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AANVRAAG VAN EEN AFBETALINGSPLAN DOOR EEN NATUURLIJK PERSOON
                                                                                              
Contactgegevens:         e-mail adres:
                           gsm nummer:
Voor gehuwden: aard van het huwelijksvermogensstelsel (wettelijk stelsel, scheiding van goederen,...):
Schuld (en) waarvoor de aanvraag wordt gedaan:
Lees aandachtig onderstaande situaties en maak een keuze welke situatie op u van toepassing is:
SITUATIE 1: 
           ·     U heeft tijdelijke betaalmoeilijkheden;
          ·     U doet deze aanvraag ten laatste 15 dagen: 
                    § vanaf de vervaldag voor personenbelasting, onroerende voorheffing, belasting niet-inwoners
                                        en administratieve boeten;
                    § vanaf de toezending van het aanslagbiljet van de Algemene Administratie van de Inning en de
                                        Invordering (AAII) (ingekohierde bedrijfsvoorheffing) of vanaf het eerste betaalbericht verstuurd
                                        door de AAll voor andere schulden (BTW, penale boeten).
             ·     U kan de schuld(en) betalen in maximum 4 maandelijkse afbetalingen;
         ·     U heeft geen enkele schuld bij de AAII die het voorwerp uitmaakt van vervolgingsmaatregelen en/of 
                    van een ingebrekestelling per brief ter post, per aangetekend schrijven of door een gerechtsdeurwaarder;
         ·     U bevindt zich niet een insolventieprocedure ;  
         ·     U heeft al uw fiscale verplichtingen vervuld;  
         ·     U heeft al uw vervallen schulden bij de AAII betaald, behalve deze die het voorwerp uitmaken van deze
                    aanvraag of waarvoor reeds een gerespecteerd afbetalingsplan loopt;
         ·     U heeft geen schulden bij de Dienst voor Alimentatievorderingen. 
U KAN DE VERSCHULDIGDE SOM(MEN) BETALEN IN  (aankruisen wat van toepassing is)
 
MAANDEN vanaf de vervaldag (vb: personenbelasting, onroerende voorheffing), vanaf de toezending van het 
aanslagbiljet door de AAII (roerende voorheffing, bedrijfsvoorheffing) of vanaf het eerste betaalbericht verstuurd
door de AAII ( BTW, penale boeten, andere niet-fiscale schulden).
 
 
Indien u dit document niet via My MinFin verzendt, gelieve het dan te dateren en te ondertekenen.
Lees ook de belangrijke informatie op de laatste pagina! 
 
       3
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IN SITUATIE 1 HOEFT U DE VRAGENLIJST VAN SITUATIE 2 NIET IN TE VULLEN!
Handtekening:
  Dit betekent dat u niet toegelaten bent tot een procedure van collectieve schuldenregeling, van gerechtelijke reorganisatie of van faillissement.
  Dit betekent onder meer dat:
     -    u uw aangifte in de personenbelasting heeft ingediend;
     -    de rekening-courant inzake BTW geen achterstand vertoont (en niet zal vertonen tijdens de loop van het plan) zowel wat betreft
          de aangiften als de betalingen;
     -    u uw aan de bron verschuldigde bedrijfsvoorheffing heeft betaald;         
     -    u uw klantenlisting heeft ingediend.
REFERENTIE/ARTIKELNUMMER
SOORT SCHULD
SALDO
SITUATIE 2: 
U heeft betaalmoeilijkheden en de  criteria omschreven in situatie 1 zijn niet op u van toepassing. (Bijvoorbeeld: u kunt niet in maximum 4 maandelijkse afbetalingen betalen)
ALS SITUATIE 2 OP U VAN TOEPASSING IS, VULT U ONDERSTAANDE VRAGENLIJST VOLLEDIG IN.
Inkomsten (maandelijkse bedragen)
Partner A
Partner B
Netto maandloon (*):
Pensioenen, werkloosheids-uitkeringen, vergoedingen, andere toelagen (*):
Winsten en baten (voor zelfstandigen en vrije beroepen):
Onderhoudsuitkeringen:
Onroerende inkomsten (verhuur):   
Naam en adres
Naam en adres
 Gegevens huurder(s):
Roerende inkomsten (aandelen, intresten, …): 
Andere inkomsten: 
TOTAAL
(*) Naam en volledig adres van de huidige werkgever/instelling die u deze inkomsten uitbetaalt: 
Partner A: 
Partner B: 
Uitgaven (maandelijkse bedragen)
Partner A
Partner B
Huur:
Lening onroerend goed: 
 Maandelijkse aflossing : 
 Maandelijkse aflossing : 
 Naam en adres financiële instelling:
  Naam en adres financiële instelling:
Openstaand saldo:
Openstaand saldo:
Andere leningen:
Nutsvoorzieningen (verwarming, elektriciteit, water, tv, telefoon, gsm, internet ...):
Opvoeding en onderwijs:
Andere uitgaven (specifieer):   
Andere schulden
TOTAAL
Vermogen
Bezit u onroerende goederen in het buitenland?            /                      
Indien ja, specifieer
        Adres:   ........................................................................................................
       Geschatte waarde:   ......................................................................................
¡
¡
Bezit u aandelen, obligaties en/of waardepapieren?  Indien ja, specifieer
         ...............................................................................................................
¡
         ...............................................................................................................
¡
         ...............................................................................................................
¡
Motivering van de aanvraag (vermeld de redenen waarom u een afbetalingsplan vraagt):
 
Bedrag dat u wenst te betalen:  …………………...  euro per maand
Indien u dit document niet via MyMinFin verzendt, gelieve het dan te dateren en te ondertekenen.
Datum:
Handtekening:
BELANGRIJKE INFORMATIE:
·  U zal een schriftelijke bevestiging ontvangen van uw afbetalingsplan. Indien het afbetalingsplan   geweigerd wordt, zal u hierover geïnformeerd worden. 
·  De interesten blijven lopen ongeacht of uw aanvraag van een afbetalingsplan wordt aanvaard of geweigerd. 
·   Indien u tijdens de loop van het afbetalingsplan recht heeft op een terugbetaling van de AAII, dan kan die zonder formaliteiten gebruikt worden om uw schuld(en) geheel of gedeeltelijk aan te zuiveren. De terugbetaling wordt niet aanzien als een betaling in uitvoering van het toegestane plan, maar zorgt er wel voor dat de schuld vlugger zal betaald zijn.
·   Notificaties aan notarissen blijven mogelijk (bijvoorbeeld: bij de verkoop van uw woning tijdens de loop        van het plan, wordt het saldo van uw schuld(en) door de notaris ingehouden en doorgestort naar de        Administratie).
·  Elke wijziging in uw vermogenstoestand die een invloed heeft op de uitvoering van het plan, moet u      onmiddellijk melden aan de bevoegde ambtenaar van stopzetting van het plan.
·    Het indienen van een aanvraag van een afbetalingsplan schorst de invorderingsmaatregelen niet.   
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