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Bizness-Fisc 

Voorafbetaling belastingen 

1. Wat is Bizness-Fisc? 
Een Bizness-Fisc is een krediet van bepaalde duur waarmee u de voorafbetaling van belastingen financiert die u als 
zelfstandige, natuurlijk persoon of rechtspersoon, moet betalen. 

2. Doel? 
Het maandelijks spreiden van de voorafbetalingen op verschuldigde belastingen, zonder uw eigen middelen hiervoor te 
moeten aanwenden. Op deze manier kan u als klant een belastingvermeerdering vermijden en kan u als natuurlijk persoon 
(niet voor rechtspersonen) genieten van een bijkomende belastingvermindering, de zogenaamde bonificatie.

AXA Bank stort 100% van het gevraagde kredietbedrag aan de Dienst Der Voorafbetalingen op de door u gekozen 
voorafbetalingsdatum: 10 april, 10 juli, 10 oktober of 20 december.

3. Kenmerken? 
Bedrag:  Het minimumbedrag is 1.250 EUR.
Rentevoet: Vaste rentevoet, afhankelijk van het kredietbedrag, de looptijd, de eerste vervaldag en de voorafbetalingsdatum.
Terugbetaling: Mensualiteiten, de terugbetaling start de eerste van elke maand.
Tarief: Op eenvoudig verzoek beschikbaar in de kantoren.

4. Looptijd?
Minimum 6 en maximum 12 maanden.

5. Vervroegde terugbetaling?
Mogelijk, er is geen wederbeleggingsvergoeding verschuldigd.

6. Kosten?
Geen dossierkosten en geen beheerskosten.

7. Fiscaliteit? 
De intresten zijn aftrekbaar.

8. Geïnteresseerd? 
Neem contact op met een AXA Bankkantoor in uw buurt voor meer informatie.

Meer informatie over de steunmaatregelen voor kmo’s vindt u op www.financieringvanondernemingen.be.

Hebt u een klacht? U kan steeds terecht bij uw bankkantoor of rechtstreeks bij Customer Relations AXA Bank, Grotesteenweg, 
214 – B51/494, 2600 Berchem. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot Ombudsman in financiële 
geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8, 1000 Brussel, ombudsman@ombudsfin.be.


