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Reisaftrek openbaar vervoer

Reisde u met het openbaar vervoer tussen uw woning en 
uw werk? Dan mag u onder bepaalde voorwaarden een vast 
bedrag aftrekken van uw inkomen. Kreeg u een vergoeding 
voor uw reiskosten van uw werkgever? Dan moet u deze van 
het vaste bedrag aftrekken. Het vaste bedrag vindt u in de 
Tabel reisaftrek openbaar vervoer 2014.

Voorwaarden reisaftrek openbaar vervoer
Betaalde u zelf uw reiskosten? Dan hebt u recht op reisaftrek als u 
voldoet aan beide volgende voorwaarden:
- De afstand van een enkele reis van uw woning naar uw werk met 

het openbaar vervoer was meer dan 10 kilometer.
- U reisde per week meestal 1 dag of meer naar uw werk. Of u 

reisde op minimaal 40 dagen in een kalenderjaar naar dezelfde 
werkplek. U mag alleen reizen meetellen die u binnen 24 uur heen 
en terug maakte.

Voldeed u aan beide bovenstaande voorwaarden? Dan hebt u een van 
de volgende verklaringen nodig:
• een openbaarvervoerverklaring
 Met een openbaarvervoerverklaring bewijst u dat u met het open-

baar vervoer hebt gereisd. Vraag de openbaarvervoerverklaring 
aan bij uw vervoerbedrijf. Reisde u met een NS-jaartrajectkaart, 
een NS-jaarkaart of een OV-jaarkaart? Dan hoeft u geen openbaar-
vervoerverklaring aan te vragen. De NS geeft dit aan ons door.

• een reisverklaring
 Krijgt u geen openbaarvervoerverklaring omdat u met losse  

vervoerbewijzen of met uw OV-chipkaart reisde? Vraag dan bij uw 
werkgever een reisverklaring aan. Wij kunnen u later vragen om 
de vervoersbewijzen (losse vervoersbewijzen of het overzicht van 

de transacties met uw OV-chipkaart). Als u de reisverklaring en de 
vervoersbewijzen dan niet hebt, krijgt u  geen reisaftrek. 

  Let op!
 Download het overzicht van uw reizen met OV-chipkaart tijdig. De 

NS houdt deze gegevens niet langer dan 18 maanden beschikbaar.

Werkgever zorgde voor vervoer
U krijgt geen reisaftrek openbaar vervoer als uw werkgever voor 
uw vervoer of uw vervoerbewijzen zorgde. Betaalde u hiervoor een 
bijdrage aan uw werkgever? Dan kunt u de reisaftrek krijgen als u 
ook aan de andere voorwaarden voldoet (zie Voorwaarden reisaftrek 
openbaar vervoer). Uw bijdrage moet minimaal 70% van de kostprijs 
van de OV-kaart, waarop u recht zou hebben als uw werkgever niet 
voor vervoer zorgde. U vindt dit bedrag in de ‘Tabel reisaftrek open-
baar vervoer 2014’.

U reist bijvoorbeeld 4 dagen per week over een afstand van 24 
kilometer. De reisaftrek is normaal € 974. Uw werkgever betaalt de 
OV-kaart en u betaalt hem een bijdrage. De kostprijs van de OV-kaart 
is € 1.100. Is uw bijdrage minimaal 70% van € 1.100 = € 770? Dan 
hebt u recht op een reisaftrek van € 974.

Verschillende werkplekken 
Misschien reisde u op dezelfde dag naar verschillende werkplekken. 
Dan kunt u alleen reiskosten aftrekken voor reizen naar de plaats 
waar u het vaakst naartoe reisde. Reisde u even vaak naar de ver-
schillende plaatsen? Dan geldt de plaats met de langste reisafstand. 
Als u in een week op verschillende dagen naar verschillende werk-
plekken reisde, kunt u voor beide plaatsen reiskosten volgens de 
tabel aftrekken. U reisde bijvoorbeeld 2 dagen in de week naar de 
ene plek en 3 dagen naar de andere plek. Het bedrag dat u aftrekt,  
is de totale reisaftrek (met een maximum van € 2.036) min de  
ontvangen vergoedingen.
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 Afstand Periode  Aantal dagen Reisaftrek
Plaats waar u werkte enkele reis van tot per week (Neem over uit de
     Tabel reisaftrek
     openbaar vervoer 2014)*

-

-

-

Tel op (maximaal € 2.036)

Vergoeding werkgever

Trek af Totaal reisaftrek openbaar vervoer

* Reisde u een deel van het jaar? Bereken dan eerst een evenredig deel van het bedrag uit de Tabel reisaftrek openbaar vervoer 2014.
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Bijzondere situaties 
Voldeed u aan de voorwaarden voor de reisaftrek en wilt u meer 
informatie over een bijzondere reissituatie, omdat u bijvoorbeeld geen 
vaste werkplek had? Bel dan de BelastingTelefoon Buitenland:  
+31 55 538 53 85.

Tabel reisaftrek openbaar vervoer 2014 
Gebruik voor het bepalen van de reisaftrek openbaar vervoer de 
volgende tabel. Eventueel kunt u de Rekenhulp reisaftrek openbaar 
vervoer 2014 gebruiken om het aftrekbedrag te bepalen.

Deel van het jaar gereisd 
Als u maar een deel van het jaar met het openbaar vervoer reisde, 
bereken dan een evenredig deel van het aftrekbedrag uit de tabel. 

  

 

  

Tabel reisaftrek openbaar vervoer 2014
Afstand enkele reis U reisde per week

meer niet meer 4 dagen 3 dagen 2 dagen 1 dag

dan dan of meer 

 0 km 10 km €  0 € 0 €   0 € 0

 10 km 15 km €  436 € 327 € 218 € 109

 15 km 20 km €  582 € 437 € 291 € 146

 20 km 30 km € 974 € 731 € 487 € 244

 30 km 40 km € 1.207 € 906 € 604 € 302

 40 km 50 km € 1.574 € 1.181 € 787 € 394

50 km 60 km € 1.751 € 1.314 € 876 € 438

 60 km 70 km € 1.943 € 1.458 € 972 € 486

70 km 80 km € 2.008 € 1.506 € 1.004 € 502

80 km 90 km € 2.036 € 1.527 € 1.018 € 509

90 km - € 2.036  *  *  *

*  De reisaftrek is in dit geval € 0,23 per kilometer van de afstand 

enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2014 hebt gereisd.  

De aftrek is maximaal € 2.036.


