Verdragsverklaring - Treaty statement
Verklaring betreffende de Amerikaanse roerende voorheffing1 (van toepassing vanaf 01/01/2017)

Benaming en adres van de rekeninghouder (rechtspersoon)

$$

Handelsnaam ...................................................................................................................................................................................................................................................
Maatschappelijke
zetel

Straat ...................................................................................................................................................................... Nr ....................
Postcode ...................................

Gemeente ..................................................................................................

Telefoon ........................................................................................................

Bus ..........

Land ......................................

Fax .................................................................................................

Email ............................................................................................................................................................................................................................
Ondernemingsnr. .....................................................................................................................................................................................................

Declaration by representatives (Verklaringen van de vertegenwoordigers)

$$

I/We, the undersigned, authorised representative(s) of the account holder, hereby declare that the the account holder (legal entity):
Ondergetekende(n), rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de rekeninghouder, verklaart/ verklaren hierbij dat de rekeninghouder (rechtspersoon):
1. is registered in Belgium for income tax purposes; fiscaal gevestigd is in België;
2. meets all provisions of the Double Taxation Convention between Belgium and the United States of America (“Double Taxation Convention”) that
are necessary to claim a reduced rate of withholding, including any limitation on benefits provisions, and derives the income within the meaning of
section 894 of the US Internal Revenue Code, and the relevant implementing regulations thereunder, as the beneficial owner;
voldoet aan alle bepalingen van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting tussen België en de Verenigde Staten van Amerika (“Dubbelbelastingverdrag”)
die nodig zijn om aanspraak te maken op een verlaagd tarief van roerende voorheffing, met inbegrip van de bepalingen inzake de beperking van verdragsvoordelen,
en de inkomsten in de zin van artikel 894 van het Amerikaans fiscaal wetboek (“Internal Revenue Code”), en de desbetreffende uitvoeringsbepalingen daarvan, als
de uiteindelijk gerechtigde verkrijgt;
3. meets the conditions of one of the following tests contained in the limitation on benefits provision that is included in the Double Taxation
Convention (check only one): voldoet aan de voorwaarden van één van de volgende tests opgenomen in de ‘Beperking van voordelen’ - bepaling van het
Dubbelbelastingverdrag (kruis slechts één hokje aan):

check only one
Vink slechts één hokje aan

O Government Regering
O Company that meets the ownership and base erosion test Vennootschap die voldoet aan de bezits- en belastinggrondslaguithollingstest
O Tax exempt pension trust or pension fund Fiscaal vrijgestelde pensioentrust of -fonds
O Company that meets the derivative benefits test Vennootschap die voldoet aan de afgeleide voordelen test
O Other tax exempt organization Andere fiscaal vrijgestelde organisatie
O Company with an item of income that meets active trade or business test Vennootschap met een inkomensbestanddeel dat voldoet aan de actieve handels-of bedrijfsactiviteitstest
O Publicly traded corporation Beursgenoteerde vennootschap
O Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received Gunstige discretionaire beslissing door de bevoegde Amerikaanse autoriteit ontvangen
O Subsidiary of a publicly traded corporation Dochteronderneming van een beursgenoteerde vennootschap
O Other (specify article and paragraph of the Double Taxation Convention): Ander (artikel en paragraaf specifiëren
van het Dubbelbelastingverdrag):

............................................................................................................................................................................................................
Voor meer informatie, gelieve onze “Verklarende nota betreffende de verdragsverklaring” te raadplegen die u terugvindt in het ‘Document center’
onder ‘Fiscale attesten’.
De ondergetekende(n) bevestig(t)(en) dat alle meegedeelde informatie juist en volledig is en verbind(t)(en) zich er onherroepelijk toe om de bank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging die tot gevolg heeft dat een of meer van de hiervoor genoemde verklaringen niet meer
juist of volledig is/zijn.
De ondergetekende(n) aanvaarden dat deze verklaring aan elke bevoegde instantie kan worden verstrekt in het kader van de wettelijke verplichtingen
van Keytrade Bank.

handtekening vertegenwoordiger 1 (conform het identiteitsbewijs)

handtekening vertegenwoordiger 2 (conform het identiteitsbewijs)

Gelieve een recto-versokopie van uw identiteitskaart toe te voegen
1 - Indien de rechtspersoon niet voldoet aan de vereiste voorwaarden om de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting tussen België en de Verenigde Staten van Amerika
te genieten of geen gebruik wenst te maken van de overeenkomst, dan dienen haar vertegenwoordigers deze verklaring niet te ondertekenen. Desgevallend worden zij verzocht om
hun belastingadviseur te raadplegen voor bijkomende informatie.
Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, BE 0879 257 191
Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be
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Gedaan te ......................................................................................................................................................................... op ...............................................................................

