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Afschaffing nultarief pro deo-diensten advocaten en gerechtsdeurwaarders 
 
Sedert 1 januari 2014 zijn advocaten btw-plichtig. Wij verwijzen hiervoor naar onze online 
actualiteit van 28 augustus 2013 en onze online actualiteit van 26 november 2013. 
 
Voor pro deo-prestaties van advocaten en gerechtsdeurwaarders geldt momenteel echter 
ingevolge een administratieve tolerantie een nultarief (zie punt 28 van circulaire AAFisc. nr. 
47/2013 (nr. E.T.124.411) van 20 november 2013 en beslissing Btw nr. E.T.129.361 van 19 
januari 2016), zonder dat toepassing van dit nultarief een impact heeft op de btw-aftrekpositie. 
Het Europees Hof van Justitie heeft evenwel in haar arrest van 28 juli 2016 (zaak C-543/14) beslist dat deze regeling in strijd is met de EU-regels. 
 
In haar beslissing Btw nr. E.T.131.005 van 23 december 2016 heeft de administratie dan ook 
beslist om met ingang van 1 april 2017 pro deo-diensten van advocaten en 
gerechtsdeurwaarders te onderwerpen aan het normaal btw-tarief van 21 %. 
 
De administratie aanvaardt dat het bijzonder nultarief van toepassing is op de ereloonstaten 
die uiterlijk op 31 maart 2017 worden opgemaakt, zelfs wanneer de betaling gebeurt op een 
later tijdstip.  
Herhaling nieuwe diensten van Bebotax  
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en 
relevante wijzigingen in de fiscale regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in pdf-formaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze 
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest.  
Contactgegevens Bebotax  
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar:  
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