Verzekering Vorderingsformulier
Naam praktijk accountant

Code polis (indien gekend)

A) Achtergrondinformatie
Naam cliënt
Handel drijvend onder de
benaming
Beschrijving van activiteiten
Op welke datum werd de belastingaangifte/boekhouding voorgelegd aan de Belastingdienst?
B) Beoordeling van documenten (zie toelichting)
Goed
Voldoende
Indien “onvoldoende”, gelieve details te geven
Vermeldt de aangifte schattingen of voorlopige cijfers?
Indien “ja”, gelieve details te geven
C) Raming van de kosten (zie toelichting)
Werden tot nu toe kosten gemaakt?

Ja

Onvoldoende
Ja

Nee

Nee

Indien “ja”, hoeveel?

Eerste kosten nodig om de initiële correspondentie van de Belastingdienst te behandelen (hierin moeten alle tot op heden gemaakte
kosten zijn opgenomen)
Uren

Tarief

Totaal

Vennoot / Bestuurder
Fiscaal Manager
Manager
Senior
Bediende / Assistent
Verplaatsing
Totaal
D) Externe deskundige (niet hierboven genoemd), zoals vermeld op het profielformulier van uw praktijk
Naam

Uren

Uurtarief

Totaal

E) Verklaring van de accountant
Wij, de verzekerde, verklaren dat de in dit formulier verstrekte informatie naar ons beste weten correct en volledig is. We zullen Vantage
alle bijkomende informatie verschaffen die relevant kan zijn voor deze vordering. Op het ogenblik waarop we de eerste activiteiten hebben
uitgevoerd voor de klant en op het ogenblik waarop we de Vantage Global Tax Fee Protection Verzekering hebben afgesloten hadden we geen
kennis van bijzondere omstandigheden die tot deze vordering konden leiden. We verbinden ons ertoe Vantage in te lichten over mogelijke
wijzigingen van de in Deel C opgegeven kostenraming.
F) Ondersteunende informatie
Kruis aan

Gelieve samen met dit formulier het volgende voor te leggen:
1 – Een kopie van de initiële correspondentie van de Belastingdienst en alle andere relevante correspondentie
2 – Een kopie van de laatste rekeningen, indien van toepassing, en/of de belastingaangifte waarop de controle betrekking heeft
3 – In geval van een bezoek ter controle van de BTW-naleving: Omzet van de laatste voorgelegde rekeningen

Deze vordering kan niet worden verwerkt voor we deze bijlagen hebben ontvangen. Gelieve ook te noteren dat bijkomende informatie (bvb. kopie
van belastingaangifte voor een naamloze vennootschap of samenwerkingsverband) kan worden gevraagd door onze schadecorrespondenten.
Handtekening:

Datum:

Naam:

Functie:

Gelieve terug te sturen naar:
Vantage Claims Department email be-tfpclaims@vantagetfp.com

