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Belastingverklaring
Bepalen Fiscaal inwonerschap

De Nederlandse wet vereist dat financiële instellingen nagaan waar u fiscaal inwoner bent. Daarom zijn we verplicht  
participanten, die in ons fonds investeren, onderstaande belastingverklaring in te laten vullen. 

Uw gegevens 
Voorletters(s) / Tussenvoegsel(s) / Achternaam:

Straat en huisnummer: 

Postcode en plaats:

Staat / provincie (indien van toepassing):

Land:

 
Fiscaal inwonerschap 
(Zie begrippenlijst voor toelichting)
Belangrijk: U bent fiscaal inwoner van ten minste één land, maar u kunt fiscaal inwoner zijn van meerdere landen. 

1.  Bent u fiscaal inwoner van Nederland?  Nee
     Ja,

Fiscaal Identificatienummer:

 
2.  Bent u, uitsluitend of mede, fiscaal inwoner    Nee
 van een ander land dan Nederland?   Ja, ik ben fiscaal inwoner van: 

Land(en):

Fiscaal Identificatienummer:

 
3.  Bent u een U.S. person?    Nee

  Ja, U.S. TIN: 

 
4.  Bent u geboren in de Verenigde Staten?    Nee 

     Ja, stuur het volgende document mee: kopie van uw Certificate 
    of Loss of Nationality of the United States 
Belangrijk: Voor de beantwoording van deze vraag omvat 
de Verenigde Staten tevens de volgende U.S. Territories: 
Gemenebest van Noordelijke Marianen (indien daar 
geboren bent na 3 november 1986), Gemenebest van 
Puerto Rico, Guam of Amerikaanse Maagdeneilanden. 

De wetgeving is gebaseerd op de CRS en de IGA, die de invoering van de FATCA regelt. 
Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht de gegevens van fiscale inwoners van CRS-
landen en/of U.S. persons te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft 
de gegevens door aan de belastingdienst van het betrokken land. Voor meer informatie, 
bijvoorbeeld over de aangesloten CRS-landen, kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.

Verklaring en ondertekening
Ik verklaar dat ik:
• dit formulier naar waarheid heb ingevuld; en
• eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen doorgeef aan Circle Investment Support Services B.V.

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening:
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