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Agenda BTW en personenvervoer

• Btw-regels inzake personenvervoer (principes)

• Aandachtspunten en risico’s

• Hoe btw-verplichtingen in kaart brengen?

• Personenvervoer de lege ferenda (in het kort)
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Aandachtspunten
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Aandachtspunten personenvervoer

• Plaatsbepalingsregels

• Maatstaf van heffing (over welk bedrag moet btw aangerekend 
worden?)

• Tarieven

• Vrijstellingen

• Recht op aftrek

• Compliance – verplichtingen inzake btw

Summier overzicht per land



Personenvervoer – lokalisatie dienst

• Plaatsbepalingsregels (aanduiding toepasselijke btw-regels) voor 
personenvervoer:

• Afwijking op de algemene regel (B2B of B2C):

“Plaats waar het vervoer wordt verricht, zulks naar verhouding van de 
afgelegde afstanden, wanneer het personenvervoerdiensten betreft” 
(artikel 21, §3, 2° Wbtw en artikel 21bis, §3, 2° Wbtw)



Impact op de maatstaf van heffing? (zaak C-
116/96)

Algemene regel

Btw geheven op “alles wat de leverancier of dienstverrichter voor deze 
handelingen als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen”

In de zaak Reisbüro Binder GmbH, had de vennootschap gevraagd om 
voor de territoriale uitsplitsing van de maatstaf van heffing niet alleen 
rekening te houden met de afgelegde afstanden maar ook met de duur 
van het gebruik van de autobussen, het verblijf van de reizigers binnen 
en buiten het territoriale grondgebied. 

Haar verzoek werd afgewezen.

Naar het Hof van Justitie de vraag gesteld



Impact op de maatstaf van heffing? (zaak C-
116/96)

Volgens Binder en EU Commissie: enkel de plaatsbepaling en niet de 
maatstaf van heffing

Duitsland: steeds a rato van de afgelegde afstanden (huidig 
administratief standpunt)

Hof van Justitie: Afgelegde afstand enig criterium

Geen gevolgen voor de berekeningswijze, maar wel voor de uitsplitsing

Bij een all-in dienst van internationaal personenvervoer, de totale 
prestatie voor deze dienst met het oog op de vaststelling van het in elk 
van de betrokken Lid-Staten belastbare gedeelte van het vervoer, 
moet worden verdeeld a rato van de afgelegde afstanden. 



Voorbeeld

• Vervoer van Antwerpen naar Eindhoven voor 1000 EUR
Uitsplitsing van de prijs?

• Vervoer van België naar Polen
- Als volgt uitgesplitst:
Dag 1: Gent – Rijsel (dag 1): (1 dag verblijf in Rijsel) (uitsplitsing per km?)
Dag 2 : Rijsel – Reims (dag 2) (bezoek in Reims) (volledig Franse btw?)
Dag 3 : Reims – Genève – München (dag 3) (Uitsplitsing 2)
Dag 4 : München – Polen (Warschau) (dag 4) (uitsplitsing 3)

Mogelijkheid om rit per dag uit te splitsen? 

Interpretatie verschilt: DE vs. FR/Oosterrijk



Tarief

Vrijstelling?

Specifieke formaliteiten

Hierna wordt een summier overzicht gegeven op basis van een publicatie 
van de EU commissie – de implementatie hiervan moet het voorwerp 
uitmaken van een grondiger analyse

Overzicht btw-wetgeving per land



Algemeen toepassing van het verlaagd tarief

• Bijlage III, Richtlijn 2006/112/EC: lijst van leveringen en diensten die 
lidstaten aan het verlaagd tarief mogen onderwerpen

5) Vervoer van personen en bagage



Overzicht tarieven (1/01/2017)



Overzicht tarieven (1/01/2017)



Overzicht tarieven (1/01/2017)



Algemeen toepassing van de vrijstelling

Afwijkende regelingen:

Hetgeen lidstaten mogen blijven vrijstellen:
10), deel B, Bijlage X Richtlijn 2006/112/EC

