,

Bepalen Fiscaal Inwonerschap
Juno Continuation Fund
Inventarisatie van de persoonlijke gegevens van de uiteindelijk belanghebbende
Als gevolg van belastingwetgeving* moeten wij bepaalde informatie verzamelen over de plaats waar de
uiteindelijk belanghebbende(n)** van een rechtspersoon die in ons fonds participeert, belastingplichtig is
(zijn). Wij moeten u daarom vragen om onderstaande vragen te beantwoorden. Elke belanghebbende dient
een apart formulier in te vullen.
In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om deze informatie te delen met de belastingdienst en/of de relevante
fiscale autoriteiten.
Indien de verstrekte informatie over uw fiscale woonplaats wijzigt in de toekomst, dient u ons hier direct over
in te lichten. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, adviseren wij u contact op te nemen met uw
belastingadviseur.
* De term “belastingwetgeving” verwijst naar wet- en regelgeving die het mogelijk maakt om bepaalde informatie
automatisch te delen met de fiscale autoriteiten in andere landen, waaronder FATCA en de OECD Common Reporting
Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (CRS). Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de
aangesloten CRS-landen, kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.
**Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende die natuurlijke persoon die:
een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon, of
meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering, of
begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon

1.

Gegevens van de uiteindelijk belanghebbende (UBO)

NaamI:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
UBO van:
Belang (direct/indirect)%:

2. Belastingplicht in Nederland
Bent u belastingplichtig in Nederland?

 Ja

 Nee

3.

Belastingplicht in de Verenigde Staten of verklaring van Amerikaans Staatsburgerschap

Kruis het vakje aan dat op u van toepassing is en vul aan waar nodig.


Ik verklaar dat ik geen Amerikaans staatsburger ben of woonachtig ben in de Verenigde Staten voor
fiscale doeleinden.



Ik verklaar dat ik een Amerikaans staatsburger ben en/of woonachtig ben in de Verenigde Staten voor
fiscale doeleinden (groene kaarthouder of inwoner onder de substantiële aanwezigheidstest). Mijn ‘US
federal taxpayer identification number’ (US TIN) is:



Ik bevestig hierbij dat ik geboren ben in de Verenigde Staten (of geboren ben op Amerikaans
grondgebied) maar dat ik niet langer een Amerikaans staatsburger ben en dat ik vrijwillig mijn
Amerikaans staatsburgerschap heb opgegeven, zoals blijkt uit bijgevoegde documenten.
4.

Belastingplicht in een ander land dan Nederland of de Verenigde Staten



Ik verklaar dat ik in geen ander land dan Nederland of de Verenigde Staten belastingplichtig ben.



Ik verklaar dat ik (tevens) belastingplichtig ben in het (de) volgende land(en):

Land(en):

Persoonlijk fiscaal identificatienummer:

5. Verklaring en Ondertekening
Ik verklaar dat ik (als UBO of als tekenbevoegde vertegenwoordiger van de rechtspersoon):
dit formulier naar waarheid heb ingevuld; en
eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen doorgeef aan Juno Investment
Partners; en
de in dit formulier vermelde uiteindelijk belanghebbende mij toestemming heeft gegeven om zijn/haar
persoonlijke informatie te verstrekken met als doel deze door te laten geven aan de Belastingdienst.
Datum

:

Plaats

:

Naam

:

Handtekening(en)

:

Verzenden
Dit formulier gaarne versturen of mailen naar:
Juno Investment Partners

Tel:

+31 (0)70 240 0247

Lange Voorhout 16
2514 EE Den Haag
Nederland

E-mail:

krikke-confidential@juno-invest.com

