Invulinstructie W8BEN-E formulier voor producenten met een onderneming
Onderstaande instructies zijn algemeen van aard. Wij benadrukken dat wij geen belastingadvies geven.
Neem contact op met jouw fiscaal adviseur als je vragen hebt over jouw specifieke situatie.
Onderstaande is gebaseerd op het W8-BEN-E ‘Rev. July 2017’ formulier zoals beschikbaar op de website van
de IRS.

Stap 1:

Heb je het juiste formulier?

Het W8BEN-E formulier is bedoeld voor producenten met een KvK-geregistreerde
onderneming. De ‘E’ staat voor ‘Entity’, wat aangeeft dat het hier een onderneming betreft. De
invulinstructie hieronder heeft betrekking op dit formulier.
 Muzikanten en producenten die geen onderneming hebben gebruiken een ander
formulier: het W8BEN-formulier voor individuen.
 Ben je als intermediair bij Sena aangesloten en ontvang je namens rechthebbenden
gelden uit de VS, gebruik dan het W-8IMY formulier voor intermediairs en andere
‘doorstroomentiteiten’.
 Individuen of bedrijven gevestigd in de VS gebruiken het W-9 formulier.
Stap 2:

Vul het formulier in

Een aantal belangrijke aandachtspunten bij het invullen van het formulier:
-

Vul het formulier in het Engels in. Schrijf bijvoorbeeld ‘The Netherlands’ en niet
‘Nederland’.
Gebruik geen tipp-ex of andere correctierollers. Gebruik dan een nieuw formulier.
Gebruik de Amerikaanse manier van datum-notatie: (MM-DD-YYYY).
Vermijd het gebruik van afkortingen tenzij het een rechtsvorm zoals V.O.F. of B.V.
aanduidt.
Dit formulier is persoonlijk.

Ad 1: Vul hier de volledige juridische naam van je onderneming in, met bijvoorbeeld een
toevoeging als VOF, BV of NV. Vul hier expliciet geen handelsnaam in.
Ad 2: Vul hier het land in waarin je onderneming is opgericht, georganiseerd of onder wiens
wetten het valt. Gebruik geen afkortingen – schrijf bijvoorbeeld The Netherlands in plaats van
NL.
Ad 3: Laat dit veld leeg, tenzij van toepassing.
Ad 4: Vink hier maximaal één hokje aan. Kies in geval van een BV, VOF of NV, voor
’Corporation’.
Vink geen ‘Yes’ of ‘No’ aan, tenzij van toepassing.

Ad 5:
Vink hier maximaal één hokje aan. FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act.
Laat je bij deze keuze adviseren door een fiscaal en/of juridisch adviseur.

Voor de meeste entiteiten zal ofwel ‘Active NFFE’ ofwel ‘Passive NFFE’ aangekruist moeten
worden. Het verschil tussen beide zit in de inkomsten- en activacijfers:


Actieve NFFE's zijn betrokken in een actieve handel of zakelijke activiteit
(productie, industrie, niet-financiële diensten, enz.) waarvan minder dan 50% van
de bruto inkomsten van het voorafgaande kalenderjaar passief is (o.a. dividend,
rente, huurgelden, royalties, annuïteiten) EN 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.
o Voorbeeld: een platenmaatschappij maakt CD’s en heeft geen andere
inkomsten behalve de inkomsten uit die activiteit.



Bij een Passieve NFFE zijn de bruto inkomsten in het voorafgaande kalenderjaar
voor ten minste 50% passieve inkomsten (o.a. dividenden, rente, huurgelden,
royalties, annuïteiten), OF ten minste 50% van de activa van de NFFE zijn op enig
moment tijdens het afgelopen kalenderjaar activa die passieve inkomsten
voortbrengen of met dat doel worden aangehouden.
o Voorbeeld: een platenmaatschappij met een uitgebreide muziekuitgeverij
portefeuille die meer inkomsten haalt uit royalties dan het verkopen van
CD’s.

Als de entiteit een financiële instelling (FFI) is, zoals gedefinieerd door FATCA, moet zij de
overeenkomstige categorie aankruisen. Het begrip ‘financiële instelling’ is zeer ruim: dit betreft
niet alleen banken of verzekeringsmaatschappijen, maar ook clearinghuizen, trusts,
hedgefondsen, private-equity fondsen, vastgoedfondsen en pensioenfondsen. Het omvat ook
beleggingsvehikels.
Bij twijfel: laat je adviseren door een fiscaal en/of juridisch adviseur.

Ad 6: Vul hier het vaste adres van je onderneming in, inclusief postcode. Vul hier geen postbus
in.

Ad 7: Als het postadres van jouw onderneming verschilt van het vestigingsadres dan vul je hier
het postadres in. Vul geen email adres in.
Ad 8: Heeft jouw onderneming een Amerikaans ‘Taxpayer Identification Number’ (TIN)? Vul dat
dan hier in. Indien je geen TIN hebt, vul hier dan niets in.
Ad 9a: Als jouw onderneming een GIIN of een buitenlands TIN heeft, vul het dan hier in. Indien
je die niet hebt, vul hier dan niets in.
Ad 9b: Vul hier in het fiscale nummer van je onderneming in wat je de Nederlandse
belastingdienst je heeft toegewezen. (expliciet niet het BTW nummer)
Ad 10: Vul hier je Sena nummer in.

Bij Part II hoeft niets ingevuld te worden.

Ad 14a: Vink dit vakje aan en vul hier in: “The Netherlands”, mits je onderneming in Nederland
is gevestigd.
Je doet deze aanvraag om bronbelasting te voorkomen, daarom moet je hier het land invullen
waar jouw onderneming belastingplichtig is. Door dit aan te vinken geef je ook aan dat jouw
gehele onderneming in dit land belastingplichtig is.
Ad 14b: Als je 14a hebt ingevuld dan moet je ook verklaren waarom je de aanvraag tot
voorkoming van inhouding van bronbelasting doet. Vink maximaal één hokje aan.
Vink aan: ‘Other (specify Article and paragraph)’ en vul in: “Article 13 Paragraph 1”
Ad 14c: Vink dit niet aan.
Ad 15: Vul hier niets in.
Ga naar Part XXV en PART XXVI en selecteer welke FATCA status van toepassing is.

Ad 39 & 40. Heb je PART 26 Passive NFFE gekozen, vink dan ook B of C aan, afhankelijk van wat
van toepassing is. In veel gevallen zal dit B zijn.

PART XXX: Als jij tekenbevoegd bent voor de onderneming, vink dan het hokje aan en plaats je
handtekening en volledige naam. Vergeet niet de datum te vermelden en doe dit volgens de
Amerikaanse schrijfwijze: MM-DD-YYYY.
Als je het formulier ondertekent als agent of vertegenwoordiger op basis van een volmacht,
voeg dan een kopie van de volmacht toe.

