W-8BEN näide juriidilisele isikule
Elektrooniliselt täidetav W8-BEN vorm juriidilisele isikule asub siin: https://www.lhv.ee/assets/files/forms/W-8BEN-E_form.pdf.
Vormi saab täita kahte moodi:
–
–

laadige vorm alla ja täitke oma arvutis või;
täitke avatud vorm brauseris ja siis salvestage arvutisse käsuga „Print to PDF“.

Käesolev kommenteeritud vorm on üksnes info eesmärgil ja ei ole mõeldud olema täielik ega ammendav. Antud näidise ja siinsete
kommentaaride aluseks on teatav tüüpnäide: Eestis registreeritud piiratud vastutusega äriühing, mis saab enamiku oma tulust passiivsetest
investeeringutest ja millel ei ole muud olulist äritegevust (ehk firma tegevus on suunatud peamiselt just investeerimisele).
Erinevate klientide suhtes kehtivad erinevad asjaolud võivad tuua kaasa erinevusi vormi täitmisel. Kommenteeritud vorm on üksnes info
eesmärgil ning ei ole mõeldud selleks, et sellele võiks toetuda kui juriidilisele, maksualasele või muule professionaalsele nõuandele.
Julgustame Teid ise analüüsima asjaolusid, mis Teie suhtes kehtivad ja mis võivad mõjutada Teie FATCA staatust. Lisajuhiste saamiseks vormi
täitmise kohta lugege palun IRS-i juhiseid, mis on kättesaadavad aadressil https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben-e.
Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust LHV klienditoega e-posti aadressil info@lhv.ee.
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Palun kirjutage tulusaajast ettevõtte täielik nimi.
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Märgistage Teie ettevõttele sobiv ettevõtlusvorm.
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Märgistage ainult üks valik, mis kehtib Teie FATCA staatuse
kohta. Seejärel täitke käesoleva vormi lisaosa, mille number on
näidatud Teie märgistatud staatuse kõrval.
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OÜ MAASIKAS

4

ESTONIA

Kui firma tegevus on suunatud peamiselt investeerimisele, siis on
W-8BEN-E mõistes tegemist passiivse ettevõttega ning kui
enamus tegevusest on suunatud muule äritegevusele, siis
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aktiivse ettevõttega. Järgnevalt on esitatud täpsustav info
aktiivse välisriigi mitte-finantsettevõtte kohta.
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Aktiivne välisriigi mittefinantsettevõte on USA-väline ettevõte,
mis ei ole finantsasutus* ja mis vastab vähemalt ühele järgmistest
kriteeriumidest:
1. alla 50% ettevõtte brutotulust on passiivne tulu ja alla 50%
ettevõtte varadest toodavad passiivset tulu**;
2. sisuliselt kogu ettevõtte tegevus kujutab endast muu kui
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finantsasutuse äritegevusega tegelevate tütarettevõtete osaluste
omamist või sellistele tütarettevõtetele rahastamise või muu
teenuse osutamist, välja arvatud investeerimisfondid või muud
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investeerimismehhanismid, mille eesmärk on omandada

ESTONIA

äriühinguid ja seejärel omada investeerimise eesmärgil osalust
nendes äriühingutes;
3. 24 kuu jooksul asutamisest ei ole ettevõttel veel äritegevust
ning tal ei ole ka varem sellist äritegevust olnud või ta investeerib
varadesse kavatsusega hakata tegelema äritegevusega, mis ei
kujuta endast finantsasutuse äritegevust;
4. ettevõte tegeleb rahastamis- või riskimaandustehingutega seotud ettevõtete jaoks või koos seotud ettevõtetega, mis ei ole finantsasutused, ning grupi
peamine äritegevus ei kujuta endast finantsasutuse äritegevust.
*FATCA eesmärgil käsitletakse finantsasutusena järgmisi ettevõtteid:
–
–

hoiustamisasutus on ettevõte, mis võtab vastu hoiuseid tavapärase pangandus- või muu sarnase äritegevuse raames;
hoidmisasutus on ettevõte, mille äritegevuse märkimisväärse osa moodustab teiste isikute finantsvarade hoidmine (st sellele äritegevusele omistatav brutotulu
ületab 20% eelnenud 3-aastase aruandlusperioodi brutotulust);

–

investeerimisettevõte on ettevõte, mille äritegevuseks on klientidele finantsinstrumentidega kauplemise teenuse, individuaalse või kollektiivse väärtpaberiportfelli
valitsemise teenuse või muude väärtpaberite või raha investeerimise, haldamise või valitsemise teenuste osutamine;

–

kindlustusandja.

