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1. Pessoas FATCA Reportáveis 

Tendo em consideração os recém propostos Regulamentos dos EUA, todas as Instituições 

Financeiras Estrangeiras ("IFI") terão de cumprir a Lei de Cumprimento Fiscal para Contas no 

Estrangeiro ("FATCA"). De acordo com a FATCA, nós, como IFI, somos obrigados a divulgar 

informações em relação às nossas pessoas dos EUA reportáveis. 

Todas as pessoas dos EUA reportáveis devem reportar à IFI em conformidade, de modo a poderem 

cumprir os regulamentos FATCA. 

Definição de pessoa dos EUA reportável: 

• Um cidadão dos EUA (incluindo com dupla cidadania) 

• Um estrangeiro residente nos EUA para fins fiscais 

• Uma parceria doméstica 

• Uma empresa doméstica 

• Qualquer propriedade que não se afigure como propriedade estrangeira 

Qualquer fundo, se: 

• Um tribunal nos Estados Unidos for capaz de exercer a supervisão primária sobre a 

administração do fundo, e 

• Uma ou mais pessoas dos Estados Unidos tiverem autoridade para controlar todas as decisões 

substanciais do fundo 

• Qualquer outra pessoa que não seja uma pessoa estrangeira. 

Por favor, analise a declaração abaixo para fornecer ou não o seu consentimento aquando do registo 

da conta: 

• Não sou um cidadão (incluindo com dupla cidadania) ou residente dos EUA 

• O meu local de nascimento não se localiza nos Estados Unidos 

• Não tenho atualmente um endereço postal ou de residência nos EUA (incluindo uma Caixa 

postal nos EUA ou um endereço “in-care-of” nos EUA) 

• Não tenho um número de telefone atual nos Estados Unidos 

• Não tenho instruções permanentes para transferir fundos para uma conta mantida nos Estados 

Unidos 
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• Não tenho atualmente uma procuração efetiva ou autoridade signatária concedida a uma 

pessoa com um endereço nos EUA 

• Não tenho um endereço "in-care-of" ou "hold mail" que seja o único endereço do titular da 

conta.  O Investidor precisa de notar que no caso de uma Conta Individual Preexistente que 

seja uma Conta de Menor Valor, um endereço "in-care-of" fora dos Estados Unidos não deve 

ser tratado como indício dos EUA. 

• Não disponho de um TIN dos EUA (doravante “NIF”). 

 

2. Pessoas CRS Reportáveis 

 

Os regulamentos baseados na Norma para a Troca Automática de Informações de Contas Financeiras 

("CRS") da OCDE exigem que a Empresa recolha e comunique certas informações sobre a residência 

fiscal do titular de uma conta. Cada jurisdição tem as suas próprias regras para definir a residência 

fiscal. Em geral, verifica-se que a residência fiscal é o país/jurisdição em que reside. Circunstâncias 

especiais podem levar a que seja residente noutro local ou residente em mais do que um 

país/jurisdição ao mesmo tempo (dupla residência). Caso seja cidadão dos EUA ou residente fiscal 

ao abrigo da legislação dos EUA, passará pela Declaração de acordo com o acima exposto (ver 

secção Pessoas FATCA Reportáveis). 

 

Se a sua residência fiscal (ou o titular da conta, se estiver a preencher o formulário em seu nome) 

estiver localizada fora dos EUA, poderemos ser legalmente obrigados a transmitir as informações 

contidas neste formulário e outras informações financeiras relativas às suas contas financeiras às 

autoridades fiscais do Chipre e estas poderão trocar estas informações com as autoridades fiscais de 

outra jurisdição ou jurisdições, nos termos de acordos intergovernamentais de troca de informações 

sobre contas financeiras. Como instituição financeira, não estamos autorizados a prestar 

aconselhamento fiscal. O seu consultor fiscal poderá ajudá-lo a responder a perguntas específicas 

sobre este formulário. A sua autoridade fiscal nacional pode fornecer orientação sobre como 

determinar o seu estatuto fiscal. 

 

Se um número de identificação fiscal ou NIF não se encontrar disponível, por favor indique o motivo 

apropriado A, B ou C aquando do registo da conta, conforme indicado abaixo. 

 

Razão A - O país/jurisdição onde o titular da conta é residente não emite NIF para os seus 
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residentes 

 

Razão B - O Titular da Conta não consegue obter um NIF ou número equivalente (Por favor 

explique porque é que não consegue obter um NIF se selecionou este motivo) 

 

Razão C - Não é necessário o NIF. (Nota: Apenas selecione este motivo se a lei nacional da 

jurisdição relevante não exigir a recolha do NIF emitido por essa mesma jurisdição). 

 

Pode também saber mais, incluindo uma lista de jurisdições que assinaram acordos de intercâmbio 

automático de informações, juntamente com detalhes sobre as informações solicitadas, no portal de 

intercâmbio automático de informações da OCDE. 

 

Por favor, note que deve notificar a Empresa no caso de qualquer alteração da sua residência fiscal. 

 

 
 


