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?
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KUNT U NIET
OP TIJD BETALEN?

Hebt u een openstaande schuld bij de FOD Financiën
en kunt u door tijdelijke betaalproblemen, al dan niet
als gevolg van de Covid-19-crisis, niet meteen betalen? Dan is een gespreid afbetalingsplan misschien
wel de oplossing.
Opgelet: ook bij een afbetalingsplan lopen de nalatigheidsinteresten door. Hoe sneller u start met de
betalingen, hoe voordeliger het voor u is.

Wat zijn mijn mogelijkheden?
Optie 1: U kunt betalen binnen een termijn van vier
maanden na de uiterste betaaldatum?
Als u uw aanvraag op tijd indient, aanvaarden we
uw afbetalingsplan sowieso. Dien uw aanvraag
dus zo snel mogelijk in (ten laatste op de uiterste
betaaldatum van uw schuld)!
Optie 2: U kunt niet betalen binnen een termijn van
vier maanden na de uiterste betaaldatum?
Hebt u meer tijd nodig? Dan kunt u een
afbetalingsplan op maximaal 12 maanden aanvragen.
U moet ons dan wel een aantal gegevens bezorgen
over uw inkomsten en uitgaven. We onderzoeken uw
voorstel en nemen daarna contact met u op.

Hoe vraag ik een afbetalingsplan
aan?
Maak het u gemakkelijk: vraag uw afbetalingsplan
online via MyMinfin.be.
Dat is de snelste en eenvoudigste manier:

Vraagt u voor de uiterste betaaldatum
een afbetalingsplan voor een periode van
maximaal vier maanden?
 U hoeft geen vragenlijst in te vullen.
Zie onze voorwaarden op fin.belgium.be.
 Aanvraag onmiddellijk aanvaard.
Zie onze voorwaarden op fin.belgium.be.
 Bevestiging van betalingsvoorwaarden
binnen een week (via eBox of per brief).

Vraagt u een afbetalingsplan na de
uiterste betaaldatum en/of voor een
periode van meer dan vier maanden?
 U moet een digitale vragenlijst invullen: we
begeleiden u tijdens de hele de procedure.
 We moeten uw vraag onderzoeken.
 Aanvraag aanvaard of geweigerd, met details over
eventuele betalingsvoorwaarden, binnen een week
(via eBox of per brief).

Hoe vraag ik een afbetalingsplan
aan als ik geen toegang heb tot
MyMinfin?
1. VIA EEN BRIEF AAN EEN VAN ONZE
INFOCENTERS
Stuur het aanvraagformulier naar een van onze
infocenters. U vindt het formulier op onze website
fin.belgium.be (op de pagina ‘Betalingsproblemen’).
De adressen van onze infocenters vindt u in het
keuzemenu onderaan de eerste pagina van het
formulier.

2. DOOR EEN AFSPRAAK TE MAKEN BIJ EEN
VAN ONZE INFOCENTERS
U kunt op twee manieren een afspraak maken:
• via onze website fin.belgium.be
(‘Betalingsproblemen’),
• door te bellen naar ons contactcenter op het
nummer 02 572 57 57 met de code 19402.