** Passiivne tulu hõlmab dividende, intresse, rente, kasutustasusid, annuiteete ja teatavaid passiivse tulu muid vorme.
Juhime tähelepanu, et siin esitatud kriteeriumid on valitud üksnes LHV klientidele omistatavate kõige tavalisemate asjaolude alusel ja need ei ole ammendavad.
Kahtluse korral või FATCA staatuse kinnitamise kohta täiendava abi saamiseks võtke palun ühendust LHV klienditoega e-posti aadressil info@lhv.ee.
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Kui firma tegevus on suunatud peamiselt investeerimisele, siis on
W-8BEN-E mõistes tegemist passiivse ettevõttega ning kui
enamus tegevusest on suunatud muule äritegevusele, siis aktiivse
ettevõttega. Järgnevalt on esitatud täpsustav info passiivse
välisriigi mitte-finantsettevõtte kohta.
Passiivne mitte-finantsettevõte on USA-väline ettevõte, mis
ei ole finantsasutus* ja mis ei liigitu aktiivseks välisriigi
mittefinantsettevõtteks (vt eespool). See hõlmab üldjuhul

OÜ MAASIKAS

ESTONIA

peamiselt passiivse tuluga ettevõtteid (äritegevus puudub).
Passiivne tulu hõlmab dividende, intresse, rente, kasutustasusid,
annuiteete ja teatavaid passiivse tulu muid vorme.
*FATCA eesmärgil käsitletakse finantsasutusena
järgmisi ettevõtteid:
–

hoiustamisasutus on ettevõte, mis võtab vastu hoiuseid
tavapärase pangandus- või muu sarnase äritegevuse raames;

–

hoidmisasutus on ettevõte, mille äritegevuse märkimisväärse
osa moodustab teiste isikute finantsvarade hoidmine (st sellele
äritegevusele omistatav brutotulu ületab 20% eelnenud
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3-aastase aruandlusperioodi brutotulust);
–
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investeerimisettevõte on ettevõte, mille äritegevuseks on
klientidele finantsinstrumentidega kauplemise teenuse,
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individuaalse või kollektiivse väärtpaberiportfelli valitsemise

ESTONIA

teenuse või muude väärtpaberite või raha investeerimise,
haldamise või valitsemise teenuste osutamine;
–

kindlustusandja.
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Palun kirjutage registreeritud aadress.

7

Esitage üksnes juhul, kui Te olete kohustatud hankima globaalse
vahendaja identifitseerimisnumbri (nt aruandekohustuslik mudeli 1
valinud välisriigi finantsasutus, otse aruandeid esitav välisriigi
mittefinantsettevõte, spondeeritud otse aruandeid esitav välisriigi
mittefinantsettevõte). Märkige „applied for“, kui Teie globaalse
vahendaja indentifitseerimisnumbri taotlus on veel menetlemisel.
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12345678

Sellisel juhul tuleb globaalse vahendaja indentifitseerimisnumber
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esitada 90 päeva jooksul.
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Palun kirjutage oma ettevõtte registrikood.
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Kirjutage ettevõtte maksuresidentsuse riik ning märgistage
vastava riigi ja USA vahelise maksulepingu erisäte, mille alusel
soodusmäära taotlete. Kui ettevõte on Eesti maksuresident*, siis
punktis 14.a kirjutage „ESTONIA”, märgistage „linnukesega“ ruut

ESTONIA

punktis 14.b ning allpool toodud valikust märkige „Company that

9

meets the ownership and base erosion test“.
*Eesti maksuresidendiks kvalifitseerumiseks peab juriidiline isik
vastama Eesti ja USA vahelise maksulepingu artiklis 22 toodud
tingimustele. Nimetatud maksulepinguga saab tutvuda Riigi
Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/79001. Küsimuste ja
kahtluste korral palun konsulteerige maksunõustajaga. LHV Pank
ei saa anda nõu maksuresidentsuse määramise kohta.
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Märgistage ruut "linnukesega", et kinnitada, et Te vastate kõigile
selle staatuse nõudmistele, sealhulgas kinnituse osas kirjeldatud
varade ja passiivse tulu testile. Passiivne tulu hõlmab dividende,
intresse, rente, kasutustasusid, annuiteete ja teatavaid passiivse
tulu muid vorme.
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Märgistage ruut "linnukesega", et kinnitada oma staatust passiivse
välisriigi mittefinantsettevõttena.
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Asjaolude muutumise korral tuleb esitada uus vorm
30 päeva jooksul.
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Vormi peab allkirjastama ettevõtte nõuetekohaselt
volitatud esindaja.
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Palun kirjutage oma ees- ja perekonnanimi TRÜKITÄHTEDEGA.

15

Palun kirjutage siia allkirjastamise kuupäev kujul KK-PP-AAAA
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