“Personenvervoer en vervoer van goederen, zoals bagage en 
personenauto’s die door reizigers worden meegevoerd, of diensten die 
samenhangen met het vervoer van personen, voor zover het vervoer 
van deze personen vrijgesteld is” 



Luxemburg

• Transportdiensten in principe onderworpen aan 3% tarief

• International transportdiensten in principe vrijgesteld (met recht op 
aftrek)



Frankrijk

• In principe belast 
• Tarief: 10%

• Maatstaf : bepaald door de overeenkomen prijs voor het transport in Frankrijk (indien niet bepaald – a rato van de 
afstanden)

• Internationaal vervoer wordt vrijgesteld (art. 262-II-10° CGI)
• Voorwaarden 

1) Reizigers: buitenlandse nationaliteit of verblijf, minstens in groep van 10

2) Transport: 
- aankomst en vertrek in het buitenland; 
- tussenstop is mogelijk zelfs vrije dag, maar geen echt verblijf
- Mogelijk om in verschillende steden te stoppen, het moet echter een internationaal transport blijven

Opmerking: quid met cabotage of gesplitste bestemmingen?

• Bewijs voor de vrijstelling

- Contract
- Reisticket
- Reisroute (vglbaar. bij vervoer in het kader van internationale vlucht)



Frankrijk

• Btw te voldoen in Frankrijk – teruggaaf via de aangifte

• Vrijgesteld – btw aftrekbaar via 8ste Richtlijn procedure



Zwitserland

• Principe belast
• Tarief : 8%
• Maatstaf van heffing: 

Kosten van transport + andere bijkomstige kosten

• Vrijgesteld 
• Als hoofdzaak van het transport in het buitenland plaatsvindt
• Voorwaarden
1) Hoofdzakelijk in het buitenland
2) In transit (vertrek en aankomst in buitenland)
• “150km regel” – binnen een perimeter van 150 km rond Zwitserland: gedeelte van het traject binnen Zwitserland 

onderworpen aan 8% btw 
• Als in de reis meer dan twee overnachtingen in het buitenland is begrepen wordt het vervoer geacht hoofdzakelijk 

in het buitenland te zijn verricht

• Indien globale prijs: 60% van het bedrag geacht voor het transport te zijn



Duitsland

• Tarief: in principe 19%, indien minder dan 50 km in Duitsland 
verlaagd tarief van toepassing (onder bepaalde voorwaarden)

• Formaliteiten:
- Verplichte registratie (specifiek formulier Ast 1TU)
- Attest per autobus (attest moet aan boord zijn van de bus, indien 

niet aanwezig kan de douane een garantie vereisten (btw + 
mogelijke boete)

- Maatstaf van heffing (strikte interpretatie op basis van aantal 
kilometers)
• Vergoeding voor het totaal transport (3000 EUR incl. btw); km in Duitsland: 600; Totaal aantal km: 

1500 
• 3000 EUR (incl btw) * 600/1500 : 1,19 = 1008,40 EUR (maatstaf heffing)  x 19% = 191,60 (btw te 

voldoen)



Duitsland

• Onderscheid tussen lijnbus met vaste reisroute en regelmatig 
vervoer en occasioneel vervoer : belang aan de grens buiten EU (CH)
• Attest bij de douane en betaling van het bedrag van (voor occasioneel vervoer) – aangrenzend buiten de 

EU (CH): berekening van btw: Maatstaf (aantal km in Duitsland x aantal passagiers x, 4,43 cent)   
Verschuldigde btw = 0,84 cent x aantal km x aantal passagiers
Aparte teruggaaf van de btw

• Lege kilometers:
Onder lege kilometers wordt verstaan het gedeelte tijdens het 
transport die deel uitmaakt van dienst zonder personen te 
vervoeren. Het transport naar en van of naar het depot - zonder 
transport van personen- maakt geen deel uit van de vervoersdienst en  
is derhalve niet in aanmerking te nemen bij het aandeel in de rit in 
Duitsland (OFD Frankfurt vom 13.11.2007 uitleg in §3b UStAE)



