IDENTIFICATIE VAN DE PERSONEN MET ZEGGENSCHAP OVER DE ENTITEIT

Identificatie van de personen met zeggenschap over de entiteit
Handelsnaam van de entiteit
Adres van de maatschappelijke zetel

Voorna(a)m(en)

Naam

Geboorteplaats

Geboortedatum US
Domicilie
Person 1
(ja/neen)

Land van de fiscale
woonplaats

Fiscaal
identificatienummer(s) 2

Vorm van
Signature 3
zeggenschap
de la personne
over de
détenant le contrôle
vennootschap*

* Vul het overeenstemmende nummer in
1. Zeggenschap door deelneming (> 25%)

4. Oprichter van een trust

9. Oprichter van een juridische constructie

2. Zeggenschap op een andere manier (bijv. deelneming < 25% maar beduidend groter dan die van de
andere vennoten)

5. Trustee van een trust

10. Equivalent van trustee voor een juridische constructie

6. Protector van een trust

11. Equivalent van protector voor een juridische constructie

7. Begunstigde van een trust

12. Equivalent van begunstigde voor een juridische constructie

8. Andere persoon die zeggenschap over de trust uitoefent

13. Equivalent van andere persoon die zeggenschap over de trust uitoefent

3. Bedrijfsleider

1) US Person: Amerikaans staatsburger, houder van een green card (al dan niet vervallen) en elke ingezetene van het Amerikaanse grondgebied op basis van de “substantial presence test”
2) Fiscaal identificatienummer: nummer toegekend door de belastingdienst van het land van de woonplaats, indien een dergelijk nummer is toegekend door de betreffende dienst. http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers
3) Door dit document te onderteken, bevestigt u dat u begrijpt dat Banque de Luxembourg jaarlijks op een veilige en vertrouwelijke manier informatie over de hierboven genoemde entiteit waarover u zeggenschap uitoefent en uw persoonsgegevens zal doorgeven aan de Luxemburgse belastingdienst, die
deze informatie op haar beurt zal uitwisselen met de belastingdienst(en) van het/de land(en) waar u woont, voor zover de Luxemburgse wet dit voorschrijft (http://legilux.public.lu//eli/etat/leg/rgd/2017/03/24/a335/jo in het Frans). U hebt in dit kader het recht om verduidelijking te vragen over de uitgewisselde gegevens en om deze gegevens indien nodig te verbeteren (in overeenstemming met de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de verwerking van persoonsgegevens). U verklaart bovendien dat u alle fiscale verplichtingen nakomt
van het/de rechtsgebied(en) waar u woont en van elk ander rechtsgebied dat bevoegd kan zijn om belasting te heffen op de activa en/of inkomsten/winsten die u houdt of realiseert, in de voorbije jaren of het huidige jaar. U verbindt zich ertoe in de toekomst al uw fiscale verplichtingen te blijven nakomen.
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