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22697 Wijziging van de Wet op de accijns in verband
met de afschaffing van de fiscale grenzen

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot
wijziging van de Wet op de accijns in verband met de afschaffing van de
fiscale grenzen.

De toeiichtende memorie (en bijlagen) die het wetsvoorstel vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 14juli 1992 Beatrix

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de wetgeving inzake

accijnzen dient te worden aangepast aan de Richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen betreffende de algemene regeling voor
accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de
controles daarop (92/12/EEG van 25 februari 1992; PbEG L76);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

S-BEL

ARTIKEL I

In de Wet op de accijns (Stb.
gingen aangebracht.

1991, 561) worden de volgende wijzi–

A. Artikel 1 wordt vervangen door:
Artikel 1. 1. Onder de naam accijns wordt een belasting geheven van:
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a. bier;
b. wijn;
c. intermediaire produkten;
d. overige alcoholhoudende produkten;
e. minerale oliën; en
f. tabaksprodukten
2. De accijns wordt verschuldigd ter zake van de uitslag en van de

invoer van de in het eerste lid bedoelde goederen.

6. Na artikel 1 wordt een nieuw artikel mgevoegd, luidende:

Artikel 1a. In deze wet en in de daarop gebaseerde regelingen wordt
verstaan onder:

a. accijnsgoed: een goed als bedoeld in artikel 1;
b. vervaardigen van een accijnsgoed: elk handelen waarbij of

waardoor een accijnsgoed ontstaat of de samenstelling van een
accijnsgoed wordt gewijzigd;

c. belastingentrepot: iedere plaats op het grondgebied van de
Gemeenschap buiten Nederland waar op grond van de wettelijke
bepalingen van de Lid-Staat waar de plaats zich bevindt, accijnsgoe–
deren onder schorsing van accijns mogen worden vervaardigd, mogen
worden verwerkt, voorhanden mogen zijn, mogen worden ontvangen en
mogen worden verzonden;

d. accijnsgoederenplaats: iedere plaats in Nederland waar op grond
van de bepalingen van deze wet accijnsgoederen onder schorsing van
accijns mogen worden vervaardigd, mogen worden verwerkt, voorhanden
mogen zijn, mogen worden ontvangen en mogen worden verzonden;

e. entrepot: een entrepot als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel
q, van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1992,
54);

f. plaats voor tijdelijke opslag: een plaats als bedoeld in artikel 8,
eerste lid, van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen;

g. Lid-Staat: een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen;
h. grondgebied van de Gemeenschap: het grondgebied van de

Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen zoals dat is omschreven in
artikel 2 van de Richtlijn betreffende de algemene regeling voor accijns–
produkten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de
controles daarop (92/12/EEG van 25 februari 1992; PbEG L 76);

i. derde land: elk ander grondgebied dan het grondgebied van de
Gemeenschap;

j. vergunninghouder van een geregistreerd bedrijf: de natuurlijke
persoon of rechtspersoon die niet de hoedanigheid van vergunning–
houder van een accijnsgoederenplaats of van een belastingentrepot bezit
en die op grond van een ingevolge deze wet dan wel een ingevolge de
wettelijke bepalingen van een andere Lid-Staat afgegeven vergunning
gemachtigd is om bij de bedrijfsuitoefening accijnsgoederen onder
schorsing van accijns uit een andere Lid-Staat te ontvangen;

k. vergunninghouder van een niet-geregistreerd bedrijf: de natuurlijke
persoon of rechtspersoon die niet de hoedanigheid van vergunning–
houder van een accijnsgoederenplaats of van een belastingentrepot bezit
en die op grond van een ingevolge deze wet dan wel een ingevolge de
wettelijke bepalingen van een andere Lid-Staat afgegeven vergunning
gemachtigd is om bij de bedrijfsuitoefening incidenteel accijnsgoederen
onder schorsing van accijns uit een andere Lid-Staat te ontvangen;

