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BTW-plicht voor advocaten vanaf 1 januari 2014 

 
Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders werd de vrijstelling van BTW reeds geschrapt 
sedert 1 januari 2012. Sinds die datum rekenen ook zij op hun diensten 21 % BTW aan. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze nieuwsbrieven van 13 december 2011 en 12 april 2012.  
 
Sedert 1 januari 2010 veranderden de regels met betrekking tot de plaatsbepaling van de 
diensten inzake BTW, waarbij internationale diensten in een “business to business” situatie 
vanaf die datum geacht worden plaats te vinden in het land van de afnemer van de dienst. 
Deze regel geldt ook voor vrijgestelde belastingplichtigen, zoals momenteel nog de 
advocaten, zodat ook zij BTW moeten voldoen over ontvangen “internationale” diensten. 
Indien zij dergelijke diensten ontvangen, moeten advocaten dus nu reeds over een BTW-
nummer beschikken. Wij verwijzen hiervoor naar onze nieuwsbrieven van 11 en 12 
december 2009. 
 
Bij de laatste begrotingsronde werd eveneens beslist om de advocaten vanaf 1 januari 2014 
te verplichten BTW aan te rekenen op hun diensten. België was het enige land in de 
Europese Unie waar nog een BTW-vrijstelling voor advocaten gold. De wet houdende 
diverse bepalingen van 30 juli 2013 (B.S. 1 augustus 2013) schrapt deze BTW-vrijstelling 
met ingang van 1 januari 2014 (wijziging van artikel 44 § 1 BTW-wetboek). Vanaf dan zullen 
ook advocaten BTW aanrekenen over door hen verrichte diensten. 
 
Daar staat tegenover dat advocaten vanaf 1 januari 2014 ook de mogelijkheid krijgen om 
betaalde BTW op hun kosten te recupereren. Zij zullen tevens de mogelijkheid krijgen om 
een positieve BTW-herziening te doen op investeringen uit het verleden. De 
herzieningstermijn voor investeringen bedraagt 15 jaar voor onroerende goederen en 5 jaar 
voor overige goederen. Dit betekent dus dat de advocaat de op deze investeringen betaalde 
BTW kan herzien voor het gedeelte van de herzieningstermijn dat nog niet verlopen is. 
 
Dit betekent echter niet dat er in eerste instantie effectieve terugbetalingen zullen worden 
verricht. Zoals ook voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders het geval was, zal de 
administratie allicht ook de advocaten verplichten om bedragen van positieve BTW-
herzieningen op de rekening-courant BTW in te schrijven en die vervolgens te compenseren 
met de verschuldigde BTW op de aangerekende erelonen. Deze regeling is voorzien door 
artikel 21bis van koninklijk besluit nr. 3. 
 
 
 


