Fiscoline

Laat uw voorafbetaling
financieren en betaal
minder belastingen

Uw belastingen op voorhand betalen kan u een aardig financieel voordeel opleveren.
Maar dat kan een groot bedrag zijn om in 1 keer te betalen. Laat uw voorafbetaling
daarom eenvoudig financieren met een Fiscoline-krediet: Belfius betaalt uw geschatte
belastingen dan rechtstreeks aan de fiscus, en u betaalt uw krediet in maandelijkse
schijven aan ons terug.
FISCOLINE IS IDEAAL VOOR U ALS U…
> hogere belastingen wil voorkomen en van een
belastingvermindering wil profiteren, door uw belastingen
op voorhand te betalen
> uw fiscale lasten liever over meerdere maanden spreidt

UW VOORDELEN

IN HET KORT
Voor wie?
Ondernemingen.

Het kredietbedrag
Minimaal 1.250 euro.

Het soort krediet

Optimalisering van uw cashflow

Een krediet van bepaalde duur.

> U spreidt de voorafbetaling van uw belasting over
meerdere maanden.

Het doel

Meer flexibiliteit
> U kiest tussen 2 terugbetalingsformules en bepaalt zelf
wanneer u wil starten met terugbetalen (zie de tabel op
pagina 2).

De voorafbetaling van uw belastingen financieren.

De duur
1 jaar met 3 tot 12 maandelijkse terugbetalingen,
afhankelijk van de terugbetalingsformule die u

Meer comfort

kiest.

> U hoeft zich niet bezig te houden met uw voorafbetaling
aan de fiscus. Belfius brengt dit in orde voor u.

De interest

Minder belastingen
> Dankzij uw voorafbetaling krijgt u een korting op uw
belastingen én vermijdt u een belastingvermeerdering
later. Hoeveel precies? Dat hangt af van het bedrag en
de datum van uw voorafbetaling.

De rentevoet wordt bepaald voor de hele duur van
het krediet.

De kosten

Vervroegde terugbetaling

> Eenmalige kosten: maximaal 100€
> U betaalt ook geen reserveringscommissie (een
vergoeding voor het reserveren van het kapitaal).

U kan uw krediet altijd vervroegd terugbetalen.
In dit geval betaalt u wel een vergoeding van
maximaal 6 maanden interest. Deze vergoeding
wordt berekend op het vervroegd terugbetaalde
bedrag.

De fiscaliteit
U kan de interest en de kosten van het krediet in
principe aftrekken als beroepskosten.

WELKE TERUGBETALINGSFORMULE VERKIEST U?
Kredietformules voor voorafbetaling
belastingen op 10/4 – 10/7 – 10/10 – 20/12
> u start de terugbetaling van uw krediet vanaf
de 10e dag van de maand volgend op de
betaling aan de fiscus door Belfius. Behalve
voor de maand december: dan start uw
terugbetaling op 20 januari
> ook mogelijk als uw boekjaar niet samenvalt
met het kalenderjaar (gebroken boekjaar)

Formule

Betaling door Belfius aan de
fiscus en de 1e vervaldag van uw
maandelijkse aflossing

Betaling fiscus
10/4
10/7
10/10
20/12

1e vervaldag
10/5
10/8
10/11
20/1

Terugbetaling

constante maandelijkse terugbetaling
(kapitaal + interest)

Looptijd

> min. 3 tot max. 12 maandelijkse
terugbetalingen

Kredietformules voor voorafbetaling
belastingen op 10/4
> u start de terugbetaling van uw krediet
vóór of op het moment dat Belfius
betaalt aan de fiscus
> niet mogelijk als uw boekjaar niet
samenvalt met het kalenderjaar
(gebroken boekjaar)
Betaling fiscus
10/4

1e vervaldag
10/1
10/2
10/3
10/4

constante maandelijkse terugbetaling
(kapitaal + interest)
> min. 5 tot max. 12 maandelijkse
terugbetalingen

WENST U
– meer informatie over de nuttige instrumenten die bestaan om ondernemingen een betere toegang te geven tot een financiering, en de
mogelijkheden tot het bekomen van overheidsgaranties? Ga naar
financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-overheidswaarborgen
– meer informatie over de voornaamste zekerheden (waarborgen) die u kunnen worden gevraagd en hun impact op uw kredietaanvraag?
Ga naar http://financieringvanondernemingen.be/nl/krediet-vinden/zekerheden
Bevoegd als bemiddelaar voor bank- en verzekeringsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsfin, North Gate II,
Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel – ombudsfin.be

HEBT U VRAGEN?
Surf naar belfius.be of contacteer uw Corporate Banker.
Hij helpt u graag verder.
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