Infofiche
Voorafbetaling belastingen
Wat is een voorafbetaling belastingen?
De voorafbetaling belastingen is een fiscaal voordelige kredietformule.
Hiermee kunt u namelijk de nodige sommen lenen om een voorafbetaling van uw belastingen te
doen en ze in de loop van het jaar terugbetalen zonder uw kasmiddelen aan te spreken.
Loopt u het risico dat u tijdelijk te weinig contante middelen hebt door de voorafbetaling van
uw belastingen?
Beobank stelt u aangepaste kredietformules voor die u in staat stellen om uw verbintenissen na
te komen en/of nutteloze belastingverhogingen te vermijden. De fiscus geeft u momenteel de
kans om vier keer per jaar voorafbetalingen te doen voor de belastingen op uw inkomsten van
dat jaar. Hoe vroeger in het jaar u die stortingen doet, hoe groter uw belastingvoordeel.

Aantrekkelijke rentevoet
Het is niet nodig om uw kaskrediet aan te spreken. Met deze lening geniet u immers een veel
voordeligere rentevoet. Bovendien zijn alle interesten fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met uw Beobank-kantoor voor alle concrete informatie.

Wat u over de Voorafbetaling belastingen moet weten
Aard: dankzij het Plan Voorafbetalingen Belastingen kan een zelfstandige of bedrijf de betaling
van de belastingen op zijn beroepsinkomsten plannen en zo een belastingvermeerdering
vermijden.
Doelgroep/begunstigden: zelfstandigen, vrije beroepen, bedrijven, kmo's.
Kredietbedrag: het bedrag hangt af van de verwachte winst.
Maximale looptijd van het krediet: 12 maanden.
Rentevoet: op eenvoudig verzoek beschikbaar in de kantoren.
Fiscaliteit: alle interesten zijn aftrekbaar als beroepskosten, onder voorbehoud van fiscale
wijzigingen.

Infofiche
Terugbetalingsformules: bij Beobank zijn er twee formules mogelijk:
1. Formule 1 "deposito – storting": de eerste aflossing van het krediet vindt plaats 3
maanden vóór de voorafbetaling en over een looptijd van 12 maanden. De klant moet
zijn aanvraag in het kantoor indienen ten laatste tegen het einde van de maand die
voorafgaat aan de eerste betaling.
2. Formule 2 "klassiek": de eerste terugbetaling van het krediet wordt verricht de maand
volgend op de voorafbetaling over een looptijd van 8 tot 12 maanden.

Kosten: geen.
Vervroegde terugbetaling: mogelijk.

Voor concrete informatie en de tarief- en contractvoorwaarden van dit product kunt u contact
opnemen met uw kantoor. Deze informatie is ook beschikbaar op www.beobank.be.
Meer inlichtingen om de toegang tot financiering te vergemakkelijken en de mogelijkheden tot
het bekomen van overheidsgaranties vindt u op:
http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-overheidswaarborgen
Beobank is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze site.
In het kader van de analyse van het kredietdossier vraagt de bank aan de kredietnemer, en
desgevallend aan de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, alle relevant geachte
informatie om de haalbaarheid van het betrokken project, hun financiële positie, hun
terugbetalingscapaciteit en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. Het spreekt
voor zich dat de meegedeelde informatie juist en volledig moet zijn, zoals er ook een zorg- en
informatieplicht van de bank tegenover de kredietnemer geldt.
Bij onenigheid met de bank kan de klant zich wenden tot de "Ombudsman in financiële
geschillen" – www.ombudsfin.be , mail: ombudsman@ombudsfin.be.

Dit document is niet bindend, vormt geen aanbod.
V.U.: Beobank NV/SA | G. Jacqueslaan 263g 1050 Brussel | BTW BE 0401.517.147
RPR Brussel | IBAN BE77 9545 4622 6142 | BIC CTBKBEBX | FSMA 19688A |

Datum: document van kracht op 26/03/2018

