
Opgaaf Elektronische handtekening 

Uw sofinummer

Huisnummer en straat

Postcode en plaats

Uw naam

Datum

Stel uw eigen code van vijf 
cijfers samen. Gebruik géén 
letters

Stel een eigen code samen van vijf cijfers. Deze cijfercode is uw elektronische 
handtekening. Met deze code ondertekent u voortaan al uw elektronische berichten 
aan de Belastingdienst waarvoor een elektronische handtekening is vereist. Vul alle
gegevens in en print het formulier uit. Onderteken het papieren formulier en stuur het 
per post naar de Belastingdienst. Bewaar de kopie voor uzelf.

12345 PrintenGegevens wissen

Afsluiten
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Uw persoonlijke gegevens

Uw naam

Huisnummer en straat

Postcode en plaats

Ondertekening

Hierbij geef ik mijn elektronische
handtekening op. Daarmee 
onderteken ik voortaan de 
elektronische berichten die 
ik naar de Belastingdienst  
verzend en waarbij een 
cijfercode is vereist.
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Uw elektronische handtekening

Uw eigen cijfercode van de elektronische handtekening

Uw sofinummer

Dit formulier ondertekenen en opsturen
Controleer of u alle gegevens goed heeft ingevuld en 
onderteken dit formulier met blauwe of zwarte pen. Stuur 
het formulier naar het adres dat hierboven staat. Een 
postzegel is niet nodig.

Steeds dezelfde code gebruiken
Met uw elektronische handtekening ondertekent u voortaan 
uw elektronische aangifte en verzoek om voorlopige terug-
gaaf. Dezelfde code gebruikt u ook voor uw aanvraag of 
wijziging van huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvang-
toeslag. Heeft u al een elektronische handtekening, dan 
hoeft u dus geen nieuwe code op te geven. Als u uw 
cijfercode bent kwijtgeraakt of vergeten, dan kunt u met 
dit formulier een nieuwe code opgeven en die gebruiken.

Als u een fiscale partner heeft
Ondertekent u elektronische berichten samen met uw 
fiscale partner, dan moet u beiden een eigen elektronische 
handtekening opgeven. Gebruik hiervoor ieder een eigen 
formulier Opgaaf Elektronische handtekening.

Meer informatie
Kijk op www.belastingdienst.nl. Of bel de BelastingTelefoon: 
0800 - 0543, op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 
20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Datum

  
Uw handtekening
Schrijf binnen het
invulvak

Opgaaf
Elektronische handtekening
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Uw persoonlijke gegevens

Uw naam

Huisnummer en straat

Postcode en plaats

Uw elektronische handtekening

Uw eigen cijfercode van de elektronische handtekening

Uw sofinummer

Deze kopie met uw code goed bewaren
Uw elektronische handtekening gebruikt u voortaan voor 
alle elektronische berichten die u naar de Belastingdienst 
stuurt en waarvoor de elektronische handtekening is vereist. 
Bewaar deze kopie met uw code dus goed.

Steeds dezelfde code gebruiken
Met deze cijfercode ondertekent u voortaan uw 
elektronische aangifte en verzoek om voorlopige 
teruggaaf. Dezelfde code gebruikt u ook voor uw 
aanvraag of wijziging van huurtoeslag, zorgtoeslag of 
kinderopvangtoeslag. Ondertekent u berichten samen 
met uw fiscale partner, dan gebruikt u beiden uw eigen 
elektronische handtekening.

Meer informatie
Kijk op www.belastingdienst.nl. Of bel de BelastingTelefoon: 
0800 – 0543, op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 
20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Kopie
Opgaaf elektronische handtekening

12345
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