I. communautaire douaneregeling: de communautaire regelingen met
betrekking tot douanevervoer, entrepots, actieve veredeling, behandeling
onder douanetoezicht, tijdelijke invoer, passieve veredeling en uitvoer
naar een derde land (wederuitvoer daaronder begrepen);

m. intracommunautair vervoer: het vervoer van accijnsgoederen vanuit
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het grondgebied van een Lid-Staat naar het grondgebied van een andere
Lid-Staat;

n. schorsing van accijns: een stelsel waarin van accijnsgoederen die
worden vervaardigd, worden verwerkt, voorhanden zijn of worden
vervoerd, op grond van de bepalingen van deze wet dan wel op grond
van de wettelijke bepalingen van een andere Lid-Staat de accijns nog
niet is geheven;

o. ondernemer: een ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbe–
lasting 1968(Stb. 329);

p. geleidedocument: een document dat op grond van de bepalingen
van deze wet dan wel op grond van de wettelijke bepalingen van een
andere Lid-Staat bij het vervoer van de accijnsgoederen aanwezig dient
te zijn.

C. In artikel 2, derde lid, worden de onderdelen b en c vervangen
door:

b. een belastingentrepot;
c. een in een andere Lid-Staat gevestigd geregistreerd bedrijf;
d. een in een andere Lid-Staat gevestigd niet-geregistreerd bedrijf;
e. een derde land.

D. Na artikel 2 worden zeven nieuwe artikelen mgevoegd, luidende:
Artikel 2a. 1. Als uitslag wordt mede aangemerkt de ontvangst door

een geregistreerd bedrijf of door een niet-geregistreerd bedrijf van een
accijnsgoed dat wordt overgebracht vanuit een belastingentrepot.

2. Het overbrengen van een accijnsgoed vanuit een belastingentrepot
naar een in Nederland gevestigd geregistreerd bedrijf of naar een
niet-geregistreerd bedrijf dient te geschieden met inachtneming van bij
algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden.

3. De voorwaarden als bedoeld in het tweede lid hebben betrekking op
formaliteiten waaraan bij de overbrenging van accijnsgoederen moet
worden voldaan.

4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten
behoeve van de uitvoering van dit artikel.

Artikel 2b. 1. Als uitslag wordt mede aangemerkt het door een onder–
nemer of een publiekrechtelijk lichaam voor commerciële doeleinden
voorhanden hebben van een accijnsgoed dat in een andere Lid-Staat is
uitgeslagen dan wel ingevoerd en waarvan in Nederland de accijns niet is
geheven.

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden onder het voor
commerciële doeleinden voorhanden hebben van een accijnsgoed mede
verstaan de levering van een accijnsgoed en het aanwenden van een
accijnsgoed voor eigen verbruik in het kader van de onderneming of het
publiekrechtelijke lichaam.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan, onder daarbij te stellen
voorwaarden en beperkingen, worden bepaald dat het eerste lid geen
toepassing vindt indien sprake is van het op incidentele basis aanwenden
van beperkte hoeveelheden accijnsgoederen voor eigen verbruik als
bedoeld in het tweede lid.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden, ter verzekering van de
heffing, regels gesteld met betrekking tot:

a. het vervoer van de in het eerste lid bedoelde accijnsgoederen vanuit
een andere Lid-Staat naar Nederland;

b. de verplichtingen waaraan de ondernemer of het lichaam als
bedoeld in het eerste lid moeten voldoen.

5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten
behoeve van de uitvoering van dit artikel.
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Artikel 2c. 1. Geen accijns wordt verschuldigd ter zake van het door
een natuurlijke persoon, anders dan als ondernemer, voor eigen verbruik
brengen van een accijnsgoed vanuit een andere Lid-Staat naar
Nederland.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt mede als uitslag
aangemerkt het door een natuurlijke persoon voor andere doeleinden dan
voor persoonlijk verbruik voorhanden hebben van een accijnsgoed dat in
een andere Lid-Staat is uitgeslagen dan wel ingevoerd en waarvan in
Nederland de accijns niet is geheven.