Oostenrijk

• Tarief : 10%

• Verplichte registratie  

• Voldoening a rato van de afstanden – andere criteria niet aanvaard 
– aan de hand van bescheiden die te controleren zijn aan de douane 
en aan de grens

• Verschuldigdheid hangt af van de klant (B2B of B2C)

• Registratie (controle Graz-Stadt)



Polen

• In principe belast 8%

• Registratie vereist 

• Attest bewaren in de bussen (bevestiging of kopie van de registratie 
in Polen) (VAT-5 of een kopie hiervan)- mogelijke controle door de 
inspectie

• Uitzondering B2B (voor een Poolse onderneming – teruggaaf via 8ste

richtlijn)

• Uitzondering voor specifieke gevallen (geen tegenprestatie)



Kroatië

• In principe standaard tarief van 25%

• Vrijstelling niet van toepassing op bus en treintransport, registratie 
vereist



Bulgarije

Tarief: 20%

Vrijstelling voor internationaal transport
- inbound / outbound /transit

- bewijs: licentie en certificatie van internationaal transport



Denemarken

Tarief :25%

Mogelijke vrijstelling als men voldoet aan reguliere transport dienst
(specifieke routes) van personen via bus (meer dan 8 passagiers)

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2085641



Finland

Tarief: 10%

Vrijgesteld:

• Indien het gaat om inbound, outbound of transit. Bustransport is 
maar belast als een rit start en eindigt in Finland.

• Indien er een stop is voor andere dan technische redenen, dan zal
het gedeelte van het transport in Finland belastbaar zijn



Vrijgestelde landen

Estland (vrijgesteld)
Vrijgesteld voor internationaal vervoersdiensten (VAT refund)

Litouwen (vrijgesteld)
Vrijgesteld voor internationaal vervoer (VAT refund)
Anders 9% voor geregeld transport of occasioneel 21%

Tsjechië (Vrijgesteld)
International transport vrijgesteld met recht op aftrek

Hongarije (vrijgesteld)
In principe internationaal transport (VAT refund)

Ierland/UK Cyprus Roemenië Italië
Vrijgesteld Vrijgesteld Vrijgesteld Vrijgesteld

Sweden Slovakije Letland Portugal
Vrijgesteld Vrijgesteld Vrijgesteld Vrijgesteld



Spanje
Principe : Belast 10%

Registratie vereist

Griekenland 

Principe belast 13%
Registratie vereist

Nederland 

Principe belast 6%
Registratie vereist



Overzicht

1) Belast 2) In principe belast maar soms 
vrijgesteld of omgekeerd

3)  Vrijgesteld

Duitsland Frankrijk Estland Roemenië

Oostenrijk Denemarken Litouwen Italië

Polen Bulgarije Tsjechië Portugal

Kroatië CH Hongarije Letland

Spanje Finland Ierland/UK Slovakije

Griekenland Cyprus Sweden

Nederland Luxemburg Malta



Illustratie: België – Frankrijk 

Startplaats : 
Gent Tussenstop : 

Reims 
namiddag 
bezoek



Illustratie: België - Frankrijk 

Startplaats : 
Gent Tussenstop : 

Reims 
namiddag 
bezoek



Illustratie: Frankrijk – Zwitserland - Duitsland

Doorreis - CH

Tussenstop 
: Reims 
namiddag 
bezoek



Illustratie : Duitsland - Polen

Eindbestemming 
Polen



Compliance in kaart brengen – Aandachtspunten btw

• Registratie

• Btw-aangifte

• (ICO)

• (ASL)

• Boekhouding

• Facturatie

Bepaling van 
landen in scope

Welke kosten
heb ik in die 

landen?
Implementeren

• Is een registratie de 
moeite waard (bij 
tolerantie)

• Welke wetgeving is 
van toepassing?

