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إرجاع رضيبة القيمة املضافة الخاصة بتصدير بضائع 

بلجيكا إىل بلد خارج االتحاد األورويب.

غري خاضع للرضيبة

 اإلجراءات الجمركية املطبقة يف 

مطارك بروكسيل )زافينتيم( 

ب. أنت مسافر من مطار بروكسيل )زافينتيم( نحو بلد خارج منطقة االتحاد 

األورويب لكن ستتوقف يف مطار آخر يوجد داخل االتحاد األورويب )رحلة عبور( - مثال 

بروكسيل - باريس - نيويورك

هنا يتم تطبيق مسطرتني:

1. البضاعة موجودة يف أمتعتك املحجوزة للشحن.

يف هذه الحالة، تكون مسجلة يف بروكسيل. اتبع اإلجراءات املبينة 

يف النقطة أ1. 

2. البضاعة موجودة يف أمتعتك املحمولة باليد. 

فيام يخص البضاعة املوجودة يف أمتعتك املحمولة باليد، يجب عليك إمتام 

اإلجراءات املتعلقة بتعويض رضيبة القيمة املضافة يف مكتب الجامرك املحيل 

مبطار العبور، الذي ستغادر منه االتحاد األورويب )يف املثال الذي أوردناه: باريس(. 

كيف تسرتجع رضيبة القيمة املضافة؟

من أجل اسرتجاع رضيبة القيمة املضافة:

• إذا كانت لديك فاتورة )مختومة من أجل التصدير عرب الجامرك(، أرسلها إىل املورد 

الذي سيعيد لك ما دفعته مقابل رضيبة القيمة املضافة، أو 

• إذا كان لديك بيان رفع الرسوم )Tax Free Form(، توجه إىل رشكة مختصة )مثال يف 

مطار املغادرة( ستعيد لك فورا ويف عني املكان ما دفعته مقابل رضيبة القيمة املضافة، 

لكن سيكلف ذلك مصاريف إدارية.

للمزيد من املعلومات:

• الهاتف: 0032 2 578 93 30 )كل يوم بني الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء(

  
• املوقع اإللكرتوين الخدمة العامة االتحادية للاملية 
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كيف يجب أن تترصف يف املطار؟

أ. عند مغادرتك مبارشة االتحاد األورويب عرب مطار بروكسيل )زافينتيم(

هنا يتم تطبيق مسطرتني:

1. البضاعة موجودة يف أمتعتك املحجوزة للشحن

قبل الذهاب لتسجيل أمتعتك )check-in(، توجه إىل مكتب الجامرك املوجود يف 

صالة املغادرة. 

املرجو تقديم:

- جواز سفرك/بطاقة هويتك؛

- تذكرة الطائرة أو ترصيح الركوب؛

- فاتورة أو بيان رفع الرسوم )=Tax Free Form(؛

- البضاعة التي تريد أن تسرتجع رضيبة القيمة املضافة املؤداة حني رشائها.

بعد ذلك، ترتب بضاعتك يف أمتعك وتقوم بتسجيلها عىل الفور.

2. البضاعة موجودة يف أمتعتك املحمولة باليد 

متر بأمتعتك املحمولة باليد، عرب الحاجز األمني ومكتب مراقبة جوازات السفر.

توجه بعد ذلك بأمتعتك املحولة باليد نحو مكتب الجامرك املوجود يف الجوار. 

قدم هناك وثائقك وبضاعتك، كام هو مبني يف النقطة 1 )»البضاعة موجودة يف األمتعة 

املحجوزة للشحن«(. سيتم بذلك ختم فاتورتك أو بيان رفع الرسوم 

)Tax Free Form( من أجل التصدير عرب الجامرك.

هل أنت مسافر إىل الرنويج أو أيسلندا أو سويرسا؟

عليك التوجه بأمتعتك املحمولة باليد/املحجوزة للشحن إىل مكتب الجامرك املوجود 

يف صالة املغادرة، قبل الذهاب لتسجيل أمتعتك. 

املرجو تقديم:

- جواز سفرك/بطاقة هويتك؛

- تذكرة الطائرة أو ترصيح الركوب؛

- فاتورة أو بيان رفع الرسوم )=Tax Free Form(؛

- البضاعة التي تريد أن تسرتجع رضيبة القيمة املضافة املؤداة حني رشائها.

سيتم بذلك ختم فاتورتك أو بيان رفع الرسوم من أجل التصدير عرب الجامرك. 

عند مغادرة االتحاد األورويب، ميكنك طلب اسرتجاع رضيبة القيمة املضافة عىل السلع 

التي اقتنيتها يف منطقة االتحاد األورويب.

من؟

فقط املسافرون املقيمون خارج االتحاد األورويب ميكنهم االستفادة من اسرتجاع رضيبة 

القيمة املضافة.

ماذا؟

يرسي ذلك فقط عىل البضاعة ذات االستخدام الشخيص التي يحملها املسافرون يف أمتعتهم 

الشخصية. فالبضائع املعنية ليس لها إذن أي طابع تجاري أو مهني. 

كام يجب أن تفوق القيمة اإلجاملية للبضاعة 1250 يورو )مع احتساب رضيبة القيمة 

املضافة( مع اإلدالء بالفاتورة. 1 

متى؟

ال يكون اسرتجاع رضيبة القيمة املضافة ممكنا إال يف حالة البضاعة التي تم تصديرها عىل 

أكرث تقدير يف نهاية الشهر الثالث الذي ييل الشهر الذي تم خالله رشاؤها وتسليمها.

مثال عميل:اشرتيت ساعة يد يف 15 يناير/كانون الثاين )انظر إىل تاريخ الفاتورة(. تطلب 

اسرتجاع رضيبة القيمة املضافة الخاصة بساعة اليد هذه. يف هذه الحالة، يجب عليك 

طلب االسرتداد يف 30 أبريل/نيسان عىل أكرث تقدير.

1 هذا القدر األدىن يرسي يف بلجيكا.


