Orientações específicas referente o preenchimento do
Formulário W8:

o É necessário encaminhar o Formulário W8 preenchido eletronicamente e assinado.
Se sua conta for conjunta, um formulário W8 deverá ser preenchido para cada
titular.
o Este documento atesta que o(s) titular(es) da conta declara(m) Imposto de Renda no país
de origem ao invés de declarar nos EUA.
o O preenchimento correto do Formulário W8 é de exclusiva responsabilidade do(s)
titular(es) listado(s) na conta(s). Consulte as instruções do "Passo a Passo"
fornecidas abaixo ou visite o site do IRS para obter mais instruções; https://
www.irs.gov/.
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Instruções para preencher o formulário W-8BEN

País de Nacionalidade

Nome do Titular da Conta
Endereço de Residência

País

Cidade, Estado e CEP

Endereço de Correspondência (caso diferente do endereço de residência)
Cidade, Estado e CEP

País

Caso tenha o documento Social Security ou ITIN, insira-o aqui. Se não, deixe em branco.

Deixe em branco

Informe o seu CPF

Data de nascimento - MÊS/DIA/ANO (ano como 4 algarismos)

Para informações sobre como preencher os campos 9 e 10, leia instruções na página 4

Assine Aqui

Insira Data Mês/Dia/Ano)

Nome Completo
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Instruções para preencher o formulário W-8BEN

Linha 9
Se você estiver reivindicando benefícios do acordo como residente de uma país estrangeiro com o qual os Estados Unidos
mantém um acordo sobre imposto de renda para pagamentos sujeitos à retenção de acordo com o capítulo 3, identifique o
país onde você afirma ser residente para fins do acordo sobre imposto de renda. Para os fins do acordo, uma pessoa é um
residente de um país acordado se a pessoa for um residente de tal país sob os termos de acordo. Uma lista dos acordos
sobre impostos dos E.U.A. está disponível em http:// www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/TaxTreaties. Se você
for relacionado ao agente retentor de acordo com a seção 267(b) ou 707(b) e a quantia total recebida sujeita à retenção
durante o ano for superior a USD 500.000,00, então você deve preencher e enviar o Formulário 8833, Declaração de
Impostos Baseada no Acordo na Seção 6114 ou 7701(b). Veja as instruções para o Formulário 8833 para mais informações
sobre os requisitos de preenchimento.

