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18 juni 2018

vdk-Credifisc
synoniem: ‘financiering voorafbetaling belastingen’
Met vdk-Credifisc biedt vdk bank u de mogelijkheid om, met een minimum aan formaliteiten, de
voorafbetaling van uw verwachte belastingen te laten financieren, zodat uw kaspositie het jaar
door mooi in balans blijft.
Om de fiscale voordelen optimaal te benutten, betaalt vdk bank vóór 10 april aan de fiscus het in
overleg bepaalde bedrag aan voorafbetaling van uw belastingen. U betaalt terug in 12 maandelijkse aflossingen en u geniet daarbij van een erg voordelig tarief. De intresten die u op dit krediet
betaalt, zijn bovendien fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

1. Kredietnemers – doel
Kredietnemers:

KMO’s, natuurlijke personen die een zelfstandige beroepswerkzaamheid uitoefenen, zoals
handelaars, beoefenaars van een vrij beroep, bedrijfsleiders.

Doel:

Voorafbetalingen belastingen

2. Kredietmodaliteiten
Bedrag – minimum:

5.000 EUR

Bedrag – maximum:

Geraamde belastingen voor het betreffende inkomstenjaar.

Looptijd:

9 tot 12 maanden.

Reserveringscommissie:

Niet van toepassing.

Opname:

In één keer: rechtstreekse betaling aan de Administratie der Directe Belastingen
“Belastingen voorafbetaling natuurlijke personen of vennootschappen”.

Opnamerecht:

Niet verschuldigd.

Renteberekening:

Effectief aantal dagen/effectief aantal dagen.

Rentevariabiliteit:

Vaste rentevoet.

Betaling rente:

Maandelijks, samen met een deel van het kapitaal.

Betaling kapitaal:

Maandelijks, samen met de rente.

Uitstel van kapitaal:

Niet van toepassing.

Beheerskosten:

Geen

Dossierkosten:

Geen
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Voorwaarden:

Terugbetaling krediet via girorekening vdk bank.
Storting omzet/ontvangsten uit beroepsactiviteiten op girorekening vdk bank.

Wederbeleggingsvergoeding:

Zes maanden rente (*) berekend tegen de rentevoet van het krediet op datum van
vervroegde terugbetaling.
(*) Indien de resterende looptijd korter is dan zes maanden, dan wordt de wederbeleggingsvergoeding
berekend op het resterend aantal maanden.

3. Zekerheden
Voor elk krediet worden door vdk bank één of meer specifieke zekerheden gevraagd. De zekerheden kunnen zakelijke
of persoonlijke zekerheden betreffen en afkomstig zijn van zowel de kredietnemers als derden zekerheidsstellers.
‘vdk-Credifisc’ wordt gewoonlijk zonder reële zekerheden verstrekt.
Voor specifieke dossiers kunnen door vdk bank andere bijkomende zekerheden bedongen worden.
Een toelichting bij de verschillende zekerheden en hun impact op het krediet is beschikbaar op de website van vdk
bank www.vdk.be ( Professionelen  Lenen  Zekerheden).

4. Specifieke verbintenissen
Specifieke verbintenissen zijn voor dit type krediet niet gebruikelijk.

5. Voordelen
 jaarlijks contract  automatische hernieuwing bij correcte terugbetaling vorig contract vdk-Credifisc
 fiscale optimalisatie mogelijk
 rente en kosten fiscaal aftrekbaar
 geen zekerheden vereist
 geen dossierkosten, geen beheerskosten
 behoud liquiditeiten voor andere investeringen en evenwichtige kaspositie

6. Inlichtingen
Info omtrent de financiering van ondernemingen:
www.financieringvanondernemingen.be
Steun bij financiering of waarborgen voor leningen:
www.financieringvanondernemingen.be
www.agentschapondernemen.be
www.vipa.be
www.agion.be
www.pmv.eu
Bevoegd orgaan betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële
instrumenten:
www.fsma.be [FSMA, autoriteit voor financiële diensten en markten – Congresstraat 12-14 – 1000 Brussel]
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7. Klachten
Met eventuele klachten kan u in eerste instantie terecht bij:
vdk bank - Klachtenbehandeling
Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent
tel. 09 269 32 31 - e-mail klachtenbehandeling@vdk.be.
Indien het geschil niet opgelost geraakt kan u een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet –
Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

8. Ontvangstbevestiging
Handtekening laten voorafgaan door de vermelding “voor ontvangst”
Datum:
Handtekening:
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