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Aanvraag 
Vergunning vrijstelling voor kapitaal-
goederen en andere uitrusting

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u aan: een Vergunning vrijstelling voor 
kapitaalgoederen en andere uitrusting’. Met deze vergunning mag 
u kapitaalgoederen en andere uitrusting in het vrije verkeer brengen, 
zonder dat u belastingen hoeft te betalen. Het gaat hierbij om 
goederen die u vanuit een land buiten de Europese Unie (EU) in 
Nederland in het vrije verkeer wilt brengen. U brengt de goederen 
over omdat u bent gestopt met uw bedrijfsactiviteiten in het land 
buiten de EU en u hiermee verdergaat in Nederland.

De vrijstelling voor de omzetbelasting geldt niet als u vrijstelling kunt 
krijgen op basis van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968.
De vrijstelling geldt niet voor de volgende goederen:

 – vervoermiddelen die geen productiemiddelen zijn
 – vervoermiddelen die anders dan voor dienstverlening worden gebruikt
 – voorraden bestemd voor menselijk verbruik of voor voeding 

van dieren
 – brandstoffen en voorraden grondstoffen, halffabricaten of 

eindproducten
 – vee van veehandelaren

Kapitaalgoederen en andere uitrusting
Met ‘kapitaalgoederen en andere uitrusting’ bedoelen we 
duurzame en niet-duurzame productiemiddelen die nodig zijn 
voor het produceren van goederen of het verlenen van diensten. 
Ook de veestapel van een landbouwbedrijf valt hieronder.

Bedrijfsactiviteiten
Met ‘bedrijfsactiviteiten’ bedoelen we activiteiten van fabrikanten, 
handelaren, dienstverlenende bedrijven of bedrijven die willekeurig 
zelfstandige activiteiten uitvoeren. Dit kunnen ook activiteiten zijn 
die uitgevoerd worden zonder winstoogmerk of vanuit een vrij 
beroep. Het maakt niet uit of het gaat om een juridisch zelfstandige 
eenheid (bijvoorbeeld een bv of nv).

Als u naast de kapitaalgoederen ook een vervoermiddel in het 
vrije verkeer wilt brengen, kunt u dat aangeven bij vraag 3.

Voorwaarden
Om de vergunning te kunnen krijgen, moet u voldoen aan de 
volgende voorwaarden:

 – Uw bedrijf is een zelfstandig productiebedrijf of een zelfstandig, 
dienstverlenend bedrijf.

 – Voordat u de goederen overbrengt, bent u definitief gestopt 
met de bedrijfsactiviteiten in het land buiten de EU.

 – De goederen hoorden bij uw eigen bedrijf en u gebruikte ze 
ten minste 12 maanden in uw bedrijf voordat u stopte met uw 
activiteiten in het land buiten de EU.

 – U brengt de goederen in het vrije verkeer binnen 12 maanden 
na het stoppen van uw bedrijfsactiviteiten.

 – De soort en hoeveelheid goederen zijn in overeenstemming 
met de aard en omvang van uw bedrijf.

 – U gaat de goederen voor hetzelfde doel gebruiken als waarvoor 
u ze hebt gebruikt in het land buiten de EU.

 – De bedrijfsactiviteiten die u in Nederland gaat uitvoeren, zijn gelijk 
aan de activiteiten die u in het land buiten de EU hebt uitgevoerd.

 – Als u de goederen overbrengt voor een fusie of een overname, 
dan moet het binnen deze fusie of overname gaan om nieuwe 
activiteiten.

 – U gaat de goederen niet in bruikleen geven, verpanden, verhuren 
of overdragen binnen 12 maanden na de datum waarop u de 
goederen in het vrije verkeer hebt gebracht. Als u de goederen 
binnen 12 maanden toch aan iemand anders over wilt dragen, 
moet u dan alsnog de belastingen betalen.

Let op!
Als u niet voldoet aan alle wettelijke bepalingen en voorwaarden 
van deze vergunning, moet u alsnog de belastingen betalen, 
en eventueel een boete.

Bijlagen
Stuur met uw aanvraag de volgende stukken mee:

 – documenten waaruit blijkt:
 – dat u bedrijfsactiviteiten hebt uitgevoerd in het land buiten de EU
 – wanneer u bedrijfsactiviteiten hebt uitgevoerd in het land buiten 

de EU
 – dat u de bedrijfsactiviteiten daar bent gestopt
 – wanneer u zich in Nederland gaat vestigen
 – dat u in Nederland dezelfde bedrijfsactiviteiten gaat uitvoeren 

als die u in het land buiten de EU hebt uitgevoerd
 – 2 ondertekende goederenlijsten, vermeld hierop alle goederen 

die u in het vrije verkeer wilt brengen

Als u een motorrijtuig of een ander vervoermiddel in het vrije verkeer 
wilt brengen, stuur dan een kopie mee van:

 – het kenteken- of registratiebewijs
 – het aankoop- of eigendomsbewijs

Hebt u bij een bepaalde vraag niet genoeg ruimte? Ga dan verder 
op een bijlage. Zet op elke bijlage uw naam en handtekening.

Opsturen
Onderteken het formulier en stuur het met de bijlage(n) naar: 
Douane, Postbus 3070, 6401 DN Heerlen

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en 
met uw privacy. Op douane.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

https://douane.nl/privacy
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1 Gegevens aanvrager

1a Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en plaats

1b Inschrijvingsnummer KVK

1c EORI-nummer of RSIN

1d Naam contactpersoon binnen uw 
onderneming voor de Douane

Functie

Telefoonnummer

1e Uw adresgegevens buiten de EU. Vul de gegevens in van de plaats waar u uw bedrijfsactiviteiten uitvoerde.

Adres

Plaats

Land

2 Bedrijfsactiviteiten

2a Welke activiteiten verricht u 
of hebt u verricht in het land 
buiten de EU?

2b Welke activiteiten gaat u in 
Nederland verrichten?

2c Brengt u de kapitaalgoederen over 
als gevolg van een relatie met een 
bedrijf dat al in de EU is gevestigd?

Nee, ga naar vraag 3
Ja

2d Wat is de relatie met dat bedrijf? Een fusie, ga naar vraag 2e.
Een overname, ga naar vraag 2e.
Anders, namelijk

Ga naar vraag 3.

2e Wat is het nieuwe karakter van 
de activiteiten binnen de fusie 
of overname?
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3 Vervoermiddelen

3a Brengt u een motorrijtuig of 
een ander vervoermiddel in het 
vrije verkeer?

Nee, ga naar vraag 4.
Ja, namelijk

Auto
Motorfiets
Anders, namelijk

3b Wat zijn de gegevens van het motorrijtuig of het andere vervoermiddel?
Als u meerdere motorrijtuigen en/of vervoermiddelen in het vrije verkeer brengt, beantwoord deze vraag dan op een aparte bijlage.

Merk

Type

Datum afgifte kenteken/
registratiebewijs

Bouwjaar

Identificatienummer

Kenteken- of registratienummer

Land van afgifte

Aankoopdatum

4 Dieren

Brengt u één of meer dieren 
in het vrije verkeer?
Let op! Voor het meenemen van 
sommige dieren gelden speciale 
voorwaarden. Bel voor meer 
informatie de DouaneTelefoon: 
0800 - 0143. Of vanuit het 
buitenland: +31 45 574 30 31.

Nee 
Ja, vermeld de diersoort(en) en het aantal per soort.

5 Vereiste registratie

Registratie elektronisch berichtenverkeer AGS (aangiftesysteem)
U moet de goederen in het vrije verkeer brengen. Hiervoor hebt u een ‘Registratie elektronisch berichtenverkeer AGS’ nodig.
Laat u iemand anders namens u deze aangifte doen (vertegenwoordiging)? Dan geldt deze verplichting niet. 
Het aanvraagformulier voor de registratie vindt u op douane.nl.

5 Hebt u een ‘Registratie 
elektronisch berichtenverkeer 
AGS (Aangiftesysteem)’?

Ja, nummer

Nee, ik stuur een aanvraag mee voor de ‘Registratie elektronisch berichtenverkeer AGS.

Nee, ik laat iemand anders namens mij de aangifte in het vrije verkeer brengen doen 
(vertegenwoordiging).

https://douane.nl
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6 Administratie van de vrijstellingsregeling

6a Op welke locatie(s) bewaart u de administratie van de vrijstellingsregeling?

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

6b Op welke manier bewaart u de 
gegevens in uw administratie?

7 Aanvullende informatie

Meer informatie of voorwaarden 
die relevant kunnen zijn voor uw 
vergunningaanvraag

8 Ondertekening

Naam

Functie

Plaats

Datum

Uw handtekening 
Schrijf binnen het vak.

Bijlagen 2 ondertekende goederenlijsten

Extra bijlagen (aantal)
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