
ING Financiering Voorafbetalingen Belastingen
Weegt uw jaarlijkse voorafbetaling belastingen te zwaar op uw liquiditeitspositie? 
ING biedt twee formules waarmee u deze kosten spreidt over een volledig jaar. 
Aan u de keuze!

Voordelen
• Vanaf 1.250 euro
• Terugbetaling via vaste maandsommen
• Jaarlijks contract, automatisch hernieuwd
• Kortetermijnlening van 8 tot 12 maanden
ING stort het volledige bedrag van uw geraamde belastingen aan het ministerie van Financiën 
op de eerste officiële vervaldatum van de voorafbetaling belastingen. Daarvoor bieden we twee 
formules:
• Met een ING Voorafbetaling Belasting Depositofase betaalt u de lening in 12 vaste 

maandsommen terug. Uw eerste (terug)betaling vindt reeds plaats vóór storting van de 
voorafbetaling aan het ministerie van Financiën.

• Met een ING Klassieke Jaarlijkse Voorafbetaling Belasting betaalt u de lening terug in 8 of 12 
vaste maandsommen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de storting.

In een notendop
• Uw voorafbetaling belastingen wordt op het meest geschikte tijdstip naar het ministerie van 

Financiën overgeschreven.
• ING hernieuwt uw contract jaarlijks. Zijn uw behoeften veranderd? Dan kunt u het eenvoudig 

laten wijzigen.
• U behoudt uw liquiditeiten voor andere investeringen.
• De rentevoet wordt berekend op basis van de geldende marktrente.
• De intresten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

Kosten
Aan deze lening zijn geen kosten verbonden.
Vervroegde terugbetaling is mogelijk indien voldaan wordt aan de voorwaarden van de 
kmo-wetgeving van 13 december 2013 en mits betaling van een wederbeleggingsvergoeding 
van zes maanden intrest.

In bepaalde gevallen kunt u van subsidies genieten. Voor meer info over welke subsidies 
beschikbaar zijn en voor welke u in aanmerking kunt komen, surf naar ing.be/subsidies

Geïnteresseerd? Neem contact op met uw ING-gesprekspartner. Meer informatie over onze 
professionele kredieten op ing.be/businesscredit

Indien u klachten hebt over dit aanbod kunt u dit aan de Ombudsfin laten weten: Belliardstraat 15- 17, Bus 8, 
1040 Brussel Tel. : +32 2 545 77 70 Fax : +32 2 545 77 79 E-mail : Ombudsman@ombudsfin.be.
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https://www.ing.be/nl/business/my-business/subsidies-public-funding?WT.xac=other
https://promo.ing.be/businesscredit/index.aspx?LANG=NL&ID=MofMaiNzgEfVhBjIdst98OKboMMdPGkmudZiXWuhL5v2E_P2xADy1w0x43AN5CG3TKnYPT5q%2Bst_j07ziA&utm_source=ingbe&utm_medium=DE_Redirect_businesscredit&WT.mc_id=DE_Redirect_businesscredit