• Bepaling van 
toepasselijke regime: 
belast / vrijgesteld / 
tolerantie

Correcte btw 
toepassing 

Zo neutraal 
mogelijk

Theorie vs .praktijk

• Teruggaaf 8ste Richtlijn



Risicofactoren op navordering

• Bij controle aan de grens (douane) – noodzakelijk documenten 
(verantwoording vrijstelling of registratie en voldoening van de btw)

• Gelinkt aan de teruggave: verschil tussen 8ste richtlijn en registratie



Interessante links

• Vademecum on VAT refund (EU Commissie)
• Opname van de voornaamste verplichtingen inzake btw binnen de EU

• Duitsland

• Oostenrijk
• Specifiek voor transport : zie link
• Btw-registratie zie link

• Zwitserland

• Kroatië
• Algemeen
• Btw-registratie
• Personenvervoer



Recht op aftrek
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Overzicht – belang van het statuut van de BP

Prestaties

Belastbaar Vrijgesteld Toevallig
Buiten

toepassing btw 

Recht op aftrek

Geen recht op aftrek (in 
principe) 
- Opties mogelijk
- Prestaties buiten EU –

vrijstellingen die recht op 
aftrek geven (zogenaamde 
“zero-rate”) Ook van 
toepassing voor 
personenvervoer

Optie mogelijk Geen recht op aftrek 
(in principe) 
Opties mogelijk

Gemengde 
belastingplicht

Gedeeltelijke 
belastingplicht



Activiteit van personenvervoer

Personenvervoer:
- belaste handelingen 
- vrijgesteld met recht op aftrek (in het buitenland) – derogatie 

toegelaten door de richtlijn

In principe volledig recht op aftrek van de btw

Belang van het onderscheid: methode om recht op aftrek toe te 
passen:

• Indien verschuldigd: btw-registratie nodig. Recht op aftrek wordt 
uitgeoefend via de lokale btw-aangifte 

• Indien vrijgesteld: handelingen vrijgesteld. Recht op aftrek wordt 
uitgeoefend via de specifieke procedure



Voorwaarden recht op aftrek

Materiële voorwaarden Formele voorwaarden

Gebruikt voor een belastbare 
handeling of vrijgesteld met 
recht op aftrek

Conforme factuur

Btw moet verschuldigd zijn Termijn om het recht op aftrek 
uit te oefenen

Btw aftrek noch beperkt noch 
uitgesloten

Kan opnieuw verschillen per 
lidstaat !



Beperking recht op aftrek

Vb.

Duitsland: Frankrijk Polen Spanje

Weinig beperkingen in 
Duitsland

Enkel “privékosten”

Hotelkosten (als het gebruikt 
is voor personeel)

20% van de diesel 

Zie artikel 206 CGI

Hotel en restaurantkosten - Kosten van onthaal 
(entertainment) (niet 
aftrekbaar)

- Autokosten (50%)

- Wel voor hotelkosten, 
restaurantkosten als ze 
voor beroepsdoeleinden 
zijn gedaan



Procedure: recht op aftrek / teruggaaf

Btw-registratie Vrijstelling – geen belaste handelingen
Refund procedure (binnen EU)

Recht op aftrek uitgeoefend via de btw 
aangifte

Periodiek verplichting om aangiftes in te 
dienen. Aftrekbare btw verminderd de 
verschuldigde btw. Als er een saldo is 
mogelijkheid om terug te vragen.

Compliance kost voor de opvolging
Ieder land heeft een andere procedure 
(vereenvoudigde procedure soms mogelijk)

Via refund procedure

Via webportaal – in België (Intervat –
facturen ingegeven, in sommige landen 
bijkomende vereisten (vb. proxy)

Termijnen ! Minimum teruggaaf (per 
kwartaal of jaarlijks)



De lege ferenda – voorgestelde scenario’s 

• Personenvervoer weinig geharmoniseerd op het vlak van de btw

• Green paper 2010 : voorstellen om het te vereenvoudigen (3 opties)

• In 2015 studie van de EU Commissie gepubliceerd (10 scenario’s) 



VRAGEN ?
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