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© 2022 Sdu - Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op 
enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Hoewel Belastingzaken advies zeer 
zorgvuldig wordt samengesteld, kunnen de betrokkenen bij de 
samenstelling en uitgave geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
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vervoer werkgever    

9% btw voor vervoer werknemers
Het vervoer van werknemers door de 
werkgever wordt gelijkgesteld aan taxivervoer 
tegen een btw-tarief van 9%.

Eigen bijdrage door de werknemer Onlangs heeft de Belastingdienst 
laten weten dat vervoer van werknemers met auto’s van de werkgever 
als taxivervoer wordt beschouwd en belast is met 9% btw. Als de 
werkgever bij de verstrekking van vervoer een vergoeding in rekening 
heeft gebracht aan de werknemer, is de aftrek van btw niet uitgesloten 
tot het bedrag van de ter zake van die prestatie verschuldigde btw. Het 
inleveren van loon of vakantiedagen geldt ook als betaling. Bij 
verstrekking aan het personeel is het BUA van toepassing. Zodra aan 
een personeelslid meer dan € 227 exclusief btw per jaar wordt 
verstrekt, geldt er een aftrekbeperking btw.

Btw over eigen bijdrage Uit de eigen bijdrage van de werknemer moet 
btw gehaald worden en deze btw moet afgedragen worden aan de 
Belastingdienst. Het gaat om gevallen waarbij de werkgever het 
vervoer van zijn personeel verzorgt. Dat gebeurt door werknemers 
wisselend als (betaald) chauffeur in te zetten in auto’s van de werk-
gever om andere werknemers te vervoeren van huis naar wisselende 
werkplekken. De werkgever houdt bij deze werknemers (niet bij de 
chauffeur) een vergoeding op het loon in voor dat vervoer. Taxivervoer 
wordt in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000 (WP 2000) 
omschreven als personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde 
openbaar vervoer. Taxivervoer is belast met 9% btw. Voor de toepas-
sing van het lage btw-tarief zijn alle andere bepalingen van de 
WP 2000 niet van belang. Het hiervoor beschreven vervoer door de 
werkgever van zijn personeel voldoet aan de omschrijving van artikel 1 
van de WP 2000. Het vervoer is daarom belast tegen 9% btw. Dit 
betekent dat de werkgever de eigen bijdrage van het personeelslid 
moet vermenigvuldigen met 9/109 en deze btw moet afdragen bij 
vraag 1b op het btw-aangiftebiljet.

bz-advies
Er moet tegen een verlaagd tarief btw worden afgedragen uit de eigen bijdrage die een 
werknemer voor het vervoer door de werkgever moet betalen. Is de kostprijs van het 
vervoer verminderd met de eigen bijdrage (en de overige verstrekkingen aan de werk-
nemer) hoger dan € 227 (exclusief btw) voor de betreffende werknemer, dan moet u 
rekening houden met het BUA.

Conclusie De werkgever moet uit alle van het personeel ontvangen 
eigen bijdragen btw halen en afdragen aan de Belastingdienst via de 
btw-aangifte. Het btw-tarief moet bepaald worden aan de hand van de 
geleverde prestatie. Zo is de eigen bijdrage auto belast met 21% btw. 
Op de laatste aangifte van het jaar wordt daarom 21/121 x de eigen 
bijdrage auto afgedragen bij vraag 1a van de btw-aangifte.

  Check aan het einde van het jaar op de verzamelloonstaat 
welke eigen bijdragen er zijn ontvangen van het personeel en 
ga na of daar ook btw uit is gehaald en afgedragen. 


