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Definitieve afsluiting van de oude rekeningen voor de 
voorafbetalingen op 15 juli 2022 

 
 
 
Op 21 december 2018 deelde de FOD Financiën op zijn website mee dat de procedure voor 
de voorafbetalingen gewijzigd is. Deze wijziging houdt in dat de voorafbetalingen voor het 
aanslagjaar 2020 moeten worden gestort op een nieuw rekeningnummer en dat de 
gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en zelfstandigen gewijzigd werd. 
Hiervoor verwijzen wij naar onze nieuwsbrief van 16 juli 2019.  
 
Ondertussen heeft de FOD Financiën op zijn website een update omtrent deze wijziging 
geplaatst. Op 14 juli 2022 werd er medegedeeld dat op 15 juli 2022 de oude rekeningen voor 
voorafbetalingen definitief afgesloten werden.  
 
Dit betekent dat volgende rekeningen niet meer in gebruik zijn vanaf 15 juli 2022: 

• BE20 6792 0023 3056 (vennootschappen) 

• BE07 6792 0023 4066 (particulieren) 

Alle betalingen die nog op deze rekeningen worden uitgevoerd, zullen automatisch naar de 
opdrachtgever worden teruggestort. 

Betalingen kunnen vanaf dan enkel nog gebeuren op de nieuwe rekening, die vanaf 15 juli 
2022 de enige geldige rekening voor voorafbetalingen wordt: 

BE61 6792 0022 9117  
Het Inningscentrum – Dienst voorafbetalingen  
Koning Albert II laan 33 bus 42  
1030 Schaarbeek 

 

  

https://bebotax.eu/pdf/2019_NB/NL/Nieuwsbrief16-07-20190703.pdf
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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 
 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u 
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale 
regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken en online actualiteit in pdf-formaat raadplegen en 
downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze nieuwsbrief niet langer te 
ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
Contactgegevens Bebotax 

Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM (2 lijnen):  
lijn 1: 0496/97.22.10 ;  
lijn 2: 0498/88.44.35 ; Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
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