Opgaaf Elektronische handtekening
Stel een eigen code samen van vijf cijfers. Deze cijfercode is de elektronische
handtekening. Als u commerciële software gebruikt, ondertekent u met deze code
voortaan de elektronische aangiften namens de onderneming. 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.
Stel uw eigen code van vijf
cijfers samen. Gebruik géén
letters
Fiscaal (fi)nummer bij
deze code
Naam onderneming
Huisnummer en straat
Postcode en plaats
Uw naam
Uw functie
Datum

12345

Gegevens wissen
Afsluiten

Printen

12345

Opgaaf
Elektronische handtekening voor
ondernemers en ondernemingen

9 Antwoordnummer 21110, 6400 XN Heerlen

Dit formulier ondertekenen en opsturen
Met dit formulier geeft u de elektronische handtekening
op aan de Belastingdienst. Daarmee verklaart u ook in te
stemmen met de voorwaarden in dit formulier. 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 namens
de onderneming voortaan de elektronische aangiften als
u commerciële software gebruikt. Per onderneming kan
slechts één persoon een cijfercode opgeven. Alleen die
persoon mag deze cijfercode gebruiken.
Heeft u al een elektronische handtekening, dan hoeft u
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.

Ondertekenen namens een onderneming
Wilt u elektronische berichten ondertekenen namens een
onderneming, dan moet bijvoorbeeld het bestuur van de
onderneming daarmee instemmen. Alleen met deze
instemming mag u een cijfercode opgeven die bij het fiscale
(fi)nummer van de onderneming hoort. De cijfercode mag
u alleen gebruiken om berichten namens die onderneming
te ondertekenen.
De belastingconsulent
Ondertekent een belastingconsulent de elektronische
berichten namens u of de onderneming, dan geeft deze zelf
een elektronische handtekening op aan de Belastingdienst.
Hij zal u vragen om een machtiging om namens u of namens
de onderneming op te mogen treden. De machtiging is een
zaak tussen u en de belastingconsulent; de Belastingdienst
registreert deze machtiging niet.
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.

De elektronische handtekening
Cijfercode van de elektronische handtekening

3

Finummer bij deze code

8 5

3 3

3 3

4

4 9 9

2

1

0 2

0

Adres van de onderneming
Naam onderneming

333

Huisnummer en straat

3

3

Postcode en plaats

3

3 3

333

3
3 t

t

rrr

Hierbij geef ik de elektronische
handtekening bij het vermelde
finummer op. Daarmee
onderteken ik voortaan de
elektronische berichten die
ik naar de Belastingdienst
verzend en waarbij een
cijfercode is vereist.

0 4 5 0 1 6 1 0 1

Uw naam

rrr

Uw functie

rrr

Datum

1 0

Uw handtekening
Schrijf binnen het
invulvak

0

7

04 501 61 0

OB 501 - 2Z*2PL

Ondertekening

12345

Kopie
Opgaaf elektronische handtekening voor
ondernemers en ondernemingen

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

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.

Steeds dezelfde code gebruiken
Met deze cijfercode ondertekent u namens de onderneming
voortaan de elektronische aangiften als u commerciële
software gebruikt.
Let op! Er zijn meer manieren om elektronische
formulieren naar de Belastingdienst te sturen. Informatie
hierover vindt u in de uitnodiging tot het doen van aangifte,
of op www.belastingdienst.nl

De elektronische handtekening
Cijfercode van de elektronische handtekening
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Finummer bij deze code

8
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4 9

Adres van de onderneming
Naam onderneming

333

Huisnummer en straat

3

3

Postcode en plaats

3

3 3

Gegevens ondertekenaar
Uw naam
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Uw functie
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