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O que é o FATCA ? 
 
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act é uma lei norte-americana que se 
encontra regulamentada nas Seções 1471 a 1474 do Capítulo 4 do Código 
Tributário Norte-Americano, e que foi sancionada no dia 18 de março de 2010 no 
âmbito do Ato para Incentivo e Restabelecimento do Emprego, com validade a 
partir de 1º de janeiro de 2014. 
 
O principal objetivo do FATCA é o combate à evasão fiscal dos Estados Unidos, 
aumentando a transparência das informações sobre as pessoas consideradas 
residentes para fins fiscais (cidadãos norte-americanos, naturalizados norte-
americanos, residentes nos EUA, e pessoas que permanecerem nos EUA por pelo 
menos 31 dias durante o ano corrente e 183 dias durante o triênio, que se 
enquadram no conceito de “Pessoa dos EUA”, que mantenham contas e 
investimentos por meio de contas abertas em instituições estrangeiras. 
 
“A legislação do FATCA é aplicável a todas as instituições financeiras não residentes 
nos EUA, impondo às instituições estrangeiras uma obrigação de reporte para as 
Autoridades Fiscais americanas e sujeitando as instituições não aderentes a uma 
penalização por retenção na fonte de 30% sobre qualquer rendimento fixo, 
determinável ou periódico de origem norte-americana”. 
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Qual o Público Alvo? 
 
O público alvo do FATCA são as pessoas físicas e jurídicas residentes ou cidadãs dos EUA 
que possuam contas financeiras no exterior não informadas e não tributadas pela 
Receita Federal dos EUA (IRS – Internal Revenue Service). 
 
A legislação do FATCA prevê a retenção tributária de 30% (trinta por cento) incidente 
sobre os pagamentos passíveis de retenção, que incluem quaisquer lucros, rendimentos, 
receitas, salários, juros, aluguéis ou compensações de fonte norte-americana e pagas por 
entidades financeiras estrangeiras não aderentes ao FATCA, e que não sejam estes 
pagamentos atribuídos pelas entidades financeiras não aderentes a um estabelecimento 
permanente tributado nos EUA. 
 
O Banco ABC Brasil como instituição financeira está aderente ao FATCA e tem o dever de 
boa diligência de identificar em sua base de clientes as pessoas físicas ou jurídicas que 
sejam enquadradas como “Pessoa dos EUA”, segundo a legislação do FATCA. 
 
Para facilitar a identificação do cliente segundo os critérios da legislação do FATCA, o 
Banco ABC Brasil adotou uma nova Ficha Cadastral a ser preenchida pelo cliente 
que conterá diversas declarações e informações que possibilitarão a identificação do 
cliente “Pessoa dos EUA” (US Person). 
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Como o Banco ABC Brasil deve proceder ao identificar um 
cliente considerado como “Pessoa dos EUA” (US Person) pelos 
critérios da legislação do FATCA? 
 
Ao identificar o cliente como “Pessoa dos EUA” ou o cliente se declarar como 
“Pessoa dos EUA”, o Banco ABC Brasil poderá solicitar a apresentação de 
informações e de documentos como, por exemplo, o número de identificação fiscal 
ou o número da seguridade social nos EUA (US/TIN – Tax Identification Number ou o 

Social Security Number) e os formulários W-8BEN (para beneficiário final pessoa física 
não residente nos EUA) e W-9 (para beneficiário final pessoa física ou jurídica 
residentes nos EUA) que são apresentados à Receita Federal dos EUA (IRS). 
 
O cliente identificado como “Pessoa dos EUA” deverá autorizar o Banco ABC Brasil a 
enviar para a Receita Federal dos EUA (IRS) e autoridades fiscais e monetárias 
brasileiras as informações sobre sua conta e seus investimentos. Isso se dará 
através do preenchimento da Ficha Cadastral PJ e PF. 
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Quais os indícios que caracterizam o cliente como “Pessoa dos 
EUA” para o Banco ABC Brasil em relação ao FATCA? 
 
Os indícios que caracterizam a “Pessoa dos EUA” poderão ser: 
 
• Uma nacionalidade ou identidade norte-americana; 

 
• Local de nascimento em território norte-americano; 
 

• Um endereço residencial norte-americano ou um endereço postal norte-
americano, incluindo caixa postal ou uma caixa postal como único endereço de 
correspondência da conta; 
 

• Qualquer tipo de telefone nos Estados Unidos, e endereço de “hold mail”. 
 

• Procuração outorgada por assinatura de uma “Pessoa dos EUA” ou um 
procurador com telefone ou endereço nos Estados Unidos da América, inclusive 
caixa postal. 
 

• Instruções permanentes para a transferência de recurso para uma conta de 
“Pessoa dos EUA”. 
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O que significa a expressão “Pessoa dos EUA” para a legislação 
do FACTA? 
 

• Cidadão norte-americano que nasceu em qualquer lugar dos Estados Unidos da 
América ou de seus territórios; 
 

• Indivíduo que nasceu em outro país e a quem foi concedida cidadania norte-americana 
através de processo de naturalização; 
 

• Pessoas que possuem “cidadania derivada”, ou seja, o indivíduo que nasceu no exterior 
e que tem um dos pais biológicos nascido norte-americano, ou um indivíduo nascido 
no exterior cujos ambos os pais são naturalizados norte-americanos antes de a criança 
atingir 18 anos de idade; 
 

• Residente fiscal nos Estados Unidos, ou seja, aquele que possui um “green card” 
(Cartão de Registro de Estrangeiro) e que possa se tornar um residente permanente 
legal; 
 

• Indivíduo que tem presença física substancial nos Estados Unidos para fins tributários 
por pelo menos: 31 dias durante o ano corrente, 183 dias no triênio que inclui o ano 
corrente e os dois imediatamente anteriores contando todos os dias em que a pessoa 
esteve presente nos Estados Unidos no ano corrente, 1/3 dos dias em que a pessoa 
esteve presente no primeiro ano anterior ao corrente, e  1/6 dos dias em que a pessoa 
esteve presente no segundo ano anterior ao corrente. 
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Quais as consequências para o cliente identificado como 
“Pessoa dos EUA” (US Person) que não encaminhe a 
documentação necessária ou se negue a prestar informações? 
 
As pessoas físicas e jurídicas que sejam identificadas pelo Banco ABC Brasil 
como “Pessoa dos EUA” (US Person) e que não autorizem o envio de 
informações às autoridades citadas, ou ainda, aquelas com indício de  “Pessoa 
dos EUA” (US Person) que não encaminharem ao Banco ABC Brasil a 
documentação solicitada que a desabone de tal indício serão consideradas 
“Não Cooperantes” ou “Recalcitrantes”, o que permite nos termos da legislação 
do FATCA o bloqueio e encerramento da conta e a liquidação de contratos 
mantidos junto ao Banco ABC Brasil, além de informar as autoridades norte-
americanas (IRS) o valor global da conta e investimentos no Brasil situação do 
cliente considerado “não cooperante” ou “recalcitrante”.  
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