
Formulário  

W-9 
Este formulário é uma 

tradução livre para 

português do Form W-9 do 

Serviço de Receita 

Americano 

 

 

Certificação e solicitação do número de identificação fiscal 

 
 

 

 

 

Entregar o formulário à 

entidade solicitadora. Não 

envie directamente para o 

Serviço de Receita 

Americano 

P
re

e
n

c
h

e
r 

Nome (conforme a sua declaração de rendimentos) 

Nome do negócio/nome da entidade não considerada como separada do seu proprietário (se diferente do de cima) 

Assinale a opção apropriada para a classificação fiscal federal: Isenções:  

□ Indivíduo/Empresário em nome individual 

□ Sociedade anónima tipo C (C Corporation) 

□ Sociedade anónima tipo S (S Corporation) 

□ Parceria (Partnership) 

□ Fideicomisso/herança (Trust/estate) 

□ Sociedade de responsabilidade limitada (LLC). Indique a classificação fiscal: (C=Soc. Anónima Tipo C; S=Soc. 

Anónima tipo S, P=Parceria): _____________________ 

□ Outro: ______________________ 

 

Código de isenção (se aplicável): 

____________________________ 

 

Código de isenção de reporte: (se 

existir) 

____________________________ 

Morada (rua, nº de apt. ou suite, ou caminho rural).  Nome e morada da entidade 

solicitadora (opcional) 

Cidade, estado ou província, código postal. 

Indique o(s) número(s) de conta(s) aqui: (opcional)  

 Parte I   Número de Identificação Fiscal (Tax Identification Number – TIN)  
Insira o seu TIN no espaço apropriado. O TIN providenciado tem que corresponder ao Nome inscrito na linha “Nome” 

por forma a evitar retenção na fonte. Para indivíduos, este número é o seu número de segurança social (Social 

Security Number – SSN). Contudo, para um estrangeiro residente, um empresário em nome individual ou uma 

entidade não separada do seu proprietário, por favor ver as instruções da Parte I na página 3. Para outras 

entidades, é o seu Número de Identificação de Entidade Patronal (Employer Identification Number – EIN). Se não 

tem este número, por favor ver as instruções sobre como obter um TIN (How to get a TIN) na página 3. 

 

Nota: Se a conta estiver em nome de mais do que uma pessoa, veja o gráfico na página 4 para as linhas de 

orientação sobre que número inserir. 

 

Número de Segurança Social 

-  - 
 

Número de Identificação da Entidade 

Patronal 

- 


Parte II  Certificação  
Declaro, sob pena de perjúrio, que: 

1. O número constante deste formulário é o meu número de identificação fiscal correcto (ou que estou à espera que me seja emitido um número de 

identificação fiscal); e 

2. Não estou sujeito a retenção na fonte porque: (a) estou isento de retenção na fonte, ou (b) eu não fui notificado pelo Serviço de Receita Americano que 

estou sujeito a retenção na fonte em resultado de uma falha em reportar juros ou dividendos, ou (c) o Serviço de Receita Americano notificou-me que eu 

já não estou sujeito a retenção na fonte, e: 

3. Sou um cidadão norte-americano ou qualquer outra pessoa norte-americana; e 

4. Os códigos FATCA inscritos neste formulário (se existirem) a indicarem que eu estou isento de reporte ao abrigo do FATCA estão correctos. 

 

Instruções de certificação: Tem que riscar o item número 2 acima se tiver sido notificado pelo Serviço de Receita Norte-americano que está actualmente 

sujeito a retenção na fonte porque não reportou todos os juros e dividendos na sua declaração de impostos. Para transacções de bens imóveis, o item número 

2 não se aplica. Para juros de empréstimos hipotecários, aquisição ou abandono de propriedade garantida, cancelamento de dívida, contribuições para um 

plano individual de reforma, e, genericamente, pagamentos que não sejam juros ou dividendos, não está obrigado a assinar esta certificação, mas tem que 

fornecer o seu TIN correcto. Ver instruções na página 3.  

 

Assinar Aqui    ____________________________________________________________________________   _____________________________________ 

                                                       Assinatura da US person                                                                               Data (MM-DD-AAAA)  

 

 

  

 

IM
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O A PARTIR DO PORTAL B
AI
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