Nood aan tussenkomst in een geschil met de
FOD Financiën?
U kunt beroep doen op de Fiscale
Bemiddelingsdienst. Meer informatie vindt u
op onze website fin.belgium.be.

MEER INFORMATIE NODIG?
GA NAAR ONZE WEBSITE
FIN.BELGIUM.BE > PARTICULIEREN
> BELASTINGAANGIFTE
> BETALEN OF TERUGKRIJGEN
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MOEILIJKHEDEN
OM TIJDIG TE
BETALEN?

Hoe vraag ik een afbetalingsplan aan?

Heeft u een openstaande schuld bij de FOD Financiën
en kunt u, door tijdelijke betaalproblemen, het
gevraagde bedrag niet meteen betalen? Dan is een
gespreid afbetalingsplan misschien wel de oplossing.
Opgelet! Bij een afbetalingsplan lopen de nalatigheidsintresten door, dus hoe sneller u start met de betalingen, hoe voordeliger het is voor u.

1. Via MyMinfin.be
Dit is de snelste en makkelijkste manier. U maakt
gebruik van het elektronisch aanvraagformulier.

Wat zijn mijn mogelijkheden?
Optie 1: U kunt binnen een termijn van vier
maanden na de vervaldag van de schuld betalen?
Bezorg ons zo snel mogelijk uw aanvraag (bij voorkeur)
via MyMinfin.be. Doe dit vóór de vervaldag van uw
schuld. Van zodra we uw volledige aanvraag hebben
ontvangen, wordt er automatisch een kortlopend
afbetalingsplan opgestart. We brengen u hiervan op
de hoogte.

Optie 2: U kunt niet binnen een termijn van vier
maanden na de vervaldag van de schuld betalen?
U vult het specifiek aanvraagformulier in. U vindt
dit formulier online (via MyMinfin.be) of in onze
infocenters.

2. Per e-mail
Stuur het aanvraagformulier naar één van onze
infocenters. U vindt het terug op onze website
(fin.belgium.be met zoekwoord ‘betalen’). Kijk
op uw betaalbericht of onze website voor onze
contactgegevens (fin.belgium.be > kantoren).
Vermeld zeker:
• uw nationaal nummer,
• het artikelnummer waarvoor u een afbetalingsplan wenst.
Beide gegevens vindt u terug op uw betaalbericht.
U kunt het aanvraagformulier ook per brief naar één
van onze infocenters opsturen.

Dit houdt verder ook in dat u:
• ons een aantal gegevens over uw inkomsten en
uitgaven bezorgt.
• zelf een voorstel van afbetalingsplan doet.

3. Via onze infocenters
De contactgegevens en openingsuren vindt u op het
betaalbericht of op onze website (fin.belgium.be >
kantoren).

Wij onderzoeken vervolgens uw voorstel van
afbetalingsplan en nemen contact met u op.

Het is erg belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet.
U vermijdt hierdoor extra nalatigheidsintresten en
kosten. Hoe sneller u de aanvraag indient, hoe meer
mogelijkheden er zijn om uw schuld af te betalen.

Opgelet! We aanvaarden enkel voorstellen met een
volledige terugbetaling van de schuld binnen een
termijn van 12 maanden (na het ontstaan van uw
schuld).

