Lening voorafbetaling belastingen
Informatiefiche
De lening voorafbetaling belastingen van Nagelmackers is een lening waarmee u de voorafbetaling van uw
belastingen kunt financieren.

Voordelen

•
•
•
•
•

U moet uw kasmiddelen niet aanspreken.
U moet zich geen zorgen meer maken over de voorafbetaling(en) van uw belastingen.
U vermijdt een belastingvermeerdering.
U verdeelt uw fiscale last over maximaal 12 maanden.
De interesten van uw lening voorafbetaling belastingen zijn fiscaal aftrekbaar.

Looptijd

De looptijd van een lening voorafbetaling belastingen bedraagt maximaal 12 maanden.

Formules

Er bestaan 3 leenformules voor ondernemingen die hun boekjaar afsluiten op 31/12.
• Formule 1/1: lening terugbetaald door 12 mensualiteiten vanaf januari. De lening moet worden 		
onderschreven vóór de laatste werkdag van het voorafgaande kalenderjaar. Een enkele voorafbetaling 		
op belastingen op 10 april.
• Formule 1/5: lening terugbetaald door 6, 7, 8, 9, 10, 11 of 12 mensualiteiten vanaf de 1e van de 		
maand die volgt op de enkele voorafbetaling op belastingen op 10/4, 10/7, 10/10 of 20/12.
• Formule 4/5: lening terugbetaald door 12 mensualiteiten vanaf 1 mei. De lening moet worden 		
onderschreven ten laatste 10 werkdagen vóór de eerste terugbetaling op belastingen (10/04).
Vier identieke voorafbetalingen op belastingen op 10/4, 10/7, 10/10 en 20/12.
Afhankelijk van de afsluitingsdatum van uw boekjaar, zijn ook andere formules mogelijk.

Rentevoet/Kosten
Rentevoet
Op het uitstaande bedrag van de lening worden interesten aangerekend. De rentevoet varieert naargelang de
gekozen formule.
Minimumbedrag: 2.500 EUR.
Dossierkosten: geen.
Beheerkosten: geen.

Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling

U kunt op elk ogenblik een vervroegde terugbetaling doen voor uw lening voorafbetaling belastingen.
In dat geval wordt er een wederbeleggingsvergoeding aangerekend die wettelijk niet hoger mag zijn dan
6 maanden rente.
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Op de website http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/krediet-vinden/zekerheden vindt u een
overzicht van de mogelijke zekerheden die door de bank gevraagd kunnen worden en de impact ervan op uw
kredietaanvraag.

Overheidsmaatregelen voor de kmo

Voor kmo’s bestaan er ook een reeks overheidsmaatregelen. Op volgende website vindt u een handig overzicht:
http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-overheidswaarborgen

Bevoegde instantie in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
en de distributie van financiële instrumenten
Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
Tel.: +32 2 545 77 70
E-mail: Ombudsman@OmbFin.be
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Kenmerken van de voornaamste zekerheden
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