Por que razão estamos coletando informações tributárias dos clientes?
O Governo Australiano se comprometeu com um novo padrão global sobre o
intercâmbio automático de informações financeiras. Isto requer que as instituições
financeiras em todo o mundo coletem informação de residência fiscal.
As autoridades fiscais trocarão informações comunicadas anualmente de instituições
financeiras para ajudar a certificar de que todos pagam o valor correto de imposto.

O que é um residente fiscal?
Cada país tem diferentes regras que regem a residência fiscal. Para indivíduos, estas
regras são muitas vezes baseadas no tempo que você lá passa ou se a sua casa está lá.

Quando fornecê-las?
Você precisará declarar a sua residência fiscal quando abrir uma nova conta ou
quando solicitado pelo banco.

Como faço isso?
Ao abrir uma conta, serão solicitados os seus detalhes de residência fiscal. Esta
informação pode ser fornecida por NetBank, ligando para o número 13 2221 ou
visitando qualquer uma das nossas agências.

O que é um Número de Identificação Fiscal?
Se você for um residente fiscal de outro país, será solicitado que forneça seu
Número de Identificação Fiscal (TIN) emitido nesse país, se o tiver.
TIN é um termo internacional que pode ter um nome diferente em alguns países.

PERGUNTAS FREQUENTES
O que acontece se eu
já tiver conta?

Na próxima vez que você abrir uma nova conta
poderá ser-lhe solicitada informação de residência
fiscal, se ainda não a tivermos.

O que acontece quando
eu abrir uma nova conta
(e ainda não for um cliente
do CommBank)?

Será pedido que declare a sua residência fiscal,
quando abrir uma nova conta no CommBank.

O que acontece se eu for
apenas residente fiscal
na Austrália?

Você ainda precisará confirmar sua informação
de residência fiscal. É opcional o fornecimento de
seu Número de Contribuinte Australiano (TFN).

Sou um estudante estrangeiro,
o que devo fazer?

Todos os clientes devem fornecer a sua informação
de residência fiscal quando abrirem de uma conta.

O que devo fazer se não tiver
certeza do que declarar?

Se não tiver certeza sobre a sua residência
fiscal, você deve procurar aconselhamento.
Nós não podemos dar aconselhamento fiscal
aos nossos clientes.

Qual é o procedimento para
crianças menores de 14 anos
de idade?

Quando a criança for o titular da conta, a criança
ou o seu representante autorizado deve fornecer
a informação de residência fiscal da criança.
Sendo menor de idade não isenta de responder
a essas perguntas.

Eu preciso fornecer
informação de residência
fiscal se for uma organização
(e não um individual)?

Como uma regra geral sim, apesar de algumas
organizações estarem isentas, tais como
instituições financeiras, órgãos de governo ou
organização registrada.

Para atualizar a sua
residência fiscal
faça logon no NetBank, contate-nos
pelo número 13 2221 ou visite
qualquer das nossas agências.

For more information:
Consulte o site da ATO ato.gov.au ou
visite-nos em commbank.com.au e
procure por sustainable business practices
[práticas empresariais sustentáveis].
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