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RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 23 november 1989

tot wijziging van Richtlijn 83/183/EEG betreffende de belastingvrijstellingen bij
de definitieve invoer uit een Lid-Staat van persoonlijke goederen door particu
lieren

(89/604/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 99,
Gezien het voorstel van de Commissie ('),

verblijfplaats ; dat de bestaande voorschriften inzake de
periode gedurende welke ingevoerde goederen moeten
zijn gebruikt en inzake kwantitatieve beperkingen voor
bepaalde goederen minder streng dienen te worden
gemaakt,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

té 0,

Overwegende dat de Raad zich er bij de vaststelling van
Richtlijn 83/ 183/EEG (4) toe heeft verbonden met eenpa
righeid van stemmen, op voorstel van de Commissie,
bepalingen vast te stellen waardoor de formaliteiten met
betrekking tot het verlenen van belastingvrijstellingen bij
definitieve invoer uit een Lid-Staat van persoonlijke
goederen door particulieren aanzienlijk worden verlicht of

zelfs worden afgeschaft ; dat het Comité ad hoe „Europa
van de burgers^ in zijn eerste verslag dat door de Europese
Raad te Brussel van 29 en 30 maart 1985 werd goedge
keurd, de Commissie heeft verzocht een voorstel van die
strekking in te dienen ;

Overwegende dat het vrije verkeer van personen in de
Gemeenschap zoveel mogelijk dient te worden vergemak
kelijkt ;

Overwegende dat het, in afwachting van de afschaffing
van de belastinggrenzen voor de verwezenlijking van een
werkelijke interne markt, dienstig is bepaalde formali
teiten die nodig zijn voor het verlenen van de vrijstelling
bij invoer bedoeld in Richtlijn 83/ 183/EEG te harmoni
seren en te verlichten, met name ten aanzien van de

opstelling van een inventaris en het bewijs van de gewone
(') PB nr. C 5 van 9. 1 . 1987, blz. 2, en
PB nr. C 179 van 8 . 7. 1988, blz. 8 .

(2) PB nr. C 318 van 30. 11 . 1987, blz. 23.
O PB nr. C 150 van 9. 6. 1987, blz. 6.
(4) PB nr. L 105 van 23. 4. 1983, blz. 64.

Artikel 1

Richtlijn 83/ 183/EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . in artikel 2

wordt lid 2, onder b), vervangen door :
„b) door de betrokkene werkelijk zijn gebruikt vóór de
verandering van verblijfplaats of de vestiging van
een tweede verblijfplaats. De Lid-Staten kunnen
verlangen dat motorvoertuigen (met inbegrip van
hun aanhangwagens), caravans, verplaatsbare
woningen, pleziervaartuigen en sportvliegtuigen
ten minste gedurende zes maanden vóór de veran
dering van verblijfplaats door de betrokkene zijn
gebruikt.
Voor de onder a), tweede zin, bedoelde goederen
kunnen de Lid-Staten verlangen :
— voor wat betreft motorvoertuigen (met inbegrip
van hun aanhangwagens), caravans, verplaats
bare woningen, pleziervaartuigen en sportvlieg
tuigen, dat deze ten minste gedurende twaalf
maanden vóór de verandering van verblijfplaats
door de betrokkene zijn gebruikt ;
— voor wat betreft andere goederen, dat deze ten
minste gedurende zes maanden vóór de veran
dering van verblijfplaats door de betrokkene
zijn gebruikt." ;
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2. in artikel 4 worden de woorden „De ingevoerde
goederen" vervangen door :

