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1

Gebruiksaanwijzing

Met dit formulier vraagt u een Vergunning vrijstelling voor
verhuisgoederen aan. Deze vergunning geeft u toestemming om
verhuisgoederen in het vrije verkeer te brengen met vrijstelling van
belastingen. Het gaat hierbij om verhuisgoederen die u in Nederland
in het vrije verkeer wilt brengen omdat u uw normale verblijfplaats van
een land buiten de Europese Gemeenschap overbrengt naar Nederland
of een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap (EG-lidstaat). Uw
normale verblijfplaats is de plaats waar u gewoonlijk verblijft.
De vrijstelling geldt niet voor de volgende goederen:
– alcoholhoudende producten;
– tabak en tabaksproducten;
– bedrijfsvoertuigen;
– niet-draagbaar materiaal voor beroepsdoeleinden.
Als u naast de verhuisgoederen ook een vervoermiddel in het vrije verkeer
wilt brengen, kunt u dat aangeven bij vraag 5. Als het vervoermiddel
een motorrijtuig is, ontvangt u twee afzonderlijke vergunningen, één
vergunning voor de verhuisgoederen en één voor het motorrijtuig.
Gebruik dit formulier ook als u een wijziging wilt doorgeven. Vul
dan alleen vraag 1 in en de vraag of vragen waarvoor de gegevens zijn
gewijzigd.
Voorwaarden

Om de vergunning te kunnen krijgen, moet u voldoen aan de volgende
voorwaarden:
– U brengt uw normale verblijfplaats over van een land buiten de
Europese Gemeenschap naar Nederland of een andere EG-lidstaat.
– U heeft uw normale verblijfplaats gedurende ten minste twaalf
maanden gehad buiten de Europese Gemeenschap.
– De goederen behoren tot uw inboedel.
– U heeft de goederen ten minste zes maanden in bezit en in gebruik
gehad.
– U heeft de goederen als inboedel gebruikt en u gaat ze ook weer als
inboedel gebruiken.
– U brengt de goederen in het vrije verkeer binnen twaalf maanden nadat
u uw normale verblijfplaats heeft overgebracht.
– U gaat de goederen niet uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen;
hiervoor geldt een termijn van twaalf maanden na de datum waarop de

goederen in het vrije verkeer zijn gebracht.
Bijlagen

Stuur met uw aanvraag de volgende stukken mee:
– een kopie van uw paspoort, eventueel inclusief uw visum.
– het bewijs van inschrijving in de basisadministratie van de gemeente;
hieruit moet blijken dat en op welke datum u zich heeft gevestigd in
Nederland of in een andere EG-lidstaat. U kunt ook een vergelijkbaar
bewijs meesturen waarmee u dit aannemelijk maakt.
– twee ondertekende goederenlijsten; vermeld hierop de goederen die u
in het vrije verkeer wilt brengen;
– (handels)bescheiden van alle goederen die u in het vrije verkeer wilt
brengen.
Stuur daarnaast, als dit van toepassing is op uw situatie, kopieën van de
volgende stukken mee:
– uw arbeidscontract;
– uw werkgeversverklaring;
– uw arbeidsvergunning;
– uw huur- of koopcontract van de woning die u gaat betrekken.
Als u een motorrijtuig of een ander vervoermiddel in het vrije verkeer wilt
brengen, stuur dan ook een kopie mee van:
– het kenteken- of registratiebewijs;
– het aankoop- of eigendomsbewijs.
Als u bij een vraag niet voldoende invulruimte heeft, ga dan verder op een
eigen bijlage. Zet op elke bijlage duidelijk uw naam en handtekening.
Opsturen

Onderteken het formulier en stuur het met de bijlage(n) naar uw
douanekantoor. Voor het adres kunt u bellen met de BelastingTelefoon
Douane: 0800 – 0143, of vanuit het buitenland: + 31 45 574 30 31.

Gegevens aanvraag
1

Aanvrager

1a

Naam

				

Adres					
Postcode en plaats					
Telefoonnummer					
Vermeld hier uw nieuwe adres in Nederland of in de andere
EG-lidstaat

DO 305 - 2Z*2PL

1b

Burgerservicenummer				
Vermeld uw burgerservicenummer. Dit is hetzelfde nummer
als uw sofinummer.
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2

Uw situatie in Nederland of de andere EG-lidstaat

Deze vragen gaan over uw nieuwe situatie in Nederland of in de andere EG-lidstaat.
2a Heeft u uw normale verblijfplaats overgebracht naar Nederland?
						

