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Aviso sobre o Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

 
 

O que é FATCA? 

 
FATCA é a abreviatura da Lei americana Foreign Account Tax Compliance Act. Essa lei foi estabelecida visando 
prevenir a evasão fiscal por pessoas que têm obrigação fiscal nos Estados Unidos utilizando contas bancárias 
no exterior (fora dos Estados Unidos). 
 
Como as instituições financeiras de fora dos Estados Unidos também são impactadas pelo FATCA, as 
Autoridades japonesas e americanas declararam que os dois países colaborarão mutuamente para 
implementar o FATCA sem interferir com a Lei japonesa. O FATCA e a Declaração (*1) indicam os 
procedimentos que as instituições financeiras no Japão devem seguir (doravante “verificação FATCA”).  
 
Para a verificação FATCA, quando o cliente realiza uma abertura de conta ou mudança de endereço, caso o 
endereço seja nos Estados Unidos (entre outros casos) o Banco poderá fazer perguntas, solicitar declaração 
por escrito e/ou solicitar apresentação de documentos comprobatórios para verificar se o cliente é sujeito a 
obrigação fiscal nos Estados Unidos. Caso o cliente se enquadre como “americano específico”, o Banco 
reportará as informações relacionadas à conta do cliente às Autoridades Fiscais americanas, com o 
consentimento do cliente. 
 
Agradecemos a colaboração e compreensão de todos.  
 
(*1) O nome oficial da Declaração é “Statement of Mutual Cooperation and Understanding between the U.S. Department 

of the Treasury and the Authorities of Japan to Improve International Tax Compliance and to Facilitate Implementation of 

FATCA”. 
 

 

Clientes que se enquadram como “Americano Específico”  
(clientes que  estão sujeitos ao reporte às Autoridades Fiscais americanas) 

※ o cliente que se enquadra em qualquer uma das condições abaixo está sujeito ao reporte. 

 
 
 
 
 

 
(*2) Atenção: Para pessoas nascidas nos Estados Unidos, consulte a próxima página. 
(*3) Para conferir as condições que categorizam um residente, consulte a próxima página. 

 
 
 
 
 
 
  
 

(*4) Para detalhes, consulte a próxima página. 

 
- Cidadão americano (pessoa com nacionalidade americana) (*2) 
- Portador de Green Card (pessoa com visto permanente dos Estados Unidos) 
- Residente dos Estados Unidos (*3) 
 

Pessoa Física 
 

 
- Pessoa jurídica estabelecida nos Estados Unidos, etc. 
- Instituições financeiras não participantes do FATCA 
- Pessoa jurídica que trabalha com investimentos como atividade principal, onde exista(m) 

americano(s) específico(s) com mais de 25% de poder de voto (*4) 

Pessoa Jurídica 
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[Pessoa física] Clientes que nasceram nos Estados Unidos 

No caso de pessoas que nasceram nos Estados Unidos, como há possibilidade de existir a obrigatoriedade 
fiscal dos Estados Unidos, independentemente de onde esteja residindo, o Banco solicitará a apresentação de 
alguns documentos predefinidos.   
Caso um cliente que tenha a nacionalidade americana venha a renunciar essa nacionalidade, será necessário 
entrar em contato com o banco de relacionamento para que os procedimentos de pós-renúncia da 
nacionalidade sejam efetuados. 
 

[Pessoa física] Quando a pessoa é considerada residente dos Estados Unidos? 

Geralmente, quando as condições de período de estadia se enquadram nas citadas abaixo, a pessoa é 
considerada residente dos Estados Unidos: 
> o período de estadia do ano corrente é de 31 dias ou mais, e: 
> o total de dias dos períodos abaixo somam 183 dias ou mais: 
    - período de estadia do ano corrente, 
    - 1/3 do período de estadia do ano anterior, 
    - 1/6 do período de estadia de 2 anos atrás. 
 

[Pessoa jurídica] Pessoa jurídica que trabalha com investimentos como atividade principal 

A pessoa jurídica que administra serviços de investimentos, onde os juros e dividendos representam mais da 
metade dos ganhos totais, ou onde os ativos que geram juros e dividendos representam mais da metade dos 
ativos totais é considerada uma “pessoa jurídica que trabalha com investimentos como atividade principal”. 
Caso a pessoa jurídica se enquadre nessa classificação, o Banco solicitará a apresentação de documentos 
necessários para verificar se existem americanos específicos com mais de 25% de poder de voto (no caso de 
associação incorporada - Ippan Shadan Houjin - é verificado se existem americanos específicos com direito de 
representação). Após a verificação, caso existam americanos específicos que se enquadrem, o Banco solicitará 
a apresentação de documentos predefinidos à pessoa jurídica e ao acionista que é americano específico. 
 

Sobre o reporte às Autoridades Fiscais Americanas 

É solicitado às instituições financeiras que reportem periodicamente às Autoridades Fiscais americanas o 
nome, endereço, número de conta, número de identificação fiscal, saldo da conta e juros, entre outras 
informações, caso existam clientes enquadrados como americanos específicos. 
Por esse motivo, o Banco, após solicitar ao cliente ou acionista, que esteja sujeito ao reporte, a apresentação 
da declaração de concordância para a divulgação das informações, fará o reporte às Autoridades Fiscais 
americanas.  
 

Caso o cliente não colabore com a verificação FATCA 

Caso o cliente não colabore com a verificação FATCA, o cliente (*5) não poderá abrir conta no Banco, conforme 
definido pela Declaração feita pelas Autoridades japonesas e americanas.  
Caso o cliente já possua conta no Banco, o procedimento para abertura de uma nova conta pode variar 
dependendo do banco, mas a conta que o cliente já possui poderá continuar sendo utilizada (*6). Porém, 
conforme Tratado Tributário Japão-EUA, os dados da conta do cliente poderão ser reportados às Autoridades 
Fiscais americanas através da Agência Fiscal Nacional do Japão. 
(*5) No caso de cliente que não possua conta no banco no momento da solicitação de abertura de conta. 
(*6) Dependendo do banco, independentemente da colaboração ou não do cliente, há casos nos quais clientes não-
residentes não podem abrir conta, e há casos em que o banco poderá solicitar o enceramento da conta caso tome 
conhecimento de que o titular de uma conta já existente é não-residente. 

 

※ Caso tenha dúvidas relacionadas ao tratamento tributário referente ao FATCA, consulte um advogado, 
contador ou outro especialista.  