Linha 10
A linha 10 deve ser usada somente se você estiver reivindicando benefícios do acordo que exigem que você satisfaça
condições não cobertas pelas representações que faz na linha 9 e na Parte III. Por exemplo, pessoas reivindicando
benefícios do acordo relacionados a royalties devem preencher essa linha se o acordo contém taxas de retenção diferentes
para os diferentes tipos de royalties. No entanto, essa linha sempre deverá ser preenchida por estudantes e pesquisadores
estrangeiros reivindicando benefícios de acordo. Veja Bolsas de estudo e fundos de estudos, posteriormente, para mais
informações. Essa linha geralmente não é aplicável à benefícios de acordo relacionados a um artigo do acordo sobre juros ou
dividendos (que não os dividendos sujeitos a taxas preferenciais baseadas no controle acionário). Estrangeiro não residente
que se torna um estrangeiro residente. Geralmente, somente um individuo estrangeiro não residente pode usar os termos de
um acordo sobre impostos para reduzir ou eliminar os impostos aos E.U.A. sobre certos tipos de rendimentos. No entanto, a
maioria dos acordos sobre impostos contém uma provisão conhecida como “cláusula de proteção”, que preserva ou “protege”
o direito de cada país de cobrar os impostos de seus residentes como se nenhum acordo sobre impostos existisse. As
exceções especificadas na cláusula de proteção podem permitir que uma isenção fiscal continue para alguns tipos de
rendimentos, mesmo depois que o receber tenha se tornado um estrangeiro residente nos E.U.A. para fins fiscais. O individuo
deve usar o Formulário W-9 para reivindicar os benefícios do acordo sobre impostos. Veja as instrucoes no Formulário W-9
para mais informações. Veja também Estudante ou pesquisador estrangeiro não residente que se torna um estrangeiro
residente, posteriormente, por exemplo. Bolsas de estudo e fundos de estudos. Um estudante ou pesquisador estrangeiro
não residente (incluindo um trainee ou aprendiz de negócios) que recebe uma bolsa ou fundo de estudos não compensatório
pode usar o Formulário W-8BEN para reivindicar os benefícios do acordo sobre impostos que se aplicam para reduzir ou
eliminar os impostos aos E.U.A. sobre tal rendimento. O Formulário W-8BEN não e exigido, a não ser que um benefício do
acordo esteja sendo reivindicado. Um estudante ou pesquisador estrangeiro não residente que recebe uma bolsa ou fundo de
estudos compensatório deve usar o Formulário 8233, em vez do Formulário W-8BEN, para reivindicar quaisquer benefícios
de um acordo sobre impostos que se aplique a tal rendimento. O estudante ou pesquisador deve usar o Formulário W-4 para
qualquer parte de tal rendimento para a qual ele não esteja reivindicando uma isenção de retenção pelo acordo sobre
impostos. Não use o Formulário W-8BEN para bolsas ou fundos de estudo compensatórios. Veja Compensação por Serviços
Pessoais Dependentes nas Instruções para o Formulário 8233.
Se você é um individuo estrangeiro não residente que recebeu uma bolsa ou fundo de estudos não compensatórios e
rendimentos de serviços pessoais (incluindo o rendimento de bolsas e fundos de estudos compensatórios) de um mesmo
agente retentor, você pode usar o Formulário 8233 para reivindicar uma isenção de retenção pelo acordo sobre impostos para
uma parte ou para todos os tipos de rendimento. Preenchimento das linhas 3 e 9. A maioria dos acordos sobre impostos que
contém um artigo isentando os rendimentos proventientes de bolsas ou fundos de estudos exige que o recebedor seja um
residente do outro país acordado no momento em que, ou imediatamente antes de, entrar nos Estados Unidos. Deste modo,
um estudante ou pesquisador pode reivindicar a isenção mesmo que ele não tenha mais um endereço fixo no outro país
acordado depois da entrada nos Estados Unidos. Se esse for o caso, você pode fornecer um endereço dos E.U.A. na linha 3
e ainda assim estar apto a isenção se todas as outras condições exigidas pelo acordo sobre impostos forem satisfeitas. Você
também deve identificar na linha 9 o país acordado onde você era residente no momento em que iria, ou imediatamente
antes de, entrar nos E.U.A. Preenchimento da linha 10. Você deve completar a linha 10 se for um estudante ou pesquisador
reivindicando uma isenção dos impostos em sua bolsa ou fundo de estudos não compensatórios sob um acordo sobre
impostos. Estudante ou pesquisador estrangeiro não residente que se torna um estrangeiro residente. Você deve usar o
Formulário W-9 para reivindicar uma exceção a cláusula de proteção. Consulte Esntrangeiro não residente que se torna um
estrangeiro residente, anteriormente, para uma explicação geral sobre as cláusulas de proteção e as exceções a elas.
Exemplo, O artigo 20 do acordo sobre impostos do E.U.A. com a China permite uma isenção de impostos para bolsas de
estudos recebidas por estudantes chineses temporariamente presents nos Estados Unidos. De acordo com a lei dos E.U.A.
esse estudante se tornara um estrangeiro residente para fins fiscais se ele permanecer nos Estados Unidos por mais de 5
anos. No entanto, o parágrafo 2 do primeiro protocolo do acordo E.U.A.- China (do dia 30 de abril de 1984) permite que as
provisões do artigo 20 continuem a ser aplicaveis mesmo depois que o estudante chines se torne um estrangeiro residente
nos Estados Unidos. Um estudante chines que se qualificar para essa exceção (sob o parágrafo 2 do primeiro protocolo) e
estiver contando com essa exceção para reivindicar uma isenção dos impostos de sua bolsa ou fundo de estudos deve
preencher o Formulário W-9.
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