
Wijziging van de percentages van de voordelen m.b.t. 
voorafbetalingen
Voor vennootschappen en zelfstandigen die door de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen, 
heeft de regering beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde 
en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. 

Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van de voorafbetalingen minder nadelig.

In de tabel hieronder vindt u de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen. Deze zijn, zoals 
gezegd, hoger in het derde en vierde kwartaal:

Personenbelasting VenB 
(geen dividenduitkering)

VenB 
(wel dividenduitkering)

VA1 3 % 9 % 9 %

VA2 2,5 % 7,5 % 7,5 %

VA3 2,25 % (i.p.v. 2 %) 6,75 % (i.p.v. 6 %) 6 %

VA4 1,75 % (i.p.v. 1,5 %) 5,25 % (i.p.v. 4,5 %) 4,5 %

De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook NIET voor 
natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen. 

Opgelet: De percentages van de vermeerderingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de 
voorafbetalingen.

Link naar site:
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregel-wijziging-percentages-
voorafbetalingen-van-de-inkomstenbelasting
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Betalingsuitstel van 2 maanden zonder toepassing van 
nalatigheidsintresten of boeten
De extra termijn van 2 maanden komt bovenop de normale betaaltermijn zonder aanrekening van 
nalatigheidsintresten. Deze maatregel geldt voor het aanslagjaar 2019, voor aanslagen gevestigd 
tussen 12 maart en 31 oktober 2020.

 • De aanslagbiljetten verstuurd na 27/03/2020 zullen de verlengde betaaltermijn van 4 maanden 
bevatten.

 • De aanslagbiljetten verstuurd tot en met 27/03/2020 konden niet meer aangepast worden, waardoor 
deze dus nog de gebruikelijke betaaltermijn van 2 maanden (in plaats van 4 maanden) bevatten. 
 
Hoewel die extra betaaltermijn dus niet op deze aanslagbiljetten staat, geldt dat uitstel ook voor 
die gevallen. Er hoeft dan ook niets gedaan te worden om dat uitstel te verkrijgen. De betrokken 
aanslagbiljetten en de uiterste betaaldatum waarmee rekening zal gehouden worden, vindt u in de 
hiernavolgende tabel:

Datum van verzending aanslagbiljet Uiterste betaaldatum

17/03/2020 17/07/2020

18/03/2020 18/07/2020

19/03/2020 19/07/2020

20/03/2020 20/07/2020

23/03/2020 23/07/2020

24/03/2020 24/07/2020

25/03/2020 25/07/2020

27/03/2020 27/07/2020

Procedure

 • Automatische toekenning 

Link naar site
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/update-covid-19-betaaluitstel-voor-aanslagbiljetten-
verzonden-na-12032020
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Afbetalingsplan
Naast voormeld automatisch betalingsuitstel, kan een afbetalingsplan, alsook een vrijstelling van 
nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten (wegens niet-betaling) worden toegestaan.

Procedure

 • Aanvraag indienen via een specifiek daartoe voorzien formulier (e-mail of brief) op ogenblik van 
ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht bij het bevoegd Regionaal Invorderingscentrum, en 
dit uiterlijk tegen 30/06/2020

 • Aantonen dat de betaalmoeilijkheden voortvloeien uit de verspreiding van het coronavirus

 • Periodieke aangiften moeten tijdig ingediend worden 

 • Het afbetalingsplan moet gerespecteerd worden

Link naar site

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-
covid-19
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