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Bond van Groothandelaren in het Pharmaceutïsch Bedrijf. 
L. S. 

Het is · gewenscht, te verduidelijken, welk standpunt de groot 
handel in pharmaceutische producten moet innemen bij de uitvoe 
ring der per 1 Januari 1934 in werking getreden omzetbelastingwet. 
De meeste groothandelsbedrijven op pharmaceutisch gebied hier 

te lande zijn fabrikanten van geneesmiddelen, zoowel als distribu 
anten van de Producten der binnenlandsche en buitenlandsche 
pharmaceutische en chemische industrie. 

Als leveranciers van de apothekers, apotheekhoudende medici. 
ziekenhuizen. dierenartsen en drogisten kunnen zij, om fiskaal 
technische redenen. niet anders worden beschouwd dan als groot 
handelaren. 

Dit beteekent, dat: 
1. wanneer zij fabriceeren, zij hun fabrikaten onder betaling 

van omzetbelasting afleveren aan één afnemer: hun eigen handels 
afdeeltng : 
2. wanneer zij' irnporteeren: zij aan de grens het bijzondere 

invoerrecht betalen; 
3. wanneer zij van binnenlandsche fabrikanten betrekken, hun 

de omzetbelasting in rekening- wordt gebracht. 
Een en ander. voor zoover de fabrikanten de omzetbelasting- niet 

voor hun eigen rekening nemen. 
De groothandelaren leveren U dus tezen prijzen, waarin de om 

zetbelasting of het bijzonder invoerrecht zijn· verwerkt. Zii zijn 
niet in staat, zonder omzetbelasting te leveren en evenmin orn re 
stitutie van betaalde omzetbelasting te bewerkstelligen of te ge 
ven. Dit laatste kan alleen via den Inspecteur der Accunsen ge 
schieden. 
Er is op gewezen. dat de wet de mogelijkheid opent. om vrijdom 

van betalinz van omzetëelasting te verkriizen, liet staat echter nog 
allerminst vast. wat deze vrijdom heteekent. noch welke admini 
stratieve verplichtingen deze oplegt. Wij hevelen dus zroote voor 
zichtigheid aan bij het vragen om een zoodanig vrijdom en even 
zeer bij het gebruikmaken daarvan. 

De technische toepassing van een zoo veel omvattend en ingrij 
pend complex van wetsbepalingen kan slechts zeletdelük groeien 
tot een uniforme behandeling van dezelfde zroepsbelanzen. Dit is 
nog niet het zeval en evenmin ;r,ijn al besluiten dienaangaande pu 
bliek gemaakt. 
Totdat dit wel zoo zal ziin, raden wij zeer dringend aan, rustig 

af te wachten en geen stappen te doen, die U in de toekomst wel 
licht slechts ongerief kunnen veroorzaken. 
Zoo noodig is een der onderteekenaars zaarne bereid. <U nadere 

toelichtingen te zeven. 
Hoogachtend, 
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Het is volkomen juist, dat de groothandelaar aan den apotheker 
levert tegen een prijs, waarin de omzetbelasting of de invoerrech 
ten plus compensatierechten zün verdisconteerd. 
Het is echter volkomen onjuist, te beweren, dat de ;groothande 

laar niet in staat is, te leveren, zonder omzetbelasting te bereke 
nen of niet in staat zoude ziin, de restitutie van reeds betaalde om 
zetbelasting te bewerkstelligen. 
Ik verwijs hiervoor naar de ministerieele mïssieve num. 97 dt. 

15 Januari 1934, waarin de Minister aan den groothandel de vrij 
heid geeft, om te leveren, zonder de omzetbelasting in rekening te 
brengen, en tevens de gelegenheid jceeft tot restitutie van reeds 
betaalde omzetbelasting. 
Wat is daarvoor noo<lig? 
De apotheker behoeft slechts zijn orders te geven op vastge 

stelde "Bestelorders" (waaruit blijkt. dat de apotheker vriistefüng 
heeft). 

Op zrond van deze bestelorders is de groothandel gerechtigd. 
aan de apothekers geen omzetbelasting in rekening te brengen en 
de reeds door hen betaalde omzetbelasting terug te vorderen van 
het ~ijk, bij de ter plaatse gevestigde inspectie der invoerrechten 
en acciinzen, onder overlegging der ontvangen bestelorders. 
Volgens ministerieele beschikking geschiedt de verrekening van 

deze bedragen per kwartaal. · 
In ·t belang van de apothekers meende ik deze mededeeling te 

moeten doen. en hoop daarmede te hebben bijgedragen tot een be 
tere toepassing der bestaande wet 
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