Belastingdienst

Opgaaf

Lening eigen woning
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u aan ons doorgeven dat u een lening voor
uw eigen woning hebt afgesloten bij bijvoorbeeld een familielid, een
buitenlandse bank of een eigen bv. Het moet gaan om een lening die
u bent aangegaan na 31 december 2012.
Voor wie is dit formulier?
Dit formulier mag u alleen gebruiken als u:
– geen DigiD kunt aanvragen
–	fiscaal dienstverlener bent die de opgaaf namens een klant invult.
De klant moet wel zelf zijn handtekening zetten.

Nieuwe opgaaf
Hebt u een lening voor uw woning afgesloten en voldoet de lening
aan de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek? Dan mag u na
het verzenden van dit formulier de hypotheekrente in uw aangifte
inkomstenbelasting aftrekken.
E-mailadres
Wij vragen u om uw e-mail zodat wij contact met u kunnen opnemen
als dit nodig is. Wij gebruiken dit adres niet voor andere doeleinden.

Invullen en opsturen
U kunt dit formulier op de computer invullen. Druk het ingevulde
formulier af en onderteken het. Stuur het formulier daarna op naar:
Belastingdienst/Centrale administratie
Antwoordnummer 21420
6400 SJ Heerlen

1
1a

Gegevens leningnemer(s)
Gegevens leningnemer 1
Voorletter(s) en naam
Burgerservicenummer 			
								Uw burgerservicenummer bestaat uit 8 of 9 cijfers. Als uw burgerservicenummer bestaat uit 8 cijfers,
voeg dan aan het begin 1 nul toe. Bijvoorbeeld: ‘12345678’ wordt ‘012345678’.
E-mailadres

1b

Gegevens leningnemer 2 (Indien van toepassing)
Voorletter(s) en naam
Burgerservicenummer 			

01 061 01 01

IB 061 - 1Z*1FOL IB0611Z*1FOL

E-mailadres

*010610101*
0 1 0 6 1 0 1 0 1

02 van 03

2

Adres woning
Vul hier het adres in van de woning waarvoor u de lening hebt afgesloten.

2a

Straatnaam en huisnummer

2b

Postcode en plaats				

2c

Land

3

Gegevens leningverstrekker

3a

Gegevens leningverstrekker 1
Is de leningverstrekker 			
een particulier?					



Ja
Nee

Naam leningverstrekker
Is de leningverstrekker			
Ja		>		Burgerservicenummer		
Nederlands?										
Buitenlands fiscaal
Nee >		

								
identificatienummer (TIN)
														Land
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats				



Land
3b

Gegevens leningverstrekker 2 (Indien van toepassing)
Is de leningverstrekker 			
een particulier?					

Ja
Nee

Naam leningverstrekker
Is de leningverstrekker			
Ja		>		Burgerservicenummer		
Nederlands?										
Buitenlands fiscaal
Nee >		

								
identificatienummer (TIN)
														Land
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats				



01 061 01 02

Land

*010610102*
0 1 0 6 1 0 1 0 2

03 van 03

4

Gegevens lening
Vul hieronder de gegevens in van de lening die u hebt afgesloten voor uw eigen woning.

4a

Omschrijving lening
Leningnummer (optioneel)

4b

Hebt u de lening in buiten-		
landse valuta afgesloten?		

4c

Valuta

Ja. Ga verder met vraag 4c
Nee. Ga verder met vraag 4d

Bedrag lening in
buitenlandse valuta				

€

4d

Bedrag van de lening in euro ‘s

4e

Startdatum lening				

–

–

Einddatum lening				

–

–

4f

Rentepercentage				

,

%

4g

Geef aan op welke wijze u 		
de lening aflost					
								

Annuïtair
Lineair
Overig. Omschrijf hoe u deze lening aflost








Ondertekening leningnemer 1									

Ondertekening leningnemer 2

Naam																	Naam				
leningnemer 1		
leningnemer 2		
Plaats				
Datum				

Plaats				
–

–

			Datum				

–

–

Handtekening															Handtekening

					

					

01 061 01 03

5

*010610103*
0 1 0 6 1 0 1 0 3

