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Kiezen voor
voorafbetalingen

Allemaal goede
redenen om te kiezen
voor de formule
Bonifisc van
BNP Paribas Fortis

De slimme aanpak van uw voorafbetalingen spaart uw eigen middelen.
Elke zelfstandige, bedrijfsleider of
ondernemer met een vrij beroep
kent de noodzaak van een integrale
belastingaanpak. Aan belastingen valt
immers niet te ontkomen; aan onnodig
hoge belastingen gelukkig wel.
Zo vermijdt u bijvoorbeeld een
belangrijke belastingverhoging door
voorafbetalingen te doen.
Natuurlijke personen kunnen zelfs,
mits een slimme organisatie van
hun voorafbetalingen, een bonificatie
of belastingvermindering op zak
steken.

Met Bonifisc:
|| regelt u uw complete belastingstrategie;
|| regelt u uw voorafbetalingen op het meest
geschikte moment;
|| hoeft u geen euro aan eigen middelen te
investeren;
|| hoeft u geen tijd en moeite te besteden aan
de administratieve opvolging.
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Bonifisc

Vermijd

een belastingvermeerdering
Bonifisc helpt u allereerst een zware
belastingvermeerdering te vermijden.
Uiteraard vermijdt u elke onnodige
belastingverhoging. Vandaar dat u
aan voorafbetalingen doet. Bonifisc
helpt u daarbij maximaal met een
financiering aan 100% van uw vooraf
betalingen en concentreert zich daar
bij op de allereerste voorafbetaling
op 10 april. Die staat garant voor de
grootste fiscale winst. De belasting
administratie hanteert immers als
regel hoe eerder u uw voorafbetaling
van belasting doet, hoe groter uw
ﬁscaal voordeel.

De voorafbetaling

van uw belasting gebeurt in één keer
Toch blijft uw budget perfect in evenwicht. U betaalt immers uw Boniﬁsc
in maandelijkse schijven terug.
Uw voorafbetalingen
geregeld in één keer;
uw terugbetalingen
handig gespreid over
12 maanden
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Die termijn kiest u zelf: ze kan gaan
tot maximaal 12 maanden. Door deze
handige spreiding drukt het gewicht
van de belastingen veel gelijkmatiger
op uw thesauriebeleid. Met alle voor
delen vandien.

Een bescheiden
rentelast die bovendien
fiscaal aftrekbaar is
Boniﬁsc hanteert een
bijzonder voordelig lasten
percentage. Bovendien mag
u de betaalde interesten
integraal aftrekken van uw
beroepsinkomsten.
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Alles
geregeld
in een afspraak

De specialisten

van BNP Paribas Fortis regelen alles
De specialisten in uw kantoor
berekenen vrijblijvend uw
persoonlijke voordeel. Deze
voordelen kunt u elk jaar opnieuw
genieten. Uw contract
wordt automatisch
verlengd.

Boniﬁsc garandeert
de best mogelijke
oplossing voor uw
belastingen
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Uw voorafbetalingen tegen
de beste voorwaarden

Elk jaar kunt u
het bedrag aan
passen aan de evolutie

Zo worden uw voorafbetalingen
voortaan altijd op tijd en tegen de
beste voorwaarden betaald.

van uw zakencijfer
en uw winst

Uiteraard kunt u het bedrag elk
jaar aanpassen aan de evolutie
van uw zakencijfer en uw winst.
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Geniet

een bonificatie
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Bent u zelfstandige
of hebt u een vrij beroep?

U gaat pas van start als beginnende
zelfstandige of vrij beroep?
Als beginnende zelfstandige
of starter met een vrij beroep
betaalt u de eerste drie jaar geen
belastingvermeerdering als u geen of
onvoldoende voorafbetalingen doet.
Geen belastingverhoging of boete, dat
niet. Nochtans kunt u wel degelijk een
bonificatie genieten op voorwaarde
dat uw activiteit een belasting
genereerde én dat u voorafbetalingen
deed. Daarom kiest u als beginnende
ondernemer beter toch voor
voorafbetalingen en dus voor Boniﬁsc,
zeker in het geval u verwacht dat
uw activiteit een netto belastbaar
inkomen zal genereren.
Met Bonifisc
moet u geen
eigen middelen
aanspreken

Met Bonifisc moet u alvast geen eigen
middelen aanspreken. Plus: een slim
afgestelde B
 onifisc bezorgt u én een
aanzienlijke belastingboniﬁcatie én
een belastingwinst.
Want zoals gezegd: u mag de
interesten voor uw Bonifisc integraal
aftrekken van uw beroepsinkomsten.
Bovendien hoeft u zo niet te vrezen
voor het bekende risico dat u na
afloop van die drie jaar al meteen
belastingen over twee belastingjaren
tegelijk moet betalen.
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Alles
weten

over Bonifisc
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Een goede keuze

begint bij heldere informatie
Een goede keuze begint voor
BNP Paribas Fortis bij heldere,
duidelijke informatie:
|| surf

naar www.bnpparibasfortis.be
> Professionelen > Simulaties
> Voorafbetalingen en bereken
vrijblijvend een simulatie;
|| kom langs in het kantoor (op
afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
|| bel ons op tel 02 433 43 31 (ma-vrij
7-22 u.; za 9-17 u.).

Vraag Bonifisc aan
Om uw Bonifisc aan te vragen:
|| maak een afspraak in één van onze kantoren;
|| doe uw aanvraag via PC banking;
|| bel ons op tel 02 433 43 31
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.).
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Advies?
Informatie?
Verrichtingen?
BNP Paribas Fortis is er voor u.
Kom langs in het kantoor

(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
Kantoren

Bel ons op tel. 02 433 43 31
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
Telefoon

Surf naar www.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)

GSM

Surf mobiel naar
bnpparibasfortis.be/easybanking
(alle dagen, 24 u. op 24)
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