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Lening voorafbetaling belastingen 
Productfiche

Doel
Zowel voor zelfstandigen als ondernemingen is het aangewezen om jaarlijks uw belastingen vooraf te betalen. Zo vermijdt 
u niet enkel een belastingverhoging, als natuurlijke persoon hebt u bovendien recht op een belastingvermindering 
(bonificatie).

De lening voorafbetaling belastingen van Nagelmackers is een lening waarmee u de voorafbetaling van uw
belastingen kunt financieren zodat u uw liquiditeiten kunt vrijwaren en uw fiscale last kunt spreiden over een periode van 
maximaal 12 maanden.

Kenmerken en voordelen
• Zorgeloos voorafbetalen 

U hoeft zich geen zorgen meer te maken over de voorafbetaling(en) van uw belastingen. U bepaalt zelf wanneer en 
hoeveel u wilt voorafbetalen, Nagelmackers stort het bedrag tijdig aan de FOD Financiën.

• Behoud liquiditeiten 
U vrijwaart uw liquiditeiten zodat u die kunt aanwenden voor eventuele investeringen of als buffer om uw behoefte aan 
bedrijfskapitaal op te vangen.

• Formules 
Er bestaan 2 kredietformules:

-  Formule 1/1: lening terugbetaald door 12 constante mensualiteiten vanaf januari. De voorafbetaling gebeurt op 
10 april. De lening moet worden onderschreven vóór de laatste werkdag van het voorafgaande kalenderjaar.

-  Formule 1/5: lening terugbetaald door 6 tot 12 mensualiteiten vanaf de eerste van de maand die volgt op de 
voorafbetaling op 10/4, 10/7, 10/10 of 20/12. De lening moet worden onderschreven ten laatste 10 werkdagen voor de 
geplande voorafbetaling.

De datums vermeld voor bovenstaande formules gelden voor bedrijven met een boekjaar dat gelijkloopt met het 
kalenderjaar. Voor bedrijven met een gebroken boekjaar dient de voorafbetaling te gebeuren uiterlijk op de tiende dag 
van de vierde, zevende en tiende maand en de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar en zal het krediet 
dan ook een andere aanvangsdatum hebben.

Voorbeeld voor een bedrijf met een boekjaar dat start op 01/06:
-  Formule 1/01: de voorafbetaling gebeurt op 10/09 en het krediet wordt terugbetaald via 12 mensualiteiten vanaf  01/06.
-  Formule 1/05: de voorafbetaling gebeurt op 10/09, 10/12, 10/03 of 20/05 en de lening wordt terugbetaald door 6 tot 

12 mensualiteiten vanaf de eerste van de maand die volgt op de voorafbetaling.

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

• Fiscaal aftrekbaar 
De betaalde interesten en kosten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

Kosten
• De rentevoet 

De rentevoet varieert naargelang de gekozen formule. De rentevoet is steeds vast voor de volledige looptijd van het 
krediet.

Het bedrag of het percentage en de berekeningswijze van interesten, kosten en provisies worden overeengekomen in het 
kredietcontract en de Kredietregeling.
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Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling 
U kunt op elk ogenblik een vervroegde terugbetaling doen van het resterende bedrag van uw lening voorafbetaling 
belastingen. In dat geval wordt er een wederbeleggingsvergoeding aangerekend die gelijk is aan 0,5% van het bedrag 
in kapitaal dat vervroegd werd afgelost. Die vergoeding mag in ieder geval niet meer bedragen dan 6 maanden interest 
berekend aan de contractuele rentevoet op het vervroegd terugbetaalde kapitaal.

Kenmerken van de voornaamste zekerheden
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 kmo’s
Voor kmo’s bestaan er ook een reeks aan overheidsmaatregelen ter begeleiding en ondersteuning. Op volgende website 
vindt u een handig overzicht: http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-overheidswaarborgen.

Bevoegde instantie voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de 
distributie van financiële instrumenten
Hebt u een klacht en nam u al contact op met uw kantoor, maar bent u niet 100% tevreden? In dat geval kunt u terecht 
bij onze Klachtendienst via e-mail naar klachten@nagelmackers.be, per post naar Nagelmackers Klachtendienst, 
Montoyerstraat 14, 1000 Brussel of via het online klachtenformulier  
https://www.nagelmackers.be/nl/contact/klachtenprocedure/online-klachtenformulier.

Biedt ons antwoord u geen aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich richten 
tot de Bemiddelingsdienst Banken – Kredieten – Beleggingen :

Ombudsfin
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
E-mail: Ombudsman@ombudsfin.be
www.ombfin.be N
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