„De ingevoerde motorvoertuigen (met inbegrip van
hun aanhangwagens), caravans, verplaatsbare woningen,
pleziervaartuigen en sportvliegtuigen" ;
3 . in artikel 5

wordt lid 1 vervangen door :
„1 .
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De Lid-Staten kunnen voor de invoer met

vrijstelling van de in artikel 4, lid 1 , van Richtlijn
69/ 169/EEG (*), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
89/220/EEG ("), opgesomde goederen maximumhoe
veelheden bepalen. Deze maximumhoeveelheden
mogen evenwel niet geringer zijn dan viermaal de in
kolom II van genoemd artikel vermelde hoeveelheden,
behoudens ten aanzien van tabaksprodukten, waarvan
de invoer met vrijstelling kan worden beperkt tot de in
genoemde kolom vermelde hoeveelheden.
f) PB nr. L 133 van 4. 6. 1969, blz. 6.
(") PB nr. L 92 van 5. 4. 1989, blz. 15 ";
4. in artikel 7

a) wordt lid 1 vernummerd tot lid 1 , onder a) ;
b) wordt aan lid 1 het volgende punt toegevoegd :
„b) Onverminderd de nadere regels die eventueel
van toepassing zijn op het communautaire
douanevervoer geldt als voorwaarde voor het
verlenen van de vrijstelling het indienen van
een op ongezegeld papier opgestelde inventaris,
die, indien de Staat dat verlangt, vergezeld gaat
van een verklaring waarvan model en inhoud
worden bepaald overeenkomstig de procedure
van artikel 17, leden 2 en 3, van Verordening
(EEG) nr. 678/85 (*). Er mag niet worden
verlangd dat de waarde van de goederen op de
inventaris wordt vermeld.

(*) PB nr. L 274 van 15. 10. 1985, blz. 1 ";

c) wordt aan lid 2 de volgende tekst toegevoegd :
„Indien de invoer overeenkomstig artikel 3 binnen
bovengenoemde termijn in verschillende keren
geschiedt, mogen de Lid-Staten slechts bij de eerste
invoer verlangen dat een volledige inventaris wordt
overgelegd, waarnaar dan ook kan worden verwezen
bij de achtereenvolgende zendingen via een andere
grenspost. Deze volledige inventaris kan in overleg
met de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van
invoer worden aangevuld." ;
5. in artikel 8 , lid 2

a) wordt in de eerste alinea de zinsnede „gedurende
een periode van ten minste twaalf maanden"

vervangen door „vóór de vestiging van een tweede
verblijfplaats" ;

b) vervalt de derde alinea ;
6. in artikel 9

a) wordt de aanhef van lid 1 vervangen door :
„ 1 . Onverminderd de bepalingen van de arti
kelen 2 tot en met 5 kan een ieder ter gelegenheid
van zijn huwelijk de door hem verworven of
gebruikte persoonlijke goederen met vrijstelling van
de in artikel 1 bedoelde belastingen invoeren in de
Lid-Staat waarnaar hij zijn gewone verblijfplaats wil
overbrengen, op de volgende voorwaarden :" ;

b) wordt lid 2 vervangen door :
„2. Vrijstelling wordt eveneens verleend voor
geschenken die gewoonlijk ter gelegenheid van een
huwelijk worden aangeboden aan een persoon die
aan de voorwaarden van lid

1

voldoet, door

personen die hun normale verblijfplaats in een
andere Lid-Staat dan die van invoer hebben. De

vrijstelling is van toepassing op geschenken waarvan
de waarde per eenheid niet meer bedraagt dan 350
ecu. De Lid-Staten kunnen evenwel een vrijstelling
van meer dan 350 ecu verlenen mits de waarde van

elk geschenk dat met vrijstelling mag worden inge
voerd, niet meer bedraagt dan 1 400 ecu." ;
7. in artikel 11

a) in lid 1 , vervalt de zinsnede „Tot aan de inwerking
treding van de communautaire belastingvoor
schriften ter uitvoering van artikel 1 4, lid 2, van
Richtlijn 77/388/EEG," en worden de woorden
„trachten de Lid-Staten" vervangen door „De Lid
Staten trachten";

b) in lid 2, wordt de verwijzing naar „artikel 2, lid 2"
vervangen door „artikel 2, lid 2, onder a)".
Artikel 2

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om
uiterlijk op 1 juli 1990 aan deze richtlijn te voldoen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
2. Elke Lid-Staat deelt aan de Commissie de bepa
lingen mede die hij voor de toepassing van deze richtlijn
vaststelt.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 23 november 1989.
Voor de Raad
De Voorzitter
E. CRESSON

