Formulir Sertifikasi FATCA-CRS (Non Individu)
Undang-Undang Pemenuhan Pajak Asing Formulir untuk Sertifikasi Diri Standar Pelaporan Bersama Formulir Sertifikasi Diri (“Formulir”) ini harus diisi sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Nomor 16/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antar negara dengan
menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard/CRS)

Profil Nasabah
Nama Perusahaan

Nomor Telepon

Nomor TDP/NIB

Nomor Izin Usaha

Alamat (Alamat Kantor Pusat)

Negara Domisili Untuk Tujuan Pajak
Negara Domisili Untuk Tujuan Pajak

No

Alasan Tidak Memiliki Nomor Identitas Pajak (Beri Tanda )

Nomor Identitas Pajak (TIN: SSN atau ITIN)

a. Bukan negara yang mengeluarkan nomor identitas pajak
1

b. Tidak diminta oleh Otoritas Pajak
c. Nasabah dinyatakan tidak dapat memperoleh Nomor Identitas Pajak
a. Bukan negara yang mengeluarkan nomor identitas pajak

2

b. Tidak diminta oleh Otoritas Pajak
c. Nasabah dinyatakan tidak dapat memperoleh Nomor Identitas Pajak

Jika memilih () alasan point C pada kolom alasan diatas, wajib memberikan penjelasan:

Data Identitas Pengendali Perusahaan/ Controlling Person (Wajib diisi)
Nama

Jenis Identitas

Tempat dan Tanggal Lahir

Nomor Identitas

Alamat Domisili
Nomor Telepon

Nomor TIN (jika ada)

Kewarganegaraan

Konfirmasi Masalah Penting
Jawablah pertanyaan sesuai dengan urutan
Sesuaikan dengan instruksi untuk self certification (sertifikasi diri) untuk definisi persyaratan dan persiapan
1. Apakah Perusahaan didirikan di Amerika Serikat?*
2. Apakah Perusahaan memiliki alamat/berkedudukan dan/atau nomor telepon di Amerika Serikat?**
3. Apakah Perusahaan memiliki debitur yang berasal dari Amerika Serikat dan/atau pemegang saham perorangan dan/atau badan hukum
Amerika Serikat dengan kepemilikan lebih dari 10%?**
4. Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di
Amerika Serikat?**
5. Apakah Perusahaan memberikan perintah/instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat?**

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

B

Apakah perusahaan ini merupakan perusahaan penyimpanan, perusahaan pemelihara, perusahaan investasi atau perusahaan asuransi tertentu?

Ya

Tidak

C

Apakah perusahaan ini dikategorikan sebagain NFFE (non-financial foreign entity = perusahaan asing non keuangan) yang aktif?

Ya

Tidak

A

*Jika jawaban pada (1) “Ya”, silakan melengkapi Form W-9.
**Jika jawaban pada (2,3,4,5) “Ya”, silakan melengkapi formulir W-88EN-E.

Keterangan
1. NFFE aktif
Jika kurang dari 50% (lima puluh persen) penghasilan bruto
perusahaan non keuangan untuk tahun kalender sebelumnya
atau periode pelaporan lainnya merupakan penghasilan pasif
dan kurang dari 50% (lima puluh persen) aset yang dimiliki oleh
perusahaan non keuangan selama tahun kalender sebelumnya,
atau periode pelaporan lainnya merupakan aset yang
menghasilkan atau dimiliki untuk menghasilkan penghasilan
pasif.

3. NFE merupakan perusahaan afiliasi dari suatu perusahaan yang
sahamnya diperdagangkan secara teratur pada bursa efek.

2. Saham perusahaan non keuangan diperdagangkan secara
teratur pada bursa efek.

7. NFE diluar likuidasi dan kepailitan

8. Grup non keuangan (Non financial group)

4. Lembaga pemerintah/organisasi international/Bank sentral.

9. NFE yang kegiatan usaha utamanya melakukan transaksi
pembiayaan dan transaksi lindung nilai (hedging).

5. Perusahaan induk/Pusat keuangan/FI

10. Organisasi non profit.

6. NFE belum beroperasi dan didirikan kurang dari sama dengan 24
(dua puluh empat) bulan.

11. NFE dibebaskan dari Pajak Penghasilan di negara
domisili.

Pernyataan Nasabah
1. Saya/Kami memastikan bahwa Saya/Kami telah membaca, mempelajari dan memahami Formulir ini. Seluruh informasi yang
Saya/Kami berikan pada Formulir ini adalah benar dan lengkap sesuai dengan sepengetahuan Saya/Kami. Jika ada perubahan
informasi yang Saya/Kami berikan, akan Saya/kami informasikan kepada PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank Hana) dalam waktu 30
hari kalender.
2. Jika ada perubahan keadaan dan situasi Saya/Kami, Saya/Kami setuju bahwa Saya/kami akan menyerahkan dan mengisi Formulir
yang baru dalam kurun waktu 90 hari kalender dari tanggal yang diminta untuk diisi pada Formulir ini.
3. Saya/Kami telah menerima penjelasan yang lengkap dan mengerti bahwa rekening Saya/Kami dapat dilaporkan atau jika ada
informasi yang diminta disini tidak tersedia, informasi pribadi Saya/Kami dan informasi rekening Saya/Kami dapat dilaporkan kepada
Kantor Pajak Nasional dan kepada otoritas yang bersangkutan di tempat domisili Saya/Kami.
4. Dengan ini Saya/Kami memberikan persetujuan, perintah/instruksi dan kuasa kepada Bank Hana untuk pembukaan dan/atau
penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan Saya/Kami kepada otoritas pajak Indonesia untuk
dapat disampaikan kepada otoritas pajak Participating Juridiction sesuai CAA CRS.
5. Saya/Kami dengan ini membebaskan PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank Hana) dari segala tuntutan hukum yang timbul dari pihak
manapun.

Tanda Tangan Nasabah

Meterai/ Stamp Duty

Nama
Tanggal

Diisi oleh Bank
Diinput oleh

Nama
Tanggal

Diperiksa oleh

Nama
Tanggal

Formulir ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ This application has been adjusted to comply with prevailing laws, including Financial Services Authority Regulations.
BSS/030/10.2021/V.01

