
Belastingregels in Polen 
 
Belastingregels voor Belgische vervoersmaatschappijen die reizen organiseren op 
het Poolse grondgebied  
 
Wie dient belastingen aan de Poolse staat te betalen ?  
Alle buitenlandse touroperators die instaan voor internationaal vervoer in het kader van toeristische 
busreizen die het grondgebied van de Poolse Republiek doorkruisen.  
 
Hoe gaat dit in zijn werk?  
Deze touroperators dienen belastingen te betalen als gevolg van de VAP-1 procedure die hen de 
mogelijkheid biedt om op een vereenvoudigde manier geregistreerd te worden. De nieuwe wet is in 
werking getreden in 2011 en heeft tot een aanpassing geleid van de manier waarop de betalingen 
worden uitgevoerd voor het traject dat in Polen wordt afgelegd. Wat er onder andere verandert, is  
de belastingvoet die momenteel 8% bedraagt van de waarde van de dienst (BTW niet inbegrepen). 
Men betaalt belastingen volgens het traject, afgelegd op Pools grondgebied.  Dat bedrag wordt 
automatisch berekend.  
 
Welke documenten dienen er te worden ingevuld? 
Men vult online het ‘VAP-R’-formulier in. Op basis van dit formulier wordt automatiusch de belasting 
berekend volgens het opgegeven traject. Dit formulier staat op de website van het Ministerie van 
Financiën en is beschikbaar in het Pools, Engels en Duits. Er wordt ook uitgelegd hoe het formulier 
correct invult. De belasting die hieruit voortvloeit dient te worden betaald in Poolse valuta – de Zloty 
(PLN). De betaling moet gebeurd zijn binnen de 25 dagen na het beêindigen van het kwartaal waarin 
de reis heeft plaatsgevonden.   
Een link naar dit formulier vindt u ook op de website van het Pools Informatiebureau voor Toerisme,  
meer bepaald onder de rubriek “Professionals”.  

 
Hoe dient dit formulier te worden ingevuld? 
Dit document is vrij kort en eenvoudig. Het moet online worden ingevuld en de volgende informatie 
bevatten:  
- de naam en het adres van het bedrijf  
- het Belgisch BTW-nummer  
- de code van België (BE)  
- het e-mailadres en de naam van de persoon die het formulier invult.  
Nadat u het formulier hebt ingevuld, ontvangt u een identificatiecode, te gebruiken voor alle 
betalingen van de reizen die u in Polen organiseert.  
Er dient ook te worden opgemerkt dat elke buschauffeur die door Polen reist in geval van controle 
een document moet kunnen voorleggen dat bevestigt dat zijn voertuig ingeschreven is in het Poolse 
belastingkantoor.   
 
Zijn er reisorganisatoren die geen belastingen betalen in Polen?  
Jawel, het gaat hierbij om: 
- verenigingen, culturele groepen, sportclubs en scholen. In dit geval dient de buschauffeur een 
inschrijvingskaart van het voertuig voor te kunnen leggen dat bewijst dat het voertuig wel degelijk 
aan een van deze organisaties toebehoort. Het is ook mogelijk om de huurovereenkomst van de bus 
voor te leggen, op voorwaarde dat deze overeenkomst ondertekend is door een van deze 
instellingen.   
-  de Belgische touroperators die hun reizen organiseren via een Poolse touroperator.  