3. Indien de hoeveelheid goederen een bij ministeriële regeling
vastgestelde hoeveelheid overschrijdt, worden de goederen geacht voor
andere doeleinden dan persoonlijk verbruik voorhanden te worden
gehouden, tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

Artikel 2d. 1. Als uitslag wordt mede aangemerkt de verkrijging door
een natuurlijke persoon van minerale oliën die in een andere Lid-Staat
zijn uitgeslagen dan wel ingevoerd en waarvan in Nederland de accijns
niet is geheven, indien deze goederen op een atypische wijze worden
vervoerd door een natuurlijke persoon, anders dan als ondernemer, of
voor diens rekening.

2. Als atypische wijze van vervoer worden aangemerkt het vervoer van
motorbrandstof anders dan in de brandstoftank van voertuigen of in een
draagbaar reservoir, alsmede het vervoer van vloeibare verwarmingspro–
dukten anders dan in tankwagens die voor rekening van een onder–
neming worden gebruikt.

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten
behoeve van de uitvoering van dit artikel.

Artikel 2e. 1. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen
wordt mede als uitslag aangemerkt de levering van een accijnsgoed dat
direct of indirect door of voor rekening van de verkoper vanuit een
andere Lid-Staat naar Nederland wordt verzonden of vervoerd.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten
behoeve van de uitvoering van dit artikel.

Artikel 2f. Als uitslag wordt mede aangemerkt het in strijd met artikel
5 vervaardigen van een accijnsgoed alsmede het voorhanden hebben van
een accijnsgoed dat niet overeenkomstig de bepalingen van deze wet in
de heffing is betrokken.

Artikel 2g. 1. Ter zake van het brengen van een accijnsgoed vanuit
een belastingentrepot naar een accijnsgoederenplaats wordt geen
accijns verschuldigd, mits bij de overbrenging van de goederen wordt
voldaan aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden.

2. De voorwaarden als bedoeld in het eerste lid hebben betrekking op
formaliteiten waaraan bij de overbrenging van accijnsgoederen moet
worden voldaan.

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten
behoeve van de uitvoering van dit artikel.

E. In artikel 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
E.1. In het eerste lid wordt «het buitenland» vervangen door: een derde

land.
E.2. Het tweede lid wordt vervangen door:
2. Als invoer wordt mede aangemerkt:
a. het in Nederland beëindigen van een communautaire douanere–

geling waaronder een accijnsgoed is geplaatst, anders dan door
plaatsing onder een andere communautaire douaneregeling;
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b. het in Nederland onttrekken van een accijnsgoed aan een commu–
nautaire douaneregeling;

c. het eigen verbruik, anders dan als grondstof, in Nederland van een
accijnsgoed dat onder een communautaire douaneregeling is geplaatst
of binnen een plaats voor tijdelijke opslag

E.3. Het derde lid wordt vervangen door:
3. Als invoer wordt niet aangemerkt het, met inachtneming van bij

algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden:
a. brengen van een accijnsgoed vanuit een derde land naar een

accijnsgoederenplaats die voor dat soort accijnsgoed als zodanig is
aangewezen of naar een plaats voor tijdelijke opslag;

b. in Nederland plaatsen onder een communautaire douaneregeling
van een vanuit een derde land binnengebracht accijnsgoed;

c. brengen van een accijnsgoed dat is geplaatst onder een commu–
nautaire douaneregeling naar een accijnsgoederenplaats die voor dat
soort accijnsgoed als zodanig is aangewezen;

d. brengen van een accijnsgoed vanuit een plaats voor tijdelijke opslag
naar een accijnsgoederenplaats die voor dat accijnsgoed als zodanig is
aangewezen;

e. het onder ambtelijk toezicht vernietigen van een accijnsgoed dat
onder een communautaire douaneregeling is geplaatst.

F. Artikel 4 vervalt.

G. In artikel 12, eerste lid, wordt «andere dan bier en wijn»
vervangen door: andere dan bier, wijn en intermediaire produkten.

