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Intitulé

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 128, zevende lid, van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer

Citeertitel: Vrijstellingenbesluit
Vindplaats : AB 1989 no. GT 55
Wijzigingen: AB 1996 no. 32; AB 1999 no. 53; AB 2006 no. 61
====================================================================
Artikel 1
1. Voor de toepassing van artikel 128, eerste lid, ten eerste,
onderdeel b, worden onder monsters en stalen zonder waarde die kleine
hoeveelheden koopwaar zonder handelswaarde begrepen, welke uitsluitend
kunnen dienen om daarop bestellingen op te nemen van in te voeren goederen, of welke uitsluitend bestemd zijn om te dienen tot het doen van
aankopen van uit te voeren goederen.
2. De vrijstelling van invoerrecht kan afhankelijk worden gesteld
van de voorwaarde, dat de monsters of stalen als handelsgoederen ongeschikt worden gemaakt door het aanbrengen van merken, door versnijden,
doorboren of op andere wijze, zonder dat nochtans een bewerking mag
worden geëist, waardoor de hoedanigheid van monsters of stalen verloren zou gaan.
Artikel 2
1. Voor de toepassing van artikel 128, eerste lid, ten tweede,
onderdeel c, dient de belanghebbende bij de aangifte ten invoer een
nauwkeurige omschrijving van de goederen te geven, welke omschrijving
vergezeld dient te gaan van een opgaaf van bijzondere kentekens of andere nadere aanwijzingen opdat bij wederuitvoer van de tijdelijk ingevoerde goederen haar identiteit kan worden vastgesteld.
2. Op de aangifte ten invoer dient tevens vermeld te worden de
aard van de bewerking, van de verwerking of van de herstelling, alsmede dient een omschrijving van de inrichting of het pand alwaar zulks
zal geschieden te worden gegeven.
3. Vrijstelling van invoerrecht wordt eerst verleend, indien de
goederen van herkenningstekens kunnen worden voorzien dan wel door het
nemen van monsters of door opneming van afmetingen, door vaststelling
van het gewicht of door andere aanwijzingen voldoende zekerheid voor
de vaststelling van de identiteit kan worden verkregen. Mocht het
voorgaande niet mogelijk zijn dan kan vrijstelling worden verleend onder bepaling dat de opslag der goederen onder ambtelijke sluiting en
de bewerking, verwerking of herstelling onder ambtelijk toezicht zal
plaatsvinden.
4. Bij constatering bij wederuitvoer, dat gestelde herkenningstekens beschadigd, onherkenbaar gemaakt of verwijderd zijn of dat de
goederen met andere verwisseld zijn, vervalt de aanspraak op vrijstelling en wordt het invoerrecht op de gehele partij terstond ingevorderd. Bij bevinding, anders dan ten gevolge van indroging of van de
ondergane bewerking of verwerking, van verschil tussen de aanwezige
goederen en die welke voorhanden behoren te zijn, wordt het invoerrecht op de ontbrekende goederen terstond ingevorderd.
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Artikel 3
Voor de toepassing van artikel 128, eerste lid, ten derde, wordt
overlegging van het duplicaat van het document respectievelijk van de
documenten gevorderd, aan de hand waarvan destijds bij de uitvoer de
identiteitsvaststelling heeft plaatsgevonden.
Artikel 4
Voor de toepassing van artikel 128, eerste lid, ten zesde, onderdeel a, is vereist dat belanghebbende aantoont dat hij een bedrijf
uitoefent als bedoeld in dat artikel, en dat de door hem onder vrijstelling van invoerrecht ingevoerde goederen uitsluitend bestemd zijn
voor de uitoefening van dat bedrijf.
Artikel 5
Voor de toepassing van artikel 128, eerste lid, ten zesde, onderdeel h, dient de belanghebbende:
a. zijn huurauto- dan wel zijn autobus-exploitatievergunning over te
leggen;
b. aan te tonen dat de betreffende reeds eerder vrijgestelde auto:
1. met betaling van invoerrechten is doorverkocht;
2. dan wel volledig is afgeschreven;
3. dan wel ten minste 4 jaar in gebruik is geweest.
Artikel 5a
1. Om voor toepassing van artikel 128, eerste lid, ten zevende,
in aanmerking te komen legt de belanghebbende aan de Inspecteur der
invoerrechten en accijnzen over:
a. een uittreksel van het handelsregister met betrekking tot zijn industriële onderneming;
b. een overzicht van de producten die in zijn onderneming worden vervaardigd;
c. een beschrijving van het productieproces, met inbegrip van de daarbij gebruikte soorten en hoeveelheden grondstoffen, hulpstoffen en
halffabrikaten;
d. een lijst van personen die bevoegd zijn namens de onderneming vrijstellingsaangiften te ondertekenen, alsmede een voorbeeld van hun
handtekening;
e. een beschrijving van de wijze van kostprijsberekening van de in
zijn onderneming vervaardigde producten.
