Geachte Ondernemer,
De regels en procedures voor het verkrijgen van een aanwijzing van de Inspecteur voor de
vrijstelling van omzetbelasting voor de invoer van handelsgoederen zijn vanaf 2 april 2019
gewijzigd. Hieronder vindt u alle vigerende regels en procedures op een rij.
(1) U dient een “Aanvraagformulier voor de aanwijzing van een ondernemer voor de vrijstelling
van omzetbelasting bij de invoer voor handelsgoederen”1 volledig in te vullen, te ondertekenen en
in te leveren bij het Hoofdkantoor van de Douane te Pietermaai 25.
(2) Stuur bij uw verzoek de volgende bescheiden mee:
- een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (geen internet
uitdraai) (niet ouder dan 3 maanden);
- een vestigingsvergunning als importeur van de Dienst Economische Zaken in het
heffingsgebied;
- een CRIB-nummer van de Belastingdienst in het heffingsgebied;
- een recente verklaring van de Inspecteur der Belastingen, dat de benodigde gegevens
overzichtelijk in de bedrijfsadministratie zijn opgenomen (niet ouder dan 3 maanden);
- een recent bewijs van betalingsgedrag van de Ontvanger (niet ouder dan 1 maand).
(3) Pas wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld en alle vereiste bescheiden (zie punt 2)
zijn overgelegd, zal uw verzoek in behandeling worden genomen. Het in behandeling genomen
verzoek wordt ingewilligd indien:
- de ondernemer geen direct invorderbare schuld aan belastingen of sociale premies heeft of
de ondernemer met de Ontvanger een betalingsregeling heeft getroffen en deze
betalingsregeling nakomt;
- de ondernemer de afgelopen drie jaren alle formele en materiële douaneverplichtingen is
nagekomen; en
- ten aanzien van de ondernemer door de Douane geen navordering aan rechten en
belastingen bij invoer heeft plaatsgevonden.
(4) Indien uw aanvraag wordt ingewilligd, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- bij invoer moeten de facturen, vracht- en ladingspapieren en dergelijke bescheiden worden
overgelegd, waaruit blijkt (1) dat er sprake is van handelsgoederen en (2) dat deze
goederen voor de ondernemer bestemd zijn;
- bij invoer moeten op genoemde bescheiden het CRIB-nummer van de onderneming en het
nummer en de datum van de aanwijzing worden vermeld.
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Handelsgoederen zijn goederen bestemd voor de wederverkoop alsmede goederen bestemd om
te worden verwerkt, bewerkt of geassembleerd tot een nieuw handelsproduct in de eigen
onderneming (artikel 1, eerste lid, letter d van de Landsverordening omzetbelasting 1999).

(5) Indien na de inwilliging de ondernemer niet voldoet aan de voorwaarden van
(bijvoorbeeld de ondernemer maakt gebruik van de vrijstelling ten behoeve van een
ondernemer) of zich een wijziging voordoet in de omstandigheden bedoeld onder
(bijvoorbeeld de ondernemer heeft een betalingsachterstand aan sociale premies), dan
Douane de aanwijzing intrekken.
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Ik verzoek u goede nota te nemen van het vorenstaande en rekening hiermee te houden om
misverstanden en ongemakken te voorkomen.
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