PRAKTISCHE GIDS VOOR HET
GEBRUIK VAN DE VRIJSTELLING VAN
INVOERRECHTEN VOOR INVOER
VAN MEDISCH MATERIAAL VOOR DE
BESTRIJDING VAN COVID-19

1. Verordening nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling
van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen, artikelen 74 t/m 80.
2. 29 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot
de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde
waarde, artikel 27.
3. Besluit (EU) 2020/491 van de Commissie van 3 april 2020 waarbij vrijstelling van rechten
bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de
gevolgen van de Covid-19-uitbraak in 2020 te bestrijden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Wie kan gebruik maken van de vrijstelling?
⚫

Overheidsinstellingen en publiekrechtelijke organen. Voorbeelden: FOD, gewesten,
provincies, gemeenten, OCMW, …
⚫ Humanitaire hulporganisaties (“disaster relief agencies”).
⚫ Instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter mits erkenning door de AAD&A (zie
website).
Bovenstaande rechthebbenden kunnen voor hun rekening de invoer laten verrichten. Hiervoor is een regeling uitgewerkt.

Doeleinden
⚫

De kosteloze verspreiding door de begunstigde organen en organisaties aan de personen
die getroffen zijn door of risico lopen als gevolg van Covid-19 of betrokken zijn bij de
bestrijding van de Covid-19-uitbraak.

OF
⚫ Het gratis ter beschikking stellen van de goederen aan de personen die getroffen zijn door
of risico lopen als gevolg van Covid-19 of betrokken zijn bij de bestrijding van de Covid19-uitbraak, waarbij de goederen eigendom blijven van de begunstigde organen en
organisaties.
OF
⚫ Tegemoetkomen aan behoeften van humanitaire hulporganisaties in de periode waarin
hulp werd verleend aan personen die besmet waren met COVID-19 of het risico liepen
deel te nemen aan de strijd tegen de COVID-19-pandemie, inclusief die van de medisch
personeel dat ze behandelt.
Zie de website van de AAD&A voor de volledige nota rond de vrijstelling.
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RECHTSTREEKSE INVOER DOOR ERKENDE INSTELLING, OF VOOR ZIJN
REKENING (TUSSENPERSOON)

EU

PLDA: vrijstelling aanvragen
Vak 8: Naam en adres én EORI
begunstigde
vak 37/1 ➔ regeling 4000
vak 37/2 ➔ Code C26
vak 44
➔ 510I-1,16,A91

Erkende instelling mét
eigen EORI-nr

Goederen
PLDA: vrijstelling aanvragen
Vak 8: naam en adres begunstigde
EN
EORI “BECOVID19”: (zie hieronder)
vak 37/1 ➔ regeling 4000
vak 37/2 ➔ Code C26
vak 44
➔ 510I-1,16,A91

Erkende instelling
zonder eigen EORInr.: gebruik
BECOVID19
(zie hieronder)

INVOER VIA ENTREPOT DOOR EEN BEGUNSTIGDE VAN VRIJSTELLING,
OF IN ZIJN NAAM (TUSSENPERSOON)

Erkende instelling
zonder eigen EORInr: gebruik
BECOVID 19
(zie hieronder)
EU

Goederen
Douane-entrepot

PLDA: gebruikelijke
procedure
vak 37 ➔ regeling 71,
C517

3/5

PLDA: Vrijstelling aanvragen
vak 8 ➔ naam en adres erkende begunstigde
EN
EORI van begunstigde OF BECOVID19 (zie
hieronder)
vak 37/1 ➔ regeling 4071
vak 37/2 ➔ Code C26
vak 44 ➔ 510I-1,16,A91

PLDA: gebruikelijke
procedure,
geen vrijstelling
vak 37 ➔ regeling
4071

Niet-erkende
instelling

Erkende instelling
mét eigen
EORI-nr.

DIRECTE INVOER OF LEVERING VIA ENTREPOT VOOR MEERDERE
BEGUNSTIGDEN, OF IN NAAM VAN DIE BEGUNSTIGDEN
(TUSSENPERSOON

EU

Goederen

Douane-entrepot

PLDA: Vrijstelling aanvragen
Case 8: vermelding “voor de begunstigden in
bijlage” EN EORI “BECOVID19”: (zie
hieronder)
vak 37/1 ➔ regeling 4071
vak 37/ ➔ Code C26
vak 44
➔ 510I-1,16,A91
➔ Code Y040 +BTW nr. en naam
tussenpersoon

PLDA: Vrijstelling aanvragen
Case 8: vermelding “voor de begunstigden in
bijlage” EN EORI “BECOVID19”: (zie hieronder)
vak 37/1 ➔ regeling 4000
vak 37/2 ➔ Code C26
case 44 ➔ 510I-1,16,A91
➔ Code Y040 +BTW nr. en naam
tussenpersoon

Begunstigden met of zonder
EORI-nummer (zie hieronder*)

Begunstigden met of zonder
EORI-nummer (zie hieronder*)
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HET GEBRUIK VAN EORI BECOVID19
Voor toegelaten begunstigden die zelf niet over een EORI-nummer beschikken, creëerde de
AAD&A een specifiek EORI-nummer.
BECOVID19
Dit nummer kan gebruikt worden door de begunstigde zelf of door de leverancier of
tussenpersoon die voor rekening van deze begunstigde de invoer verricht.

Voorwaarden en werkwijze
Indien de gegevens van de begunstigde opgenomen worden in vak 8 van het ED volstaan de
meldingen in de vakken 37/2 en 44 (zie hierboven).
Ofwel komen de gegevens van de begunstigden niet voor in vak 8 van het ED. Naast
de vermeldingen in vakken 37/2 en 44, moet in dat geval een mail (met onderwerp:
BECOVID19/MRN20BEIXXXXXXXXXX) naar het validatiekantoor worden gestuurd met de
volgende documenten:
⚫
⚫

de precieze lijst van de begunstigden van de goederen (bv. ziekenhuizen, vzw,...)
de details van ingevoerde goederen (hoeveelheid, soort, enz.) voor elke begunstigde en
een verwijzing naar de betrokken AirWaybill (bij directe invoer) of het dossiernummer van
de voorraadadministratie (uit entrepot).

Merk op dat de vermelding van code 510I-1,16, A91 in vak 44 de verbintenis inhoudt van
alle begunstigden, inclusief diegenen die opgenomen zijn in de bijgevoegde lijst.
Zie onze website voor de details over deze werkwijze. Desgevallend kan dit systeem via een
globalisatieaangifte worden toegepast.
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