Invulinstructie W8BEN-formulier voor Particulieren
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 ‘Rev. July 2017’ formulier zoals beschikbaar op de
website van de IRS.
Stap 1:

Heb je het juiste formulier?

Het W8BEN-formulier voor individuen is bedoeld voor twee groepen rechthebbenden die bij
Sena zijn aangesloten:
-

-

Muzikanten. Wil je als muzikant voorkomen dat er voor jou als individu bronbelasting in
de Verenigde Staten wordt ingehouden, gebruik dan het W8BEN-formulier voor
individuen. De invulinstructie hieronder heeft betrekking op dit formulier.
Producenten die geen onderneming hebben.

 Producenten met een KvK-geregistreerde onderneming vullen een ander formulier in:
het W-8BEN-E formulier. De ‘E’ staat voor ‘Entity’ wat aangeeft dat het hier een
onderneming betreft.
 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.
Dit formulier is persoonlijk.

Ad 1. Vul hier je volledige naam in.
Ad 2. Vul het land in waarvan je staatsburger bent. Gebruik geen afkortingen, bijvoorbeeld ‘The
Netherlands’, maar geen ‘NL’.
Ad 3. Vul hier je permanente woonadres in, inclusief postcode, woonplaats en land. Vul hier
geen postbus in.
Ad 4. Indien je postadres anders is dan je woonadres, dan vul je hier je postadres in.
Ad 5. Als je geen SSN of ITIN nummer hebt, hoef je hier niets in te vullen.
Ad 6. Als je in Nederland belastingplichtig bent vul je hier je BSN-nummer in.
Ad 7. Vul hier je Sena-nummer in.
Ad 8. Vul hier je geboortedatum in. Gebruik de notatie: MM-DD-YYYY

Ad 9. Vul hier ‘The Netherlands’ in, mits je inwoner van Nederland bent.
Ad 10. Vul in hier in: “Article 13 paragraph 1”, daarna “0%”, en daarna “royalties”.

Als jij tekenbevoegd bent voor de onderneming, zet dan je handtekening en volledige naam.
Vergeet niet de datum te vermelden en doe dit volgens de Amerikaanse schrijfwijze: MM-DDYYYY.
Als je het formulier ondertekent als agent of vertegenwoordiger op basis van een volmacht,
voeg dan de naam toe voor wij je tekent en voeg een kopie van de volmacht toe.

