B. U VLIEGT VAN BRUSSELS AIRPORT (ZAVENTEM)
NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE UNIE
MAAR U DOET DAT VIA EEN TUSSENSTOP IN DE
EU (TRANSITVLUCHT) BV. BRUSSEL-PARIJS-NEWYORK
Er zijn twee mogelijkheden:
1. U vervoert de goederen in uw ruimbagage.
In dit geval moeten de goederen in Brussel worden ingecheckt. Volg dus de procedure zoals beschreven in deel A1.
2. U vervoert de goederen in uw handbagage.
Voor de btw-terugbetaling van goederen in uw
handbagage moet u zich wenden tot het lokale
douanekantoor in de transitluchthaven waar u
de Europese Unie zal verlaten (in het voorbeeld:
Parijs).

HOE KRIJG IK DE BTW UITEINDELIJK
TERUGBETAALD?
Om de btw terugbetaald te krijgen, moet u:
• de factuur (die door de douane werd afgestempeld)
terugsturen naar uw leverancier die u de betaalde
btw zal terugbetalen, ofwel
• met het ontheffingsborderel (= Tax Free Form) naar
een gespecialiseerde firma gaan (bv. in de luchthaven van vertrek) die u onmiddellijk ter plaatse de
btw zal terugbetalen maar u hiervoor wel commerciële kosten zal aanrekenen.

MEER INLICHTINGEN?
• Tel.: 0032 257 893 30 (dagelijks tussen 8 u. en
20 u.)
• Website FOD Financiën: www.fin.belgium.be >
Particulieren > Internationaal > Reizen >
Terugbetaling btw
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TERUGBETALING VAN DE BTW
BIJ UITVOER VAN GOEDEREN UIT
BELGIË NAAR EEN NIET-EU-LAND
TAX FREE
DOUANEPROCEDURES VAN TOEPASSING OP
BRUSSELS AIRPORT (ZAVENTEM)

Wanneer u de Europese Unie (EU) verlaat, kunt u een
terugbetaling van de btw vragen voor goederen die u
in de EU heeft aangekocht.

HOE GAAT U OP DE LUCHTHAVEN TE WERK?
A. U VERLAAT VIA BRUSSELS AIRPORT (ZAVENTEM)
RECHTSTREEKS DE EUROPESE UNIE

Ga daarna met uw handbagage naar het vlakbij
gelegen douanekantoor.

1. U vervoert de goederen in uw ruimbagage

Toon daar de documenten en goederen zoals beschreven in punt 1 (‘U vervoert de goederen in uw
ruimbagage’). De douane zal uw factuur of ontheffingsborderel (= Tax Free Form) afstempelen voor
uitvoer.

Meld u, voor u uw bagage incheckt, aan bij het
douanekantoor in de vertrekhal.

U vliegt naar Noorwegen, IJsland of Zwitserland?

Het moet gaan om goederen voor persoonlijk gebruik,
door reizigers meegenomen in hun persoonlijke
bagage. De goederen mogen dus geen handels- of
beroepskarakter hebben.

Toon daar:

Meld u met uw ruim- en handbagage, alvorens in te
checken, aan bij het douanekantoor in de vertrekhal.

Bovendien moet de gezamenlijke waarde van de
goederen meer dan 125 euro (inclusief btw) per
factuur bedragen. 1

- de factuur of het ontheffingsborderel (= Tax Free
Form)

- uw paspoort/uw identiteitskaart

- de goederen waarvoor u de terugbetaling van de
btw wenst

- de factuur of het ontheffingsborderel (=Tax Free
Form)

Berg hierna de goederen op in uw bagage en check
die onmiddellijk in.

- de goederen waarvoor u de terugbetaling van de
btw wenst

2. U vervoert de goederen in uw handbagage

De douane zal uw factuur of ontheffingsborderel
afstempelen voor uitvoer.

WIE?
Enkel reizigers die hun woonplaats buiten de Europese Unie hebben, kunnen de terugbetaling van de btw
aanvragen.

WAT?

WANNEER?
De terugbetaling van de btw kan alleen voor goederen die worden uitgevoerd uiterlijk op het einde van de
derde maand die volgt op de maand waarin ze werden
aangekocht en verkregen.
Praktisch voorbeeld: u koopt op 15 januari (zie factuurdatum) een horloge. U wenst hiervoor de terugbetaling van de btw te vragen. In dit geval moet u uiterlijk
op 30 april de terugbetaling vragen en het horloge uitvoeren.

1 Dit minimumbedrag is geldig in België.

Er zijn twee mogelijkheden:

- uw paspoort/uw identiteitskaart
- uw vliegtuigticket of boarding pass

Ga met uw goederen in uw handbagage door de
security en de paspoortcontrole.

Toon daar:

- uw vliegtuigticket of boarding pass

