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PERSBERICHT 
Contract NAO / Belastingdienst inzake verpakkingenbelasting 

De NAO heeft op 12 december 2011 een vaststellingovereenkomst gesloten met de Belastingdienst. Door deze 
regeling wordt voor de branche onzekerheid over de heffing van verpakkingenbelasting met betrekking tot voor 
export bestemde aardappelen beëindigd. Tegelijkertijd wordt daardoor nodeloze administratieve rompslomp 
voorkomen. 

Geldende wetgeving 

Sinds 1 januari 2008 wordt verpakkingenbelasting geheven op verpakkingen van producten die voor het eerst in 
Nederland ter beschikking worden gesteld. Op verpakkingen van producten die buiten Nederland geleverd worden, 
wordt geen verpakkingenbelasting geheven.  
Verpakkingenbelasting wordt ook geheven als de producten geleverd worden aan in Nederland gevestigde 
bedrijven die deze producten vervolgens exporteren. Dit vanwege het feit dat de eerste ter beschikking stelling in 
Nederland plaatsvindt. De exporterende bedrijven kunnen de door de leverancier aan hen in rekening gebrachte 
verpakkingenbelasting terugvragen door zogenaamde exportvermindering toe te passen. 
 
Situatie aardappelgroothandel 
Binnen de aardappelgroothandel is een belangrijk deel van de aardappelen bestemd voor de export. De 
aardappelgroothandel levert de aardappelen aan in Nederland gevestigde bedrijven die deze aardappelen vervolgens 
exporteren. Praktisch gezegd zou dit erop neerkomen, dat de aardappelgroothandel verpakkingenbelasting 
verschuldigd is, welke belasting door de betreffende exporteur weer in mindering kan worden gebracht. Dit alles 
lijkt weinig zinvol. 
 
Afspraak fiscus 
Met de belastingdienst is dan ook overeengekomen, dat voor de jaren 2008 t/m 2011 geen verpakkingenbelasting 
zal worden geheven over leveringen van aardappelen waarvan duidelijk is dat die voor de export bestemd zijn. Als 
gevolg van deze afspraak behoeft enerzijds de partij die aardappelen levert aan in Nederland gevestigde bedrijven 
die deze aardappelen op hun beurt exporteren geen aangifte ter zake van verpakkingenbelasting te doen. Anderzijds 
hebben die exporterende bedrijven geen recht meer op teruggaaf van verpakkingenbelasting. Bovendien is ter 
vereenvoudiging van het belastingstelsel in het Belastingplan 2012 de afschaffing van onder meer de 
verpakkingenbelasting aangekondigd. Als de verpakkingsbelasting per 1 januari 2013 wordt afgeschaft, dan zal 
deze overeenkomst evenzeer voor 2012 gelden. 
 
Bekendmaking 
De inhoud van deze overeenkomst wordt door de NAO bekend gemaakt en op haar website geplaatst. Daarbij 
wordt ook weergegeven dat voor die partijen aardappelen die verpakt op de Nederlandse markt komen wel 
verpakkingenbelasting verschuldigd is en dat die zo nodig middels een suppletie (aanvullende aangifte) worden 
aangeven. 
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