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Toelichting en 
algemene informatie
Vergunning vrijstelling voor kapitaal-
goederen en andere uitrusting 

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning

Informatie voor bedrijven met een ‘Vergunning vrijstelling voor 
kapitaalgoederen en andere uitrusting’

Wat kunt u met deze vergunning?
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 bedrijfs-
activiteiten 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).

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

U mag de goederen niet in bruikleen geven, verpanden, verhuren of 
overdragen aan anderen. Dit geldt tot 12 maanden na de aangifte in 
het vrije verkeer brengen.

Als u de goederen binnen 12 maanden toch aan iemand anders 
over wilt dragen, moet u dit van tevoren schriftelijk melden bij:
Belastingdienst/Douane
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

U moet dan alsnog de belastingen betalen.

Algemene voorwaarden

Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u 
hieronder. 

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. 

Gewaarmerkte goederenlijst 
Voor welke goederen de vergunning geldt, leest u op de gewaar-
merkte goederenlijst. Deze lijst vindt u op het laatste blad van uw 
vergunning.
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Aangifte in het vrije verkeer brengen 
Als u de goederen in het vrije verkeer brengt, moet u hiervoor 
digitaal aangifte doen. Vermeld in de aangifte:

 – in vak 31: ‘Kapitaalgoederen’
 – in vak 44:

 – de code van de vergunning
 – het nummer van de vergunning
 – het adres en de plaats waar de goederen naartoe gaan 

Meer informatie over het invullen van de aangifte in het vrije 
verkeer brengen vindt u in de ‘Toelichting Enig Document’. 
Deze toelichting vindt u op douane.nl.

De uiterste datum waarop u de goederen in het vrije verkeer 
moet hebben gebracht vindt u in de vergunning .

Administratieve verplichtingen
Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt. 
Algemene regels over de administratieve verplichtingen vindt 
u in het ‘Handboek Douane’ op douane.nl.

U moet een administratie bijhouden waarmee de Douane 
het verloop van de vrijstelling kan controleren. Vermeld hierin:

 – de datum waarop u het bedrijf en de goederen overbrengt
 – de datum waarop u de goederen hebt ontvangen
 – het nummer van deze vergunning
 – het adres en de plaats waar de goederen naartoe gaan

Voor u kunnen speciale regels gelden voor de inrichting van de 
administratie en vastlegging van de gegevens. Lees hiervoor de 
individuele voorwaarden in uw vergunning.

Wijzigingen
Verandert er iets in uw gegevens dat invloed heeft op deze 
vergunning? Geef deze wijziging dan door aan de Douane.

Individuele voorwaarden

Als er voor uw bedrijf naast algemene voorwaarden ook individuele 
voorwaarden gelden, staan die voorwaarden in uw vergunning. 

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning (vervolg)
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