Formulário FATCA e CRS
Cliente
Nome Completo

Local de Nascimento (Cidade / País)

Endereço de Correspondência

CPF

Endereço de Residência Permanente

Data de Nascimento

Nacionalidade

Domicílio Fiscal
Refere-se à jurisdição/país para fins de imposto de renda e/ou outras obrigações fiscais.
SIM

Declaro que possuo domicilio fiscal nos Estados Unidos e para fins de apresentação aos órgãos fiscais sobre
meus dados financeiros e cadastrais das contas de investimentos e/ou deposito na qual sou titular, informo o
meu Número de Identificação Fiscal: TIN (Tax Identification Number) / NIF (Número de Identificação Fiscal)

TIN/NIF:

NÃO

Declaro que não possuo domicílio fiscal nos Estados Unidos por me enquadrar em uma ou mais situações
descritas abaixo:
Não possuo visto tipo Green Card e não realizei solicitação de visto aos Estados Unidos.
Nasci nos Estados Unidos e renunciei à cidadania americana ou não adquiri ao nascer, no entanto, ainda não
possuo o Certificado correspondente.
Exerço a profissão de trainee, estagiário, professor, estudante de entidade de ensino norte americana e ou
tenho participação em programa de Intercambio educacional/cultural. Meu visto de presença nos Estados
Unidos se enquadra nas modalidades de vistos relacionados a estadia temporária (Visto tipo F, J, M ou Q).
Diplomata estrangeiro ou exerço outras atividades em consulados, embaixadas ou organismos internacionais nos Estados Unidos.
Esposa(o), filha(o) solteira(o) com idade inferior a 21 anos de diplomata estrangeiro ou que exerce atividades
em consulados, embaixadas ou organismo internacional nos Estados Unidos.
Renunciei da minha nacionalidade ou cidadania americana conforme Certificado de Perda de Nacionalidade emitido pelo Bureau of Consular Affairs do Estado, anexo a este formulário.
Renunciei do meu visto tipo Green Card conforme Certificado de Abandono do Green Card emitido pela
autoridade consular dos Estados Unidos no Brasil, anexo a este formulário.
Considerando os últimos três anos incluindo o ano presente, não estive nos Estamos Unidos por mais de 183
dias, considerando q integralidade dos dias deste ano.

Banco Rendimento S/A - Av. Rebouças, 3970, Eldorado Business Tower - 10º andar - Pinheiros | São Paulo - SP | 05423-110

04/2020

Possui domicilio fiscal em outro país além do Brasil?
NÃO
SIM

Sem considerar Estados Unidos, indique abaixo quais outros países você possui domicilio fiscal:

País de Domicílio Fiscal

TIN/NIF

Caso não possua TIN/NIF, indicar o motivo:
País de Domicílio Fiscal

País não emite TIN/NIF para
seus residentes

Não obteve o TIN/NIF
(justificar a opção na questão
seguinte)

Justifique o motivo pelo qual não obteve o TIN/NIF:

Domicílio Fiscal
Declaro, sob as penas de lei, que sou beneficiário final efetivo de todos os valores e/ou investimentos movimentados ou
mantidos em conta de deposito e/ou investimentos de que sou titular no Banco Rendimento S/A.
Todas as informações fornecidas neste formulário, inclusive número de inscrição para fins fiscais, são verdadeiras,
válidos e completos.
Estou ciente de que devo atualizar as informações fornecidas neste formulário em até 10 (dez)dias, sempre que
sofrerem alteração de fato que as tornem incorretas ou incompletas, mediante notificação ao Banco
Rendimento, bem como, sempre que requerido, na forma e no prazo informados.
Autorizo o Banco Rendimento e outras empresas do mesmo grupo econômico ou a ele relacionados e com as
quais eu mantenha contrato, a fornecer este formulário, as informações deles constantes, bem como os dados
financeiros relativos às contas de depósito e aos investimentos de que sou titular ou co- titular às fontes
pagadoras de rendimentos ou aos depositários centrais ou agentes escrituradores de títulos ou valores
mobiliários inerentes à conta, às autoridades brasileiras ou estrangeiras conforme exigido nos termos da
legislação aplicável no Brasil, dos acordos internacionais firmados pelo Brasil, ou ainda nos termos da legislação
aplicável na jurisdição na qual nasci, ou das quais sou cidadão, nacional ou residente.
Data da Assinatura:

Assinatura
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