H. In Hoofdstuk II vervallen de Afdelingen 4 en 5 (de artikelen 15 tot
en met 24).

1. In artikel 38 wordt «overige alcoholhoudende produkten en
alcoholvrije dranken» vervangen door: intermediaire produkten en
overige alcoholhoudende produkten.

J. In Hoofdstuk III wordt het opschrift van Afdeling 2 vervangen
door: Vergunning voor een accijnsgoederenplaats.

K. Na artikel 50 worden vóór Afdeling 3 van Hoofdstuk III twee
nieuwe afdelingen ingevoegd, luidende:

Afdeling 2a

Geregistreerde bedrijven en niet-geregistreerde bedrijven

Artikel 50a. 1. Een onderneming wordt alleen als geregistreerd
bedrijf of als niet-geregistreerd bedrijf aangemerkt indien daartoe een
vergunning is verstrekt door de inspecteur.

2. Een vergunning als geregistreerd bedrijf of als niet-geregistreerd
bedrijf wordt niet verleend met betrekking tot tabaksprodukten.

Artikel 50b. 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, ter verze–
kering van de heffing, regels worden gesteld waaraan een geregistreerd
bedrijf of een niet-geregistreerd bedrijf moet voldoen ten aanzien van:

a. de administratie; en
b. het stelsel van toezicht.
2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten

behoeve van de uitvoering van dit artikel.

Artikel 50c. 1. Degene die een vergunning voor een geregistreerd
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bedrijf of voor een niet-geregistreerd bedrijf wil verkrijgen, dient daartoe
een schriftelijk verzoek in bij de inspecteur.

2. In het verzoek worden gegevens verstrekt met betrekking tot:
a. de soort of de soorten accijnsgoederen waarvoor de vergunning is

bestemd;
b. de hoeveelheid accijnsgoederen, onderscheiden naar soort, die naar

verwachting door het geregistreerde bedrijf of door het niet-geregi–
streerde bedrijf per jaar uit een andere Lid-Staat zal worden ontvangen;

c. de persoon op wiens naam de vergunning dient te worden gesteld;
d. de administratie van de desbetreffende accijnsgoederen; en
e. de locatie van het bedrijf.
3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met

betrekking tot de gegevens die het verzoek moet bevatten.

Artikel 50d. 1. Indien de vergunninghouder van een belastingentrepot
een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland aanwijst die met betrekking
tot het overbrengen van accijnsgoederen naar een geregistreerd bedrijf
of een niet-geregistreerd bedrijf zekerheid zal stellen, de accijns zal
voldoen en de administratie voert van die overbrengingen, dient deze
fiscaal vertegenwoordiger in het bezit te zijn van een daartoe strekkende
vergunning van de inspecteur.

2. De artikelen 50b en 50c zijn van overeenkomstige toepassing met
betrekking tot de fiscaal vertegenwoordiger van de vergunninghouder
van een belastingentrepot, met dien verstande dat bij het verzoek om
een vergunning een verklaring van de vergunninghouder van het
belastingentrepot dient te worden overgelegd waaruit blijkt dat degene
die het verzoek indient door hem is gemachtigd namens hem op te
treden als fiscaal vertegenwoordiger.

Artikel 50e. De artikelen 43, 44, 45, 46, 48, 49 en 50 zijn van
overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in de artikelen 50a en
50d bedoelde vergunning.

Afdeling 2b

Verkopen op afstand

Artikel 50f. 1. Voorafgaand aan een levering als bedoeld in artikel 2e
dient degene die de levering verricht, de verkoper, een fiscaal vertegen–
woordiger in Nederland te hebben aangesteld, die niet de geadresseerde
van de accijnsgoederen is.

2. De fiscaal vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een
daartoe strekkende vergunning van de inspecteur.

3. Degene die een vergunning als fiscaal vertegenwoordiger wil
verkrijgen, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de inspecteur.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, ter verzekering van de
heffing, regels worden gesteld met betrekking tot de verplichtingen
waaraan de in het eerste lid bedoelde fiscaal vertegenwoordiger moet
voldoen ten aanzien van de administratie.