2. Indien het productieproces van een industriële onderneming bestaat uit het samenvoegen van goederen, is slechts sprake van een
nieuw product, en daardoor van vrijstelling van invoerrechten, indien
de kostprijs van dat product ten minste 30% hoger ligt dan het totaal
van de douanewaarde van de samengevoegde goederen.
3. Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt verstaan onder:
industriële on- : een bedrijf, als bedoeld in artikel 1, eerste
derneming
lid, onderdeel a, van de Landsverordening winstbelasting en artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting dat op regelmatige basis in een continu bedrijfsproces met behulp van
kapitaalgoederen nieuwe producten voortbrengt;
nieuw product
: een eindproduct dat onder een andere tariefpost in
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grondstof
hulpstof
halffabrikaat

het tarief van invoerrechten wordt ingedeeld, dan
de goederen die verwerkt, bewerkt of samengevoegd
zijn tot het eindproduct;
: een goed dat volledig onderdeel van het eindproduct uitmaakt of daarin opgaat;
: een goed dat benodigd is om het eindproduct te
vervaardigen, maar dat daar geen onderdeel van
uitmaakt of in opgaat;
: een goed dat reeds gedeeltelijk bewerkt is en volledig onderdeel van het eindproduct uitmaakt of
daarin opgaat.
Artikel 6

1. Voor de toepassing van artikel 128, eerste lid, ten achtste,
onderdeel b, is vereist dat:
a. belanghebbende zich legitimeert als militair;
b. de goederen voor persoonlijk gebruik worden ingevoerd en/of door
Nederland zijn gefinancierd;
c. de goederen geen duurzaam karakter hebben.
2. Bij wijn en/of sigaren wordt vrijstelling van invoerrecht
verleend voor een hoeveelheid van 2 liter wijn en/of 50 sigaren. Bij
invoer van grotere hoeveelheden wordt het verschil belast.
3. Bij de overige accijnsvrije goederen wordt tot een invoerwaarde van Afl. 100,- vrijstelling verleend.
Artikel 7
1. Voor de toepassing van artikel 128, eerste lid, ten 8°, onderdeel d, wordt onder verhuisboedel verstaan gebruikte goederen voor zover het betreft persoonlijke goederen die:
a. dienen voor het persoonlijke gebruik van de belanghebbende of voor
de behoeften van zijn huishouden en die door de belanghebbende in
zijn vroegere normale verblijfplaats zijn gebruikt,
b. bestemd zijn voor hetzelfde doel te worden gebruikt in zijn nieuwe
normale verblijfplaats, en
c. buiten Aruba in gebruik waren, overeenkomstig de in dat land geldende voorwaarden, behoudens in door omstandigheden gerechtvaardigde gevallen.
2. Onverminderd het eerste lid, geldt voor motorvoertuigen,
sportvliegtuigen en pleziervaartuigen dat deze goederen, behoudens in
door de omstandigheden gerechtvaardigde bijzondere gevallen, ten minste zes maanden vóór de datum waarop de belanghebbende zijn normale
verblijfplaats in het buitenland heeft opgegeven, in bezit en eigendom
zijn geweest en in zijn vroegere normale verblijfplaats zijn gebruikt.
3. Van de vrijstelling zijn uitgesloten:
a. alcoholische producten;
b. tabak en tabaksproducten;
c. bedrijfsvoertuigen;
d. materieel voor bedrijfsdoeleinden, anders dan draagbare instrumenten voor kunsten en ambachten.
4. Voor de vrijstelling komen alleen personen in aanmerking die
hun normale verblijfplaats gedurende ten minste twaalf opeenvolgende
maanden buiten Aruba hebben gehad. De Inspecteur kan in bijzondere omstandigheden van de eerste volzin afwijken, mits het in het voornemen
van de betrokkene lag gedurende ten minste twaalf maanden buiten Aruba
te verblijven.
5. Bij de aangifte ten invoer legt de belanghebbende een lijst
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over van de in het eerste lid bedoelde goederen waarvoor aanspraak op
de vrijstelling wordt gemaakt.
6. De met vrijstelling ingevoerde motorrijtuigen, sportvliegtuigen en pleziervaartuigen als bedoeld in het tweede lid, mogen gedurende twaalf maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de aangifte vanwege
de Inspecteur is gedagtekend, niet in juridische of economische eigendom of in bezit worden overgedragen, noch worden bezwaard of tot zekerheid in eigendom worden overgedragen, noch worden uitgeleend, zonder voorafgaande toestemming van de Inspecteur.
7. Indien niet aan de in het zesde lid genoemde voorschriften
wordt voldaan, vervalt de vrijstelling en wordt de aangever de invoerrechten verschuldigd over de waarde en het tarief zoals deze golden op
de dag dat de vrijstelling werd verleend.
