Voorafbetaling belastingen
Informatiefiche
Doel
Met een revolving raamovereenkomst Voorafbetalingen Belastingen financiert u uw
voorafbetalingen van belastingen waarbij de bank tijdig uw betaling uitvoert naar de
overheid.
U kan de door de fiscus opgelegde belastingvermeerdering vermijden, door
voorafbetalingen te doen. Bent u zelfstandige of vrije beroeper, en betaalt u meer
vooraf dan nodig is om deze belastingvermeerdering te vermijden, dan hebt u
bovendien recht op een bonificatie of belastingvermindering.

Werking
Volgens uw raming van belastingsuitgaven doen wij de nodige voorafbetalingen op een
vast tijdstip aan de fiscus. Dit krediet is jaarlijks, automatisch verlengbaar. Uw
aflossingsplan loopt op maximaal één jaar zodat uw belastingsdruk over een jaar
verspreid wordt. De intresten van deze financiering zijn fiscaal aftrekbaar.

Kenmerken
Bedrag: minimum 5.000 EUR
Periodiciteit van de terugbetalingen: maandelijks
Revolving raamovereenkomst Voorafbetalingen belastingen: revolving houdt in dat de
bank jaarlijks de raamovereenkomst Voorafbetalingen belastingen zal uitvoeren voor
hetzelfde kredietbedrag en op hetzelfde tijdstip, tegen het op dat ogenblik geldende
tarief.
Aflossingstypes: mensualiteiten
Looptijd: maximaal 12 maanden. Terugbetaling start na de stortingsdatum (bv eerste
vervaldag 10/05 voor een storting op 10/04) óf enkel voor een storting op 10/04.
Terugbetaling vooraf is mogelijk vanaf 01/01.
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Rente en provisies
Rentevariabiliteit: vaste rente
Dossierkosten: geen
Reserveringscommissie: geen
Vervroegde terugbetaling: mogelijk mits 6 maanden rente op het terugbetaalde
kapitaal.

Overheidssteun
Een revolving raamovereenkomst Voorafbetaling Belastingen kan u niet combineren
met overheidsmaatregelen.

Deel uw mening
Hebt u klachten of suggesties? Neem dan contact op met de adviseur
cliëntentevredenheid van Bank Van Breda. Stuur een e-mail naar
cliententevredenheid@bankvanbreda.be of bel 0800 / 93 004. Indien nodig kan u
een beroep doen op de ombudsdienst voor de financiële sector. Voor meer info
raadpleeg www.ombudsfin.be.
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