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VRIJSTELLING VAN INVOERRECHT
op geschenkzendingen m.u.v. vervoermiddelen
Middels deze maakt de directeur der Belastingen het volgende bekend:
Ingevolge artikel 42 van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 111, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2004 no. 79) en artikel 46 van de Beschikking d.d. 15 juli 1998 La.F.no. 1739,
houdende vaststelling "Voorwaarden en Voorzieningen voor Gehele of Gedeeltelijke Vrijstelling
van Invoerrechten” (S.B. 1998 no. 60), kunnen bepaalde liefdadigheidsinstellingen,
kerkgenootschappen, stichtingen en andere rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen die
bepaalde geschenkzendingsgoederen (hulpgoederen) ontvangen, in aanmerking komen voor
vrijstelling van invoerrecht, met dien verstande dat zijdens de Belastingdienst een minimaal
percentage van het verschuldigd recht zal worden geheven.
Onder hulpgoederen wordt enkel en alleen verstaan:
a. geneesmiddelen;
b. gebruikte goederen zoals kleding, schoeisel, speelgoed, instructie– en leermiddelen,
schoolmateriaal etc.
Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling van invoerrecht dienen de volgende documenten
overgelegd te worden:
1. een verzoekschrift inclusief een goed omschreven bestemmingsplan gericht aan de directeur

der Belastingen;
kopie statuten bij de eerste aanvraag;
een geschenkzendingsverklaring van de buitenlandse donor;
een specificatielijst van de in te voeren goederen inclusief de waarden;
het contactadres of telefoonnummer van de verzoeker (voor eventueel overig van belang zijnde
informatie);
6. een verklaring van registratie (te verkrijgen bij de Belastingdienst aan de Van
Sommelsdijckstraat no. 27, op de afdeling Bestanden) (alleen bij de eerste aanvraag).
2.
3.
4.
5.

Ten einde te bevorderen dat de beschikking tijdig wordt afgegeven, dient men het verzoek conform
het hierboven gestelde, ruim twee weken voor de datum van aankomst van de goederen op het
Directoraat der Belastingen te hebben ingediend. Hierbij zij uitdrukkelijk vermeld dat er geen
algemene vrijstellingsbeschikkingen zullen worden verstrekt.
Met nadruk wordt u erop gewezen dat slechts vrijstelling op tweedehandse goederen , met
uitzondering van geneesmiddelen, zal worden verleend. Voor de invoer van nieuwe goederen
dienen de verschuldigde rechten normaal betaald te worden.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Afdeling Fiscale Zaken - Indirecte Belastingen,
telefoonnummers 425340/ 476640 toestel 242, 243, 244 en 245.
De directeur der Belastingen

