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Aanvraag
Vergunning vrijstelling voor
huwelijksgoederen

Gebruiksaanwijzing

Met dit formulier vraagt u aan, een Vergunning vrijstelling voor
huwelijksgoederen. Met deze vergunning mag u huwelijksuitzetten en
inboedel invoeren met vrijstelling van belastingen. Het gaat hierbij om
goederen die u ter gelegenheid van uw huwelijk in Nederland wilt
invoeren omdat u hier gaat wonen. Onder huwelijk verstaan we zowel
het burgerlijk huwelijk als het geregistreerd partnerschap.
Voorwaarden

Om de vergunning te krijgen, moet u voldoen aan de volgende
voorwaarden:
– U verhuist van een land buiten de Europese Unie naar Nederland,
en gaat wonen in Nederland. U brengt hiermee uw normale
verblijfplaats over naar Nederland.
– U woonde ten minste twaalf opeenvolgende maanden buiten de
Europese Unie.
– U kunt bewijzen dat u bent getrouwd of dat u officiële stappen hebt
gezet om te trouwen.
– U voert de goederen in:
– niet eerder dan twee maanden vóór de huwelijksdatum, en
– niet later dan vier maanden ná de huwelijksdatum.
Voert u de goederen eerder dan twee maanden vóór de huwelijksdatum
in? Dan moet u een bedrag aan zekerheid stellen bij de Douane.
– U gaat de goederen niet uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen
binnen twaalf maanden na de datum waarop de goederen zijn
ingevoerd.
De vrijstelling geldt niet voor de volgende goederen:
– alcoholhoudende producten
– tabak en tabaksproducten

Bijlagen

Stuur met uw aanvraag de volgende stukken mee:
– een kopie van uw paspoort, inclusief uw visum als dat nodig is
– als u al in Nederland woont: het bewijs van inschrijving in de
basisadministratie van de gemeente
U kunt ook een vergelijkbaar bewijs meesturen waarmee u aannemelijk
maakt dat u in Nederland gaat wonen.
– twee ondertekende goederenlijsten
Vermeld hierop de goederen die u wilt invoeren.
– als u getrouwd bent: uw trouwboekje of een ander bewijs waaruit blijkt
dat u getrouwd bent
– als u niet getrouwd bent: een bewijs van partnerschap of een bewijs
waaruit blijkt dat u officiële stappen hebt gezet om te trouwen
(bijvoorbeeld een bewijs van ondertrouw)
Stuur kopieën mee van alle documenten waaruit blijkt dat u in
Nederland gaat wonen. Voorbeelden:
– uw arbeidscontract
– uw werkgeversverklaring
– uw arbeidsvergunning
– uw huur- of koopcontract van de woning waar u gaat wonen
Beantwoord de vragen volledig. Gebruik dit formulier ook als u een
wijziging wilt doorgeven. Beantwoord dan alleen vraag 1 en de vraag of
vragen waarvoor de gegevens zijn veranderd. Hebt u bij een bepaalde
vraag niet genoeg invulruimte? Ga dan verder op een eigen bijlage.
Zet op elke bijlage uw naam en handtekening.
Opsturen

Onderteken het formulier en stuur het met de bijlage(n) naar
Belastingdienst/Douane/naam van het kantoor. Het adres is altijd:
Postbus 3070
6401 dn Heerlen
The Netherlands
1

Aanvrager
Vermeld hier uw nieuwe adres in Nederland.

1a

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

1b

Burgerservicenummer/sofinummer

2

Uw situatie in het land buiten de Europese Unie

2a

Wat was uw laatste adres en woonplaats
voordat u naar Nederland verhuisde?

2b

Hoe lang woonde u op dit adres? Van

2c

Had u tijdens uw verblijf buiten de
Europese Unie woonruimte in Nederland?
Adres

DO 240 - 2Z*2FOL

Postcode en plaats

Tot
Nee, ga naar vraag 3
Ja
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3

Nieuwe situatie in Nederland

3a

Woont u in Nederland?

3b

Op welke datum bent u in Nederland
gaan wonen?

4

Huwelijksdatum

4

Wat is de datum van uw huwelijk?

5

Dieren

Nee, ga naar vraag 4
Ja

Let op! U mag dieren alleen meenemen als het uw huisdieren zijn en als ze niet zijn bestemd voor de verkoop of handel.
Voor het meenemen van sommige dieren gelden speciale voorwaarden.
Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon Douane: 0800 - 0143. Of vanuit het buitenland: +31 45 574 30 31.
5

Voert u één of meer dieren in?

6

Andere vrijstellingen van belastingen

6a

Hebt u ook ergens anders een vrijstelling
van belastingen bij invoer voor de
goederen aangevraagd?

6b

Bij welke douaneautoriteit en op welke
datum hebt u de vrijstelling aangevraagd?

6c

Hebt u de vrijstelling gekregen?

Nee, ga naar vraag 6
Ja, vermeld de diersoort(en) en het aantal per soort

Nee, ga naar vraag 7
Ja

Nee, vermeld de reden waarom u geen vrijstelling hebt gekregen

Ja
7

Datum binnenkomst

7

Op welke datum(s) verwacht u dat de
goederen en/of dieren in Nederland
aankomen? Of op welke datum zijn ze
aangekomen?

8

Ondertekening
Naam
Plaats en datum

Handtekening
Aantal bijlagen

2

