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Toon Sas studeerde af als Master in de Rechten (2009 - cum laude) en Master in de Fiscaliteit (2010 – magna cum laude) aan de Universiteit van
Leuven.
In 2010 begon hij zijn carrière als advocaat bij een vooraanstaand Belgisch advocatenkantoor. In 2013 sloot hij zich aan bij elegis en werd hij lid van
de Antwerpse Balie.
Hij is gespecialiseerd in het fiscaal recht, in het bijzonder de fiscale procedure. Daarnaast heeft hij een expertise opgebouwd in dossiers van
contracten- en aansprakelijkheidsrecht, vennootschapsrecht en fiscaal en economisch strafrecht.
Toon begeleidt zowel ondernemingen als particulieren.
Hij spreekt en schrijft regelmatig over onderwerpen van fiscaal recht en fiscale procedure.
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