Ja, ga door naar 2c
Nee, ga door naar 2b

2b

België		
Bulgarije		
Cyprus		
Denemarken
Duitsland
Estland 		
Finland 		
Frankrijk
Griekenland
Groot Brittannië
Hongarije
Ierland 		
Italië		

Naar welke andere EG-lidstaat heeft u uw normale verblijfplaats
overgebracht?					
							

Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Slovenië
Spanje
Tsjechië
Zweden

							
Let op!
							 De Nederlandse Douane zal de douaneautoriteiten van de andere
							EG-lidstaat waarnaar u uw normale verblijfplaats heeft overgebracht,
informeren over de vrijstelling van belastingen die u in Nederland wordt
verleend.
2c

Op welke datum heeft u uw normale verblijfplaats naar Nederland
of de andere EG-lidstaat overgebracht?

2d

Tot welke datum blijft u in Nederland of de andere EG-lidstaat?

2e

Wat gaat u doen in Nederland of de andere EG-lidstaat?
Geef aan welke activiteiten u gaat uitvoeren tijdens uw verblijf in
Nederland of de andere EG-lidstaat.

					
					

							

					
					
					

		

Studeren of opleiding volgen
Naam en adres onderwijsinstelling:			

					

		

Anders,
namelijk:					

					

		

Werken
Naam en adres werkgever: 				

							

2f

Komen uw gezin en/of partner ook naar Nederland of de andere
EG-lidstaat?
Ja, ga door met vraag 3
Nee, omdat 					

					

						Beschrijf de reden waarom uw gezin en/of uw partner niet naar Nederland
of de andere EG-lidstaat komen?
2g

Hoe vaak per jaar zult u uw gezin en/of partner gaan bezoeken?
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3

Uw situatie in het land buiten de Europese Gemeenschap

Deze vragen gaan over de periode dat u woonde in het land buiten de Europese Gemeenschap, voordat u verhuisde naar Nederland of de andere
EG-lidstaat.
3a

Wat was uw laatste adres en woonplaats voordat u verhuisde
naar Nederland of de andere EG-lidstaat?

3b

Hoe lang heeft u uw normale verblijfplaats op dit adres gehad?

							

					
Van

			

tot

			

Vul de datum en het jaar in

3c Had u een koop- of een huurwoning?			
								
							
								

huurwoning
Stuur een kopie van de huurovereenkomst mee
koopwoning
Stuur een kopie van de koopovereenkomst mee

3d 	Heeft u tijdens uw verblijf in het land buiten de Europese
Gemeenschap woonruimte in Nederland of de andere
EG-lidstaat aangehouden?
Nee, ga door met vraag 4
Ja, Adres en plaats 				
Datum en jaar van vertrek			
4

				
				

Uw situatie voordat u naar het land buiten de Europese Gemeenschap vertrok

Deze vragen gaan over de periode voordat u naar het land buiten de Europese Gemeenschap verhuisde.
4a

Heeft al eens eerder in Nederland of de andere EG-lidstaat
gewoond?					

4b 	Op welke datum bent u destijds uit Nederland of de andere
EG-lidstaat vertrokken?				
Vul de datum en het jaar in

Nee, ga naar vraag 5
Ja, ga naar vraag 4b

							

4c Wat was de reden van uw vertrek?
			
Werk
Studie of opleiding
Anders, namelijk

			

5

Vervoermiddelen

5a

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

					

Nee, ga door naar vraag 6
Ja, namelijk:
Auto
Aanhangwagen
Caravan
Motorfiets
Pleziervaartuig
Sportvliegtuig
Anders, namelijk				
5b

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					
Bouwjaar					
Identificatienummer				
Kenteken- of registratienummer				
Datum afgifte kenteken- of registratiebewijs			

Land van afgifte					
				
Aankoopdatum					
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4

Dieren

6 	Brengt u één of meer dieren in het vrije verkeer?
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.
Nee

				
Ja, namelijk 					
							
								 Vermeld de diersoort(en) en het aantal per soort.
7

Andere vrijstellingen van belastingen

7a

Heeft u ook ergens anders in Nederland of in een EG-lidstaat een
vrijstelling van belastingen voor uw verhuisgoederen aangevraagd?

7b

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

7c

Heeft u de vrijstelling gekregen?

Nee, omdat 					
							
						
Ja
					
8
Datum binnenkomst
8	Op welke datum(s) brengt u de goederen en/of dieren over
naar Nederland? 					

Nee, ga door met vraag 8
Ja

							
				
Vermeld de reden waarom geen vrijstelling heeft gekregen

			

Ondertekening
Naam			
Functie			
Plaats			
Datum 			

							
							
							
							
			

						
Handtekening				

Bijlagen					
Aantal

			

							

