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Recent bereikten de regeringsonderhandelaars een akkoord over de nieuwe begrotingsmaatregelen. Hoewel niet echt verrassend vormt de afschaffing van
de btw-vrijstelling voor advocaten met ingang van 1 januari 2014 een belangrijke nieuwigheid. Na de notarissen en gerechtsdeurwaarders zien nu ook
advocaten hun diensten niet langer vrijgesteld van btw. Naast de aanrekening van 21 % btw op hun erelonen zullen zij gehouden zijn zich in regel te stellen
met alle btw-formaliteiten. Hoewel er ook een aantal voordelen verbonden zijn aan de nieuwe regeling, zoals het recht op aftrek van btw, blijkt niet
iedereen even gelukkig met deze evolutie.
Advocaten niet langer vrijgesteld van btw
België is op dit ogenblik veruit het enige land van de Europese Unie waar de diensten van advocaten zijn vrijgesteld van btw. Een voorrecht dat de Belgische
Staat in het verleden heel wat geld heeft gekost, daar zij hiervoor jaarlijks een aanzienlijke financiële bijdrage dient te leveren aan de Europese Unie.
Op dit ogenblik zijn krachtens artikel 44, § 1, 1° van het Btw-Wetboek alle diensten van advocaten, verricht in hun normale werkzaamheid van advocaat,
vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling beperkt zich niet tot de prestaties die worden verricht in het kader van de rechtspleging en de procesvoering. De
vrijstelling omvat alle prestaties van advocaten in de normale beroepsuitoefening, bijgevolg ook (belasting)advies.
De druk om de btw-vrijstelling alsnog te behouden bleek stilaan onhoudbaar. Bij de laatste begrotingsopmaak sneuvelde deze vrijstelling dan ook, ondanks
hardnekkig verzet van de Orde van Vlaamse Balies.
Bijgevolg dienen alle diensten van advocaten vanaf begin volgend jaar met 21 % btw te worden belast. Tevens zullen advocaten gehouden zijn tot het
voldoen van de btw-formaliteiten.
Voor advocaten die voornamelijk handelen met ondernemingen vormt de nieuwe regeling niet zo’n slechte zaak. Voor ondernemingen vormt btw geen kost
en advocaten zelf krijgen ook een aantal nieuwe rechten, waaronder het recht op aftrek van btw. Zij die hun diensten aanbieden aan particulieren of aan
overheidsinstellingen zijn echter niet zo tevreden. Bij hen vormt het aanrekenen van btw een effectieve verhoging van de kost van hun dienstprestaties.
Btw-formaliteiten
De details en concrete uitwerking van de btw-plicht zijn op dit ogenblik nog niet bekend. Naar verluidt zijn er hierover momenteel nog verdere
onderhandelingen aan de gang. Hierbij werd onder andere het verzoek geuit om de btw-heffing alsnog te beperken tot dienstverleningen aan ondernemingen
waarbij dienstverleningen aan particulieren zouden worden vrijgesteld. Of hieraan een positief gevolg zal worden gegeven is nog maar de vraag, temeer
daar de meerinkomst die de regering voor ogen heeft voornamelijk uit deze laatste categorie van transacties zal moeten komen.
Wel is zeker dat advocaten zich binnenkort, net als andere btw-belastingplichtigen, voor btw-doeleinden zullen moeten identificeren bij het lokaal btwcontrolekantoor waaronder zij ressorteren.
Indien zij hun activiteiten onder vennootschapsvorm uitoefenen of werken onder de vorm van een maatschap zal de vennootschap of de maatschap voor btw
-doeleinden moeten worden geïdentificeerd. Maken zij nu reeds deel uit van een btw-eenheid, dan zal de vertegenwoordiger het btw-controlekantoor
hiervan op de hoogte moeten brengen.
In principe zullen maandelijks btw-aangiften moeten worden ingediend. Er kan echter geopteerd worden voor kwartaalaangiften indien de jaaromzet,
exclusief btw, voor de volledige economische activiteit niet meer bedraagt dan 1 miljoen euro.
Naast de indiening van periodieke btw-aangiften zullen advocaten in principe ook facturen moeten uitreiken voor hun prestaties. Daarnaast zullen zij ook
een boekhouding moeten voeren aangepast aan de btw-vereisten. Tevens zullen zij ook worden verplicht om jaarlijks een opgave van belastingplichtige
afnemers in te dienen.
Tenslotte moet mogelijks ook een opgave van de intracommunautaire handelingen worden ingediend. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer diensten
worden verricht voor een btw-belastingplichtige cliënt gevestigd in een andere Lidstaat.
Ook recht op aftrek
Hoewel het niet zo wordt ervaren heeft de afschaffing van de btw-vrijstelling in hoofde van de advocaten ook zijn voordelen. Zo zullen zij voortaan de btw
op aan hen geleverde diensten, aankopen van goederen en investeringen in aftrek kunnen brengen.
Tevens biedt hen dit de opportuniteit om btw te recupereren op door hen in het verleden aangegane investeringen, rekening houdend met de wettelijke
bepaalde termijnen. Of, wat deze historische herziening betreft, de administratie naar analogie met de regeling voor notarissen en gerechtsdeurwaarders
eveneens zal voorzien in een spreiding van de historische herziening in de tijd is nog niet helemaal zeker.
Door het feit dat advocaten ruim een half jaar op voorhand de tijd krijgen zich in regel te stellen met alle btw-verplichtingen zal er van een
overgangsregime hoogstwaarschijnlijk geen sprake zijn. Eens de zomer voorbij wordt het bijgevolg voor velen een hectisch najaar.
Wim De Pelsmaeker
Baker Tilly Belgium
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