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VRIJSTELLING VAN INVOERRECHT
OP GROND- EN HULPSTOFFEN EN VERPAKKINGSMIDDELEN
Middels deze maakt de directeur der Belastingen het volgende bekend:
Ingevolge artikel 47 lid 1 van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 111, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no. 79) en artikel 1 lid 1 van het Grondstoffenbesluit (S.B. 1997 no.
48, zoals gewijzigd bij S.B. 2021 no. 32), kunnen ondernemers in aanmerking komen voor gehele
vrijstelling van invoerrecht bij de invoer van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
Onder grond- en hulpstoffen wordt verstaan goederen die ten behoeve van een productieproces in
ons land duurzaam worden aangewend of zodanig daarin worden verwerkt of bewerkt dat deze een
vormverandering ondergaan, waarbij in het geval van slechts bewerking er na het bewerkingsproces
sprake is van een duidelijke, merkbare toegevoegde waarde.
Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling van invoerrecht dienen de volgende documenten
overgelegd te worden:

1. Een verzoekschrift;
2. Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, ingeval van
registratieplicht;

3. Een afschrift van de bedrijfsvergunning afgegeven door het Ministerie van Economische Zaken,
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ondernemerschap en Technologische Innovatie, indien vergunningplichtig;
Een bewijs van registratie bij de Belastingdienst van de inspecteur Directe Belastingen (Van
Sommelsdijckstraat no. 27-29);
Een verklaring van geen bezwaar van de ontvanger Directe Belastingen (Van Sommelsdijckstraat
no. 27-29);
Een duidelijke omschrijving van de bedrijfsactiviteiten, waaruit blijkt welke eindproducten uit welke
grond- en hulpstoffen worden aangemaakt;
Een duidelijke omschrijving van het productieproces, waaruit moet blijken welke grond- en
hulpstoffen en verpakkingsmiddelen in welk deel van het proces zullen worden aangewend;
Een lijst vermeldende een opsomming en omschrijving van de in te voeren grond- en hulpstoffen
of verpakkingsmaterialen met de Geharmoniseerde goederencode, waarvoor vrijstelling
aangevraagd wordt;
Indien het om een verlengingsverzoek gaat, dient ook de oude vrijstellingsbeschikking te worden
opgestuurd.

Voor nieuwe aanvragen dienen het verzoekschrift en alle andere relevante documenten vóór 1 (één)
maand voordat de grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen worden ingevoerd, te worden
ingediend bij het Directoraat der Belastingen aan het Kerkplein no. 12, gericht aan de minister van
Financiën en Planning, ter voorkoming van eventueel ongerief bij de inklaring, waaronder het oplopen
van de opslagkosten. Onder invoer van de grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen wordt
verstaan dat de goederen zijn gearriveerd op de officiële havens. Het geheel proces voor de
afhandeling van de vrijstelling duurt gemiddeld 3 (drie) weken tot 1 (één) maand, mits belanghebbende
verzuimd heeft de documenten die nodig zijn voor de afhandeling van het verzoek tijdig in te dienen.
Voor verlengingsaanvragen dienen het verzoekschrift en alle andere relevante documenten vóór 1
(één) maand voordat de geldigheidsduur van de huidige vrijstellingsbeschikking is verstreken,
ingediend te worden bij het Directoraat der Belastingen aan het Kerkplein no. 12, gericht aan de
minister van Financiën en Planning.
Indien de aanvraag vóór 1 (één) maand is ingediend, zal de geldigheidsduur van de
verlengingsbeschikking gerekend worden vanaf de dag na de vervaldatum van de oude beschikking.
Indien de aanvraag binnen 1 (één) maand is ingediend, zal de geldigheidsduur van de
verlengingsbeschikking gerekend worden vanaf de dag van ondertekening van de
verlengingsbeschikking. Dit betekent dat voor goederen die ná de vervaldatum van de oude
beschikking en vóór de dag van ondertekening van de verlengingsbeschikking middels betaling van de
rechten bij invoer of middels een deposito zijn ingevoerd, niet in aanmerking komen voor restitutie.
Indien de geldigheidsduur van de vrijstellingsbeschikking ruim 3 maanden is verstreken, wordt de
aanvraag niet als een verlengingsaanvraag behandeld, maar als een nieuw aanvraag. Er wordt dan
geen verlengingsbeschikking, maar een nieuw vrijstellingsbeschikking uitgereikt. De geldigheidsduur
van de nieuwe beschikking wordt gerekend vanaf de datum van ondertekening van de beschikking.
Voor goederen die vóór deze datum middels betaling van de rechten bij invoer of middels een deposito
worden ingevoerd, zal geen restitutie worden verleend.
Voorwaarden na vrijstelling:
1. De inspecteur van Invoerrechten en Accijnzen of een door hem aangewezen ambtenaar, is
bevoegd te allen tijde controle uit te oefenen op de werkzaamheden die betrekking hebben op de
voorraad en productie van de goederen.
2. De vrijgestelde goederen, mogen slechts worden aangewend voor het doel waarvoor zij bestemd
zijn en mogen derhalve niet worden vervreemd.
3. Gedurende een periode van 6 (zes) maanden na datum van afgifte van de vrijstellingsbeschikking,
dient het bedrijf van vrijstellinggenietende in productie te zijn. Bij staken van de productie dient
hiervan binnen 1 (een) maand, schriftelijk melding te worden gedaan bij de inspecteur der
Invoerrechten en Accijnzen.
4. Maandelijks is vrijstellinggenietende verplicht een productiestaat in te dienen op de afdeling
Onderzoek en Analyse Productiebedrijven (OAP) bij de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Afdeling Fiscale Zaken - Indirecte Belastingen,
telefoonnummers 425340/ 476640 toestelnummers 242, 243, 244 en 245.
De directeur der Belastingen

