
Praktijkinformatie
Gelieve zo veel mogelijk informatie te verschaffen maar wacht niet om dit formulier op te sturen indien bepaalde antwoorden niet gegeven kunnen worden. 
Gelieve geschatte gegevens altijd met een “S” aan te duiden. Indien de informatie niet beschikbaar of niet gekend is, gelieve dan ‘NBG’ te vermelden.

Kantoorgegevens

Naam kantoor

Adres kantoor

Postcode Stad

Website Telefoon

Contactgegevens

*Naam en voornamen contactpersoon

Geboortedatum Functie

E-mailadres Telefoon
*De belangrijkste contactpersoon, hoofd van de praktijk of de partner / bestuurder, die verantwoordelijk is of zal zijn voor het toezicht op de verzekering tegen belastingcontrole in de praktijk. Omaan de 
Witwasreglementering te kunnen voldoen, in het bijzonder inzake zorgplicht, moeten we over de volledige naam, inclusief de eventuele tweede voornaam, en geboortedatum van die persoon beschikken.

Informatie met betrekking tot de praktijk

Aantal vennoten/bestuurders

Specialiseert de praktijk zich in bepaalde categorieën van cliënten? Ja/Nee

Zo ja, gelieve de vakgebieden / beroepen te specificeren

Zijn meer dan 25% van de cliënten vooral contant geld handelaren? Ja/Nee

Verzekeringsmakelaar

Adres

Telefoonnummer/GSM

FSMA nummer

De polis kan enkel onderschreven worden via een verzekeringstussenpersoon aangesloten bij het FSMA. Het kantoor is vrij te kiezen. Indien diverse makelaars, som enkel de makelaar op waarmee je wenst samen 
te werken of - in het andere geval - bezorg een lijst met al de makelaars. Een schadeaangifte moet ook via de verzekeringsmakelaar gebeuren.

Gegevens inzake de cliënten van de praktijk Aantal

Naamloze vennootschappen (NV)

Besloten Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BVBA, CVBA)

Vennootschappen met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid (VOF, Comm.V, CVOHA, CVA)

Eenmanszaken (inclusief eventuele particulieren met een bruto inkomen van meer dan € 50.000)

Particulieren (exclusief bestuurders, vennoten en zelfstandigen)

Zakelijke cliënten met een jaarlijkse omzet van meer dan € 10 miljoen.

Totaal aantal cliënten (maak een schatting indien de cijfers niet meteen beschikbaar zijn)

Van dit totaal, hoeveel zijn er niet BTW-plichtig?

Uurtarieven van de praktijk * Minimumtarief excl. BTW Maximumtarief excl. BTW

Vennoot/Bestuurder

Manager

Senior Medewerker

Junior Medewerker

Administratief Medewerker

Andere (gelieve te verduidelijken)

* Zoals van toepassing zou zijn op werk in het kader van belastingcontroles. Velden leeg laten indien dergelijk niet betrokken is bij dit type werk.

Wilt u een specialist voordragen die kan helpen bij belastingcontroles, vermeld dan hieronder zijn gegevens: (indien er meerdere zijn, graag aparte lijst mee-
geven).

Naam en adresgegevens van de specialist

Aard van de specialiteit (vb. Directe belastingen, 
BTW, sociale zekerheid)

Toepasselijke uurtarieven Van            EUR tot            EUR

Vantage Global Tax Fee Protection 
Volwaardige dekking fiscale controles



Belastingcontroles / schadeverleden van de praktijk

Gelieve ons zoveel mogelijk informatie te bezorgen met betrekking tot een periode van minstens drie jaar zodat we onze beste offerte kunnen bezorgen:

• Indien u een bestaand plan voor bescherming tegen de kosten van belastingcontroles heeft, dan moet uw huidige leverancier op verzoek een overzicht van 
uw schadeverleden bezorgen. Is dit niet beschikbaar, bezorg ons dan de details van alle vorderingen op basis van uw eigen documenten.

• Hebt u geen bestaand plan, schat dan bij benadering de kosten die gevorderd zouden zijn indien er wel een plan geweest was.

Probeer bij twijfel de kosten zo goed mogelijk in te schatten en bespreek dit met Vantage. 
NB. Het is de bedoeling dat u zo nauwkeurig mogelijke gegevens verschaft, maar wacht niet om dit formulier in te vullen indien de gegevens niet onmiddellijk 
beschikbaar zijn.

Type belastings- of nalevingscontrole Aantal
Totaal gefactureerd ereloon en kosten excl. 

BTW

Jaar X Jaar X -1 Jaar X -2

Volledige controles VenB en PB

Gerichte controles VenB en PB

Controles naleving BTW (incl. teruggavecontrole en stopzettingscontrole) 

Controle naleving bedrijfsvoorheffing

Nazicht boekhouding sociale – of arbeidsinspectie

Controle zakelijke documenten

Werkzaamheden in verband met vragen om inlichtingen, berichten van wijziging, 
aanslagen van ambtswege, bezwaarschriften

Controles roerende inkomsten, onroerende, erfbelasting,

Andere controles

TOTAAL

Eventuele bijkomende relevante informatie:

Aantal vennoten en medewerkers werkzaam in het kantoor met erkende beroepstitel:

IBR:

IAB:

BIBF:

U zal een offerte ontvangen op basis van deze verstrekte gegevens.
Het tarief zal een bedrag zijn vermenigvuldigd met het opgegeven aantal klanten. 
Indicatief kan u ook de omzet zonder BTW van de praktijk noteren.

Verklaring
 
Ik/Wij verklaren dat (a) dit voorstelformulier is ingevuld na een behoorlijk onderzoek; (b) de inhoud waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig is (c) alle feiten en 
zaken die van belang kunnen zijn voor de overweging van mijn/ons verzekeringsvoorstel bekendgemaakt zijn.

Ondertekend Gedateerd

Afdrukken Naam Positie
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