs.gov.
Uiteraard blijven wij ook steeds tot uw dienst en mag u ons altijd vrijblijvend contacteren:
FLANDERS INVESTMENT & TRADE
c/o Consulate General of Belgium
6300, Wilshire Boulevard, Suite 720
Los Angeles, California 90048
United States of America
Tel +1 323 857 08 42
losangeles@fitagency.com

Disclaimer
De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een
beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis
van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet
de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd
worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in
die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of
onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de
interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten,
bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige
verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen.

Datum van publicatie: 02/2018
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