8. De met vrijstelling in te voeren goederen dienen binnen twaalf
maanden nadat de normale verblijfplaats is overgebracht, te zijn ingevoerd, zodanig dat de aangever over de goederen beschikt. Dit kan geschieden in één of meer zendingen. In bijzondere gevallen kan de Inspecteur toestaan dat ook vrijstelling wordt verleend indien de goederen zullen worden ingevoerd nadat de twaalf maandstermijn is verstreken.
Artikel 7a
Onder normale verblijfplaats wordt verstaan de plaats waar een
persoon gedurende 185 dagen per kalenderjaar wegens persoonlijke en
beroepsmatige bindingen verblijft. Heeft een persoon geen beroepsmatige bindingen dan is bepalend de persoonlijke bindingen waaruit de nauwe banden blijken tussen hemzelf en de plaats waar hij woont.
Artikel 8
1. Voor de toepassing van artikel 128, eerste lid, ten achtste,
onderdeel e, worden onder goederen van reizende personen die gebruikte
voorwerpen verstaan, welke dienen tot het lijfsgebruik en/of de persoonlijke uitoefening van het beroep van de reizende personen.
2. De vrijstelling wordt ook toegepast op de in het eerste lid
bedoelde goederen die zonder de reizigers binnenkomen, mits de goederen toebehoren aan en bestemd zijn voor personen die op de vrijstelling aanspraak kunnen maken.
3. Ten aanzien van in het buitenland wonende reizigers wordt als
voorwaarde gesteld dat de goederen binnen zes maanden wederom naar het
buitenland worden uitgevoerd. Goederen ten aanzien waarvan wegens hun
aard, hoeveelheid of waarde misbruik wordt gevreesd, worden schriftelijk ten invoer aangegeven.
4. Ten aanzien van reizigers, wonende in het binnenland, wordt de
vrijstelling niet verleend voor goederen welke geen sporen van gebruik
vertonen of welke van bijzondere of kostbare aard zijn, tenzij wordt
aangetoond dat bedoelde goederen tevoren uit het vrije verkeer zijn
uitgevoerd.
5. De ambtenaren kunnen vorderen dat de tevoren plaatsgehad hebbende uitvoer uitsluitend kan worden aangetoond door middel van een
schriftelijk bewijsstuk.
6. In afwijking van het eerste lid zijn van invoerrechten vrijgesteld de navolgende goederen, ingevoerd door personen met een leeftijd
van ten minste 16 jaar, die blijkens hun vervoerbewijs tevoren betaald
hebben voor hun vervoer naar Aruba:
a. tabaksproducten:
sigaretten
:
200 stuks;
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of
sigaren
:
25 stuks;
of
cigarillo's (sigaren die per stuk niet
meer dan 3 gram wegen)
:
50 stuks;
of
rooktabak
:
250 gram.
b. gedistilleerde dranken
:
1 liter;
of
wijnen
:
2,25 liter;
of
bier
:
3 liter.
c. andere goederen dan bedoeld in de onderdelen a en b tot een factuurwaarde van
:
Afl. 400,─.
Goederen als bedoeld in het onderdeel c, mogen niet voor de handel bestemd zijn en zijn persoonsgebonden.
7. In afwijking van het zesde lid hebben:
a. bemanningsleden van vervoermiddelen die in het internationale verkeer gebruikt worden, en die in het kader van beroepsactiviteiten
Aruba binnenkomen, uitsluitend recht op vrijstelling tot een tiende
van de in het zesde lid, onderdeel a, genoemde hoeveelheden.
b. niet-ingezeten bemanningsleden van vervoermiddelen die in het internationale verkeer gebruikt worden, en die in het kader van beroepsactiviteiten ten minste een nacht in Aruba moeten overblijven, recht op vrijstelling tot de helft van de in het zesde lid,
onderdelen a en b, genoemde hoeveelheden.
Artikel 9
1. Voor de toepassing van artikel 128, eerste lid, ten negende,
onderdeel a, is vereist, dat belanghebbende een verklaring overlegt
van de desbetreffende persoon of lichaam, uit welke verklaring de
schenking moet blijken.
2. Naast deze verklaring kunnen ook andere bewijsstukken worden
gevorderd.
Artikel 10
1. Voor de toepassing van artikel 128, eerste lid, ten elfde,
wordt onder "rechtstreeks afkomstig van de visserij" uitsluitend die
vis, vers (levend of dood) of gekoeld, verstaan, die aangebracht is
zonder dat er tussen vangst en aanbreng, een distributieschakel zit.
2. Voor vis, vers (levend of dood) of gekoeld, aangebracht met
kleine motor- en zeilschepen, wordt steeds aangenomen dat zij rechtstreeks afkomstig is van de visserij.
Artikel 11
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Vrijstellingenbesluit.
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