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Declaração de confirmação da situação fiscal sob o FATCA 

 

Cliente 

      

CNPJ 

      

Endereço do Cliente 

      

Endereço fiscal do cliente, se diferente do informado acima. 

      

O endereço fiscal do Cliente permanente é o registrado junto ao fisco ou, caso não se aplicar, o endereço do 

escritório principal. 

País de Incorporação 

      

Endereço Fiscal - por favor, forneça o endereço de cada país onde houver residência com efeitos fiscais 

      

Preencher somente se o Cliente tiver mais de um endereço fiscal. 

 

Classificação FATCA  

  
Referente ao capítulo 4, subtítulo A (seções 1.471 até 1.474) do Código da Receita Federal dos Estados Unidos 

de 1986 (comumente referido como "Ato de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras" ou "FATCA") e os 

regulamentos no âmbito dos mesmos ou qualquer acordo intergovernamental para cumprimento do FATCA, o 

Cliente faz as seguintes declarações listadas abaixo: 

  
1) Declaramos para os efeitos da legislação do FATCA que: 

- NÃO fomos incorporados, constituídos ou organizados nos Estados Unidos da América ou de acordo com sua 

lei ou em qualquer de seus Estados, inclusive o Distrito de Columbia.  

- NÃO somos uma sociedade criada e organizada nos Estados Unidos da América ou nos termos da Lei dos 

Estados Unidos ou de qualquer um dos Estados Unidos da América, incluindo o Distrito de Columbia; 

- NÃO somos um “trust”, do qual um Tribunal nos Estados Unidos da América possa exercer supervisão 

primária sobre a sua administração e que uma ou mais pessoas dos Estados Unidos tenham a autoridade para 

controlar todas as decisões importantes do “trust” ou; 

- Não possuímos nenhuma propriedade nos termos da legislação fiscal americana (uma propriedade cuja renda, 

proveniente de fontes fora dos Estados Unidos, não estejam ligados efetivamente com a realização de comércio 

ou negócio com os Estados Unidos, ou ainda não classificáveis como receita bruta nos termos do subtítulo A do 

Código da Receita Federal dos Estados Unidos de 1986).“ 

 

2) Estamos atuando em nosso nome e não como representantes legais, intermediários ou nomeados de outra 

pessoa.  

  

3) Por favor, leia as informações a seguir com cuidado e selecione apenas um dos tipos de entidade para 

confirmar sua classificação perante o  FATCA. Após identificar a melhor opção, por favor, assinale com “X” e 

assine a página 5 desta declaração. Para mais informações sobre alguns dos termos utilizados, verifique o 

Folheto FATCA entregue pelo seu Gerente de Relacionamento no recebimento desta Declaração.   

 

 

  Entidade Estrangeira Não Financeira Ativa  

Declaramos que atendemos aos critérios abaixo: 

- Menos de 50% de nossa renda bruta do último ano calendário – ou outro período de reporte do balanço - é 

lucro passivo (consulte a definição de ‘lucro passivo’ no Folheto do FATCA).  

- Menos de 50% de nossos ativos durante o último ano calendário – ou de outro período de reporte de balanço - 

eram ativos utilizados ou retidos para produção de lucro passivo.  

- Principal atividade comercial da entidade: 

Informar o Ramo de Atividade 
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 Entidade em fase pré-operacional (“start up”) 

Declaramos que atendemos aos critérios abaixo: 

- A entidade ainda não está ativa e não tem histórico operacional, mas está investindo recursos em ativos com a 

intenção de exercer uma atividade comercial, desde que não seja uma instituição financeira. 

- A entidade reconhece que esta declaração irá expirar após 24 meses da data de constituição inicial desta 

Entidade Estrangeira Não Financeira 

- A entidade foi constituída em:  DD/MM/AAAA 

 

 Entidade com Ações  

Declaramos que atendemos aos critérios abaixo: 

- Somos uma Entidade Estrangeira Não-Financeira e nossas ações são negociadas regularmente num mercado 

de valores mobiliários, conforme estabelecido em legislação local. ou 

- A Entidade Estrangeira Não-Financeira (NFFE) é uma coligada de uma empresa cujas ações são negociadas 

em bolsa de valores, conforme estabelecido em legislação local. 

Por favor, informe o mercado de valores mobiliários em que as ações são comercializadas regularmente: 

      

 

 Entidade Governamental Não Americana  

Declaramos que atendemos ao critério abaixo: 

 - Não somos uma entidade governamental americana, uma subdivisão política do governo americano (o que, 

inclui Estado, Província ou Município), ou um organismo público que desempenha uma função para tal governo 

ou uma entidade do governo de um território dos EUA, uma organização internacional, um Banco Central 

americano ou uma entidade que pertença 100% a um ou mais dos critérios anteriores. 

 

 Holding Não Financeira  

Declaramos que atendemos aos critérios abaixo: 

 - As atividades realizadas pela entidade são de uma “holding”, no todo ou em parte, concedendo financiamento 

e prestando serviços para uma ou mais subsidiárias NÃO ligados a atividades de Instituições Financeiras.  

- Não operamos como um fundo de investimento, tais como fundos privados de ações, fundo de capital de risco, 

fundo de aquisição alavancada ou qualquer veículo de investimento que tenha como objetivo adquirir fundos de 

empresas visando participação nessas companhias para fins de investimento. 

 

 Empresas de Financiamento Intra-Grupo 

Declaramos que atendemos aos critérios abaixo: 

 - A entidade tem como principal ramo de atividade é o financiamento e/ou “hedging” (sistemas de proteção de 

ativos) com e/ou para empresas coligadas de nosso Grupo Econômico, considerando que nenhuma coligada do 

Grupo é Instituição Financeira e que não oferecemos financiamento e/ou “hedging” ou serviços para outras 

empresas que não sejam coligada ao Grupo Econômico.  

 

 Organização sem Fins Lucrativos ou Instituição de Caridade 

Declaramos que atendemos aos critérios abaixo: 

Organização sem Fins Lucrativos                Instituição de Caridade  

 - A entidade é estabelecida e mantida no país exclusivamente para fins religiosos, filantrópicos, científicos, 

artísticos, culturais ou educativos; ou estabelecida para operar no seu país como organização de classe, câmera 

de comércio, sindicato ou outra organização trabalhista, de organização de agricultura ou horticultura ou outra 

dedicada exclusivamente à promoção do bem-estar social. 

- A entidade está isenta de imposto de renda em seu país de constituição; 

- A entidade não tem acionistas ou sócios que têm interesse na propriedade ou benefício de seus rendimentos ou bens; 
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- Nem as leis aplicáveis do país de organização da entidade, nem documentos de constituição da entidade 

permitem que qualquer renda ou bens da entidade sejam distribuídos ou aplicados em benefício de uma pessoa 

privada ou de uma entidade não-filantrópica que não esteja de acordo com a realização de atividades 

beneficentes da entidade. A entidade não poderá receber como pagamento valores não razoáveis ou 

remunerações que não representem o valor justo de mercado da propriedade que a entidade tenha adquirido; e 

As leis aplicáveis do país de organização ou documentos de constituição da entidade exigem que, em caso de 

liquidação ou dissolução da entidade, todos os seus bens serão distribuídos a uma entidade governamental, parte 

integrante de um governo ou entidade controlada por um governo não americano, para outra organização sem 

fins lucrativos ou ao governo do país da organização ou de qualquer subdivisão política. 

O número de registro da Instituição de Caridade, caso aplicável, é:  

      

 

 Entidade no Território Americano 

Declaramos que atendemos aos critérios abaixo: 

- A entidade está organizada em um território dos EUA e todos os proprietários são residentes no território dos EUA. 

 

 Entidade Estrangeira Não Financeira em Liquidação, Falência ou Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial 

Declaramos que atendemos ao critério abaixo: 

- Durante os últimos 5 anos, a entidade não exerceu a atividade de uma instituição financeira e atualmente está 

em processo de liquidação ou recuperação judicial ou extrajudicial, com o intuito de continuar suas operações 

em atividades que não sejam relacionadas a Instituições Financeiras.  

 

 Entidade Estrangeira Não Financeira Passiva  

- A entidade não é uma Instituição Financeira estrangeira e não se encontra em nenhuma das classificações anteriores. 

- As informações sobre seus controladores, que se caracterizam como pessoas jurídicas norte-americanas (“US 

Persons”) estão listadas abaixo. 

 

Nome Completo       

Endereço de residência permanente       

Número de Identificação Fiscal dos Estados Unidos       

 

Nome Completo       

Endereço de residência permanente       

Número de Identificação Fiscal dos Estados Unidos       

 

Nome Completo       

Endereço de residência permanente       

Número de Identificação Fiscal dos Estados Unidos       

 

Nome Completo       

Endereço de residência permanente       

Número de Identificação Fiscal dos Estados Unidos       

Um proprietário substancial é (como definido no Regulamento do Departamento do Tesouro na seção 
Regulamentos do Tesouro 1,1473-1 (b)), qualquer pessoa especificada dos EUA que: 

i. Detém, direta ou indiretamente, mais de 10 por cento (por voto ou valor) das ações de qualquer 
companhia não americana; 

ii. Detém, direta ou indiretamente, mais de 10 por cento dos lucros ou interesses de capital em uma 
parceria não americana; 

iii. É tratado conforme descrito nas seções 671 a 679 do Código da Receita Federal dos Estados Unidos. 
iv. Detém, direta ou indiretamente, mais de 10 por cento de juros em uma relação de confiança. 

 

Por favor, se necessário, utilize os campos de assinaturas adicionais, para incluir mais proprietários. 
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“Entidade Estrangeira Não Financeira” é toda empresa constituída fora do território americano, de 

acordo com FATCA que é uma legislação dos EUA. 

 

Declaramos que: 

Todas as afirmações feitas nesta declaração são exatas e julgamos estarem completas. 

Caso qualquer informação fornecida nesta declaração se torne incorreta, nos comprometemos a notificar o 

HSBC o mais prontamente possível: 

 

 

 

Assinatura _______________________________________________ 

Nome Completo       

Cargo       

Data       

 

 

 

Assinatura _______________________________________________ 

Nome Completo       

Cargo       

Data       

 

 

 

Assinatura _______________________________________________ 

Nome Completo       

Cargo       

Data       

 

 

 

Assinatura _______________________________________________ 

Nome Completo       

Cargo       

Data       

 

 

(Assinado de acordo com o mandato)  

 

Por favor use os campos de assinaturas adicionais se for necessário, a assinatura deverá ser em conformidade 

com o seu mandato. 

 

 


