
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1990-1991

21 368 Wet op de accijns

Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 februari 1991

Naar aanleiding van de gedachtenwisseling tijdens de plenaire behan–
deling van het voorstel van Wet op de accijns (21 368) over de door de
heer Paulis c.s. ingediende motie (Kamerstuk 21 368, nr.16) merk ik
het volgende op. Ik heb in de discussie aangegeven dat ik begrip heb
voor de in de motie neergelegde wens dat bij de zekerheidstelling
rekening gehouden wordt met de solvabiliteit en de vermogenspositie
van de belastingplichtige. Ik wil echter in beginse! de mogelijkheid
hebben in alle gevallen tot zekerheidstelling te kunnen overgaan. De in
de motie aangegeven elementen zullen zeker bij de vaststelling van de te
vragen zekerheid door de inspecteur mede in acht worden genomen; ik
wil echter niet op voorhand gebonden zijn aan het afzien van zekerheid–
stelling in bepaalde gevallen. Ik heb er in dit verband nog op gewezen
dat in het kader van de door de Europese Commissie voorgestelde
horizontale richtlijn met betrekking tot het verkeer van accijnsgoederen,
in de bedoelde gevallen ook zekerheid gevraagd wordt.

De heer Van der Vaart heeft mij bij de bespreking van de motie de
vraag voorgelegd of de tekst van het, door uw Kamer aangenomen,
wetsvoorstel wel de ruimte biedt de motie uit te voeren.

De bewoording van artikel 57, eerste lid, laat mijns inziens geen ruimte
om de zekerheid achterwege te laten: de vergunninghouder stelt
zekerheid voor de accijns die hij verschuldigd is of kan worden. Daarvan
uitgaande heeft de inspecteur een bepaalde competentie tot de
vaststelling van de hoogte van het bedrag van de zekerheid; deze wordt
beperkt door de tweede volzin van het tweede lid en door de op basis
van het derde lid te treffen ministeriële regeling. In die regeling zullen
aspecten aan de orde zijn als de soort accijnsgoed, het onderscheid
tussen productie– en handelsmaatschappijen, gemiddelde voorraad,
gemiddelde uitslag en dergelijke. In dat kader zullen, zoals gezegd, de in
de motie genoemde elementen van solvabiliteit en vermogenspositie van
de desbetreffende belastingplichtige zeker ook een rol kunnen spelen.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort
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