5. In het verzoek worden gegevens verstrekt met betrekking tot:
a. de soort of de soorten accijnsgoederen waarvoor de vergunning is

bestemd;
b. de hoeveelheid accijnsgoederen, onderscheiden naar soort, die naar

verwachting door de verkoper die hij vertegenwoordigt per jaar naar
Nederland zal worden verzonden;

c. de persoon op wiens naam de vergunning dient te worden gesteld;
d. de naam en het adres van de verkoper die hij vertegenwoordigt; en
e. de administratie van de in onderdeel b bedoelde accijnsgoederen.
6. Bij het verzoek dient een verklaring van de verkoper te worden
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overgelegd waaruit blijkt dat degene die het verzoek indient door de
verkoper is gemachtigd namens hem op te treden als fiscaal vertegen–
woordiger.

7. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met
betrekking tot de gegevens die het verzoek moet bevatten.

Artikel 50g. De artikelen 43, 44, tweede en derde lid, 45, 46, 48, 49
en 50 zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in
artikel 50f, tweede lid, bedoelde vergunning.

L. Na artikel 51 wordt een nieuw artikel mgevoegd, luidende:
Artikel 51 a. In afwijking van artikel 51 wordt de accijns geheven van:
a. bij toepassing van artikel 2a: de vergunninghouder van het geregi–

streerde bedrijf of van het niet-geregistreerde bedrijf dat een
accijnsgoed ontvangt dan wel de fiscaal vertegenwoordiger van de
vergunninghouder van een belastingentrepot van waaruit het accijnsgoed
is overgebracht;

b. bij toepassing van artikel 2b: de ondernemer die dan wel het
publiekrechtelijke lichaam dat het accijnsgoed voorhanden heeft;

c. bij toepassing van artikel 2c, tweede lid: de natuurlijke persoon die
het accijnsgoed voorhanden heeft;

d. bij toepassmg van artikel 2d: degene voor wiens rekening de
minerale oliën worden vervoerd dan wel degene die de minerale oliën
verkrijgt;

e. bij toepassing van artikel 2e: de door de verkoper aangewezen
fiscaal vertegenwoordiger;

f. bij toepassing van artikel 2f: degene die het accijnsgoed vervaardigt
dan wel degene die het accijnsgoed voorhanden heeft.

M. Na artikel 52 wordt een nieuw artikel mgevoegd, luidende:
Artikel 52a. In afwijking van artikel 52 wordt de accijns verschuldigd

op het tijdstip van:
a. bij toepassing van artikel 2a: de ontvangst van de accijnsgoederen;
b. bij toepassing van artikel 2b of 2c, tweede lid: de aanvang van het

voorhanden hebben van het accijnsgoed in Nederland;
c. bij toepassing van artikel 2d: de aanvang van het voorhanden

hebben van het accijnsgoed in Nederland dan wel van de verkrijging van
die goederen;

d. bij toepassing van artikel 2f: de vervaardiging dan wel de aanvang
van het voorhanden hebben van het accijnsgoed in Nederland.

N. Na artikel 53 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 53a. Bij toepassing van artikel 52a dient in afwijking van

artikel 53, eerste lid, en van artikel 19, derde lid, van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen de accijns uiterlijk op de dag na het in artikel 52a
bedoelde tijdstip op aangifte te worden voldaan.

0. In artikel 54, tweede lid, vervalt: «(Stb. 1959, 301)».

P. In artikel 56 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
P.1. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. De vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats stelt zekerheid

voor de accijns die hij verschuldigd is of kan worden in Nederland dan
wel in een andere Lid-Staat.

P.2. Onder vernummering van het tweede, derde, vierde en vijfde lid
tot onderscheidenlijk derde, vierde, vijfde en zesde lid wordt na het
eerste lid ingevoegd:

2. De vergunninghouder van een geregistreerd bedrijf, van een
niet-geregistreerd bedrijf, de fiscaal vertegenwoordiger als bedoeld in
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artikel 50d alsmede de fiscaal vertegenwoordiger als bedoeld in artikel
50f stellen zekerheid voor de accijns die door hen verschuldigd is of kan
worden.

Q. Na artikel 61 wordt vóór Hoofdstuk IV een nieuwe afdeling
ingevoegd, luidende:

Afdeling 6

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 61a. De vervoerder van accijnsgoederen is hoofdelijk aanspra–
kelijk voor het bedrag aan accijns dat wordt vertegenwoordigd door de
hoeveelheid accijnsgoederen die door hem wordt vervoerd vanuit een
accijnsgoederenplaats naar een andere accijnsgoederenplaats, naar een
belastingentrepot, naar een geregistreerd bedrijf of naar een niet-geregi–
streerd bedrijf in een andere Lid-Staat indien tijdens dat vervoer door
hem of door zijn toedoen een onregelmatigheid of een overtreding is
begaan.

R. In artikel 64 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
R.1. In het eerste lid vervallen de onderdelen c en d.
R.2. De aanduiding van de onderdelen e, f en g wordt gewijzigd in

onderscheidenlijk «c», «d» en «e».
R.3. In het derde lid wordt «onderdeel f» vervangen door: onderdeel d.

S. Na artikel 66 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 66a. 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 66, eerste en

tweede lid, wordt onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen
voorwaarden en beperkingen vrijstelling van accijns verleend ter zake van
de uitslag en de invoer van accijnsgoederen die worden gebruikt:

a. aan boord van schepen in het verkeer van Nederland naar een
andere Lid-Staat;

b. aan boord van luchtvaartuigen in het verkeer van Nederland naar
een andere Lid-Staat.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten
behoeve van de uitvoering van dit artikel.

T. In artikel 70 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
T. 1. In het eerste lid wordt, onder wijziging van de onderdeelaan–

duiding c in «d», na onderdeel b een nieuw onderdeel c ingevoegd,
luidende:

c. ter zake van accijnsgoederen waarvoor op de voet van artikel 66a
aanspraak op vrijstelling zou bestaan;.

T.2. In het derde lid wordt «onderdeel b» vervangen door: onderdelen
b en c.

T.3. In het vierde lid wordt «onderdeel c» vervangen door: onderdeel d.

U. In artikel 71 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
U.1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «een entrepot of naar het

buitenland» vervangen door: een derde land of zijn geplaatst onder een
communautaire douaneregeling met als bestemming een derde land.

U.2. Aan het eerste lid wordt, onder wijziging van de punt aan het slot
van onderdeel d in een puntkomma, toegevoegd:

e. door een ondernemer zijn overgebracht naar een ondernemer dan
wel een publiekrechtelijk lichaam, anders dan als ondernemer, in een
andere Lid-Staat en waarvoor de in die Lid-Staat verschuldigde accijns is
voldaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen van die Lid-Staat;

f. zijn geleverd aan natuurlijke personen of rechtspersonen in een
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andere Lid-Staat die niet de hoedanigheid hebben van vergunninghouder
van een belastingentrepot, van een geregistreerd bedrijf of van een
niet-geregistreerd bedrijf en direct of indirect voor rekening van een in
Nederland gevestigde verkoper worden verzonden of vervoerd, en
waarvoor de in de Lid-Staat van bestemming verschuldigde accijns is
voldaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen van die Lid-Staat.

V. In artikel 74, onderdeel b, wordt «in het buitenland» vervangen
door: buiten Nederland.

W. In artikel 75, eerste lid, onderdeel b, wordt «in het buitenland»
vervangen door: buiten Nederland.

X. In artikel 80 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
X.1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «buiten een accijnsgoederen–

plaats, een entrepot» vervangen door: buiten een accijnsgoederenplaats.
X.2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt na het

eerste lid een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:
2. Het eerste lid is niet van toepassing op accijnsgoederen die zijn

geplaatst onder een communautaire douaneregeling.

Y. Artikel 86 vervalt.

Z. Vóór artikel 87 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 86a. 1. Wanneer met betrekkