
Inleiding

Dit document bevat een overzicht van de belangrijkste dekkingen van de verzekering Fiscale Controle van Vantage Global. Voor de volledige 
polis kunt u contact opnemen met Vantage Global via info@vantagetfp.be.

Type verzekering en voorziene dekkingen

De verzekering Fiscale Controle biedt een bescherming aan tegen de hierna vermelde kosten om zich te verdedigen in belastingtechnische 
zaken:

Deze verzekering dekt: Deze verzekering dekt niet:

Professionele honoraria die verschuldigd zijn met betrekking tot:
• Controle door de belastingdiensten van de aangifte van 

de vennootschaps- of inkomstenbelastingen, of een 
aspect daarvan. 

• voorbereiding, indiening en verwerking van antwoorden 
op vragen om informatie, kennisgevingen van wijzigingen 
van de aangifte, mededelingen van bezwaren en officiële 
evaluaties van de belastingdiensten

• Controle van btw- en belastingaangifte of een aspect 
daarvan door de belastingdiensten.

• onderzoeken naar het statuut van zelfstandige door de 
belastingdiensten

• controle van bedrijfsdocumenten door de 
belastingdiensten.

• onderzoeken naar successierechten door de 
belastingdiensten.

• onderzoeken naar kinderkorting door de 
belastingdiensten

• onderzoeken door de belastingdiensten naar het correcte 
gebruik door de klant van de loonschaal bij het bepalen 
van de belastingaftrek voor werknemers.

• onderzoeken naar potentiële fraude door de bijzondere 
belastinginspectie (de maximale aansprakelijkheid van de 
verzekeraar met betrekking tot deze clausule zal € 
5.000,00 bedragen).

De verzekeraar zal geen honoraria of kosten ten laste nemen:
• Opgelopen vóór de aanvaarding van een claim door Vantage Global
• Met betrekking tot werk dat is aangevat vóór de melding van een 

controle door de belastingdienst
• Met betrekking tot een claim die voortvloeit uit of betrekking heeft 

op een situatie die is ontstaan vóór of reeds bestond bij afsluiting van 
deze polis

• Kosten voor de tijd die werd besteed aan de controle van bedrijfs- en 
andere financiële informatie door de belastingdienst, tenzij dit vooraf 
werd goedgekeurd door Vantage Global

• In verband met een strafrechtelijke vervolging of een onderzoek 
uitgevoerd door de belastingdienst

• In verband met een claim die voortvloeit uit de controle van een 
belastingaangifte die niet werd verzonden binnen 30 dagen na afloop 
van de wettelijke termijnen

• Met betrekking tot werk dat routinematig moet worden uitgevoerd 
door de aangestelde consultant op kosten van de verzekeringnemer

• Met betrekking tot iedere claim die buiten de territoriale grenzen 
wordt ingediend, aangedragen of begonnen

• Indien een claim niet is ingediend binnen de verzekerde periode of 
binnen de aangifteperiode

• belastingen, interesten, geldstraffen en boetes of andere rechten.
• In een claim waarbij de verzekeringnemer een programma heeft 

gevolgd om belastingen te ontwijken
• Indien een raadsman of -vrouw werd opgedragen om de 

succeskansen in te schatten, tenzij deze werd goedgekeurd door 
Vantage Global

• Opgelopen als gevolg van professionele nalatigheid
• het verkrijgen van een professionele waardering voor 

vermogenswinstbelastingdoeleinden. 

Limiet van de dekking

Belastingcontroles waarbij een vermoeden van fraude kan bestaan, maar wordt bewezen dat de verzekeringnemer onschuldig is bevonden: € 
5000 per claim en in totaal per jaar
Alle andere controles: €25.000 per claim en in totaal per jaar

Verzekeraar

Deze polis werd opgesteld door Qdos Global Limited (t/a Vantage Global)en wordt verzekerd door HCC International Insurance PLC. 
Vantage Global  is erkend door en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority. Qdos Global Limited is een erkend 
vertegenwoordiger van Qdos Broker and Underwriting Service Limited. Dat kan worden gecontroleerd in het Financial Services Register 
(Britse register van erkende financiële dienstverleners) op www.fca.org.uk/register of telefonisch via het nummer 0800 111 6768. HCC 
International Insurance PLC wordt vertegenwoordigd via zijn Britse filiaal en is gevestigd in Engeland en Wales. De onderneming staat 
onder toezicht van en wordt gereglementeerd door de financiële toezichthouders in België en het VK. Voor meer informatie verwijzen we 
naar onze polis of kunt u contact opnemen met Vantage.

Samenvatting van de verzekeringspolis
Fiscale Controle van Vantage Global


