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Beste ondernemer, 
 
De kans dat je als ondernemer te maken krijgt met een fiscale controle is sterk toegenomen. 

Omdat de gevolgen van deze controles financieel hoog kunnen oplopen, moet je kunnen rekenen op de 
intensieve bijstand van een accountant. Als een rechtszaak noodzakelijk is, neem je best ook een goede 
fiscaal advocaat onder de hand. 

Een optimale begeleiding is dus cruciaal maar kan een hoge kost met zich meebrengen. Deze kost komt 
vanzelfsprekend nooit gelegen. Wij bieden daarom een fiscale rechtsbijstandsverzekering aan.  

Als klant van CONSIUS ACC. & BELASTINGCONSULENTEN &Co kan je bovendien toetreden tot de polis 
Liantis fiscale rechtsbijstand Collectief aangezien Liantis en CONSIUS ACC. & 
BELASTINGCONSULENTEN een samenwerking hebben afgesloten.  
Deze polis vergoedt zowel de eigen een belastingoverheid. Ook de bijstand van je accountant bij een vraag 
om kosten van jouw accountant voor zijn bijstand tijdens een controle als de erelonen van een deskundige of 
advocaat bij een geschil met inlichtingen of een verzoek tot ambtshalve ontheffing is gedekt. 

De polis kent diverse voordelen: 

• De polis biedt een dekking tot 50.000 euro per schadegeval; 

• We werken met een derdebetalerssyteem. Je hoeft de kosten voor de begeleiding van jouw controle 
of de bijstand bij een geschil niet voor te schieten. De kosten en erelonen van je accountant en 
advocaat worden rechtstreeks betaald door de verzekeringsmaatschappij; 

• De premie is fiscaal aftrekbaar. 
 
Er is geen drempel of wachttijd voorzien in de polis. Als klant van CONSIUS ACC. & 
BELASTINGCONSULENTEN geniet je bovendien ook van een voordelige premie op basis van je omzet: 
 

OMZET PREMIE 

< 1 mio euro 375 euro 

> 1 mio euro  450 euro 

 
 De polis voorziet onder meer onderstaande uitsluitingen:  

• de kosten en erelonen van een deskundige verschuldigd voor de minnelijke fase wanneer de 
verzekerde de betrokken aangifte zelf deed;  

• de strafrechtelijke en administratieve boetes; 

• elke bestuurdersaansprakelijkheid betreffende fraude en onbetaalde fiscale schulden;  

• kosten en erelonen voor een schadegeval dat het gevolg is van het niet of niet-tijdig indienen van de 
aangifte;  

• de kosten en erelonen wanneer er fiscale fraude wordt gepleegd. 
 
Lees zeker ook de bijhorende algemene voorwaarden en het bijhorende informatiedocument voor je de 
verzekering afsluit. Je kan deze terugvinden op onze website. 
 
Indien je bijkomende informatie of een offerte wenst, kan je je steeds wenden tot Liantis 
(risksolutionsrechtsbijstand@liantis.be of 016 31 09 71). Aarzel niet om contact op te nemen! 

Inschrijven kan bij Liantis. De inschrijving is pas volledig als de contracten zijn ondertekend en de premie is 
betaald. 

Dit is reclame voor het product fiscale rechtsbijstandsverzekering. De verzekeraar is Euromex, een Belgische onderneming. Voor de Belgische risico’s is 
het Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. De verzekeringsovereenkomst geldt voor de duur van één jaar en wordt 

stilzwijgend verlengd als deze niet wordt tijdig opgezegd. Hoe een klacht indienen bij Liantis, wordt beschreven op https://www.liantis.be/nl/over-liantis/risk-
solutions/assurmifid. Hoe een klacht indienen bij Euromex, wordt beschreven op www.euromex.be. Hoe een klacht bij de Ombudsdienst van de 
Verzekeringen wordt ingediend, wordt beschreven op www.ombudsman.as. 
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