Wanneer kan teruggaaf van betaalde invoerrechten worden gevraagd?
De Landsverordening Tarief van Invoerrechten (LVTI) voorziet in de mogelijkheid om onder
bepaalde voorwaarden teruggaaf te verlenen van het geheel of gedeeltelijke bij invoer teveel
c.q. ten onrechte betaalde bedrag aan rechten, en wel wanneer er geen verschuldigdheid van
rechten terzake van de invoer van goederen heeft plaatsgevonden of wanneer de
verschuldigdheid heeft opgehouden te bestaan.
Teruggaaf is mogelijk in de volgende gevallen:
1. Verschuldigdheid is niet tot stand gekomen of het betaalde bedrag aan invoerrechten
blijkt hoger te zijn dan het in werkelijkheid verschuldigd bedrag;
2. Bij vergissing aangegeven goederen;
3. Geweigerde goederen;
4. Goederen in bijzondere situaties. Hiermee worden onder meer de gevallen bedoeld
waarin goederen als gevolg van een vergissing van de afzender aan de
geadresseerde zijn verzonden. Ook goederen die wegens een klaarblijkelijke fout in
de bestelling ongeschikt blijken te zijn voor het door de geadresseerde beoogde.
Het verzoek om teruggaaf wordt gericht aan de Directeur Douane en ingediend bij de Post (van
douane) waar de betreffende aangifte en terbeschikkingstelling van de goederen hebben plaats
gevonden. De LVTI bepaalt dat de douane binnen negen maanden na datum van ontvangst
schriftelijk en gemotiveerd op de aanvraag moet beschikken. Het uitblijven van een beschikking
van de douane kan geïnterpreteerd worden als een fictieve weigering, waartegen bezwaar kan
worden gemaakt.
Wanneer het terug te geven bedrag per aangifte meer bedraagt dan ANG 15,00, kan een
verzoek om teruggaaf worden ingediend door de persoon die de invoerrechten heeft voldaan of
door degene die hem onder algemene titel in zijn rechten heeft opgevolgd dan wel de
vertegenwoordiger van eerder bedoelde personen.
Elk verzoek om teruggaaf moet vergezeld gaan van alle bewijsstukken waarover de aanvrager
beschikt. Wanneer de Douane autoriteiten dit nodig acht, kunnen zij een termijn vaststellen
waarbinnen de aanvrager aanvullende bewijsstukken dient over te leggen.

Teruggaaf
In geval dat er geen verwezenlijking van verschuldigdheid van rechten ter zake van de invoer
van goederen heeft plaatsgevonden of de verschuldigdheid opgehouden is te bestaan, voorziet
de Landsverordening Tarief van Invoerrechten (LVTI) in bepalingen welke de mogelijkheid
bieden om onder de bepaalde voorwaarden teruggaaf te verlenen van het geheel of
gedeeltelijke aan rechten bij invoer teveel c.q. ten onrechte betaald bedrag.
In grote lijnen biedt de LVTI mogelijkheid tot het toekennen van teruggaaf in de hierna vermelde
gevallen:
1. Geen verschuldigdheid is tot stand gekomen of het betaalde bedrag aan invoerrechten
blijkt hoger te zijn dan het in werkelijkheid verschuldigd bedrag;
2. Bij vergissing aangegeven goederen
3. Geweigerde goederen
4. Goederen in bijzondere situaties. Hiermee worden onder meer de gevallen bedoeld

waarin goederen als gevolg van een vergissing van de afzender aan de geadresseerde zijn verzonden, ook goederen die wegen een klaarblijkelijke fout in de
bestelling ongeschikt blijken te zijn voor het door de geadresseerde beoogde.
In beginsel wordt teruggaaf schriftelijk aangevraagd bij de Directeur Douane N.A. In praxis
wordt de aanvraag bij de Post (van douane) ingediend waar aangifte en terbeschikkingstelling
der goederen plaats hebben gevonden. De LVTI bepaalt dat de Douane binnen negen
maanden na datum van ontvangst schriftelijk en gemotiveerd op de aanvraag moet beschikken.
Het uitblijven van een beschikking van de Douane kan geïnterpreteerd worden als een fictieve
weigering.
Een verzoek om teruggaaf kan door de persoon worden ingediend die de Invoerrechten heeft
voldaan of de persoon die hem in zijn rechten heeft opgevolgd onder algemene titel dan wel de
vertegenwoordiger van eerder bedoelde personen, wanneer het terug te geven bedrag per
aangifte meer bedraagt dan NAF 15,00.
Elk verzoek om teruggaaf moet vergezeld gaan van alle bewijsstukken waarover de aanvrager
beschikt. Wanneer de Douane autoriteiten dit nodig acht, kunnen zij een termijn vaststellen
waarbinnen de aanvrager aanvullende bewijsstukken dient over te leggen.

Wanneer kan restitutie van betaalde invoerrechten worden gevraagd?
De Landsverordening Tarief van Invoerrechten (LVTI) voorziet in de mogelijkheid om onder
bepaalde voorwaarden teruggaaf te verlenen van het geheel of gedeeltelijke bij invoer teveel
c.q. ten onrechte betaalde bedrag aan rechten, en wel wanneer er geen verwezenlijking van
verschuldigdheid van rechten terzake van de invoer van goederen heeft plaatsgevonden of
wanneer de verschuldigdheid heeft opgehouden te bestaan.
Teruggaaf is mogelijk in de volgende gevallen:
1. Verschuldigdheid is niet tot stand gekomen of het betaalde bedrag aan invoerrechten blijkt
hoger te zijn dan het in werkelijkheid verschuldigd bedrag;
2. Bij vergissing aangegeven goederen;
3. Geweigerde goederen;
4. Goederen in bijzondere situaties. Hiermee worden onder meer de gevallen bedoeld waarin
goederen als gevolg van een vergissing van de afzender aan de geadresseerde zijn verzonden.
Ook goederen die wegens een klaarblijkelijke fout in de bestelling ongeschikt blijken te zijn voor
het door de geadresseerde beoogde.
Het verzoek om teruggaaf wordt gericht aan de Directeur Douane N.A. en ingediend bij de Post
(van douane) waar de betreffende aangifte en terbeschikkingstelling van de goederen hebben
plaats gevonden. De LVTI bepaalt dat de douane binnen negen maanden na datum van
ontvangst schriftelijk en gemotiveerd op de aanvraag moet beschikken. Het uitblijven van een
beschikking van de douane kan geïnterpreteerd worden als een fictieve weigering, waartegen
bezwaar kan worden gemaakt.
Wanneer het terug te geven bedrag per aangifte meer bedraagt dan ANG 15,00, kan een
verzoek om teruggaaf worden ingediend door de persoon die de invoerrechten heeft voldaan of
door degene die hem onder algemene titel in zijn rechten heeft opgevolgd dan wel de
vertegenwoordiger van eerder bedoelde personen.

Elk verzoek om teruggaaf moet vergezeld gaan van alle bewijsstukken waarover de aanvrager
beschikt. Wanneer de Douane autoriteiten dit nodig acht, kunnen zij een termijn vaststellen
waarbinnen de aanvrager aanvullende bewijsstukken dient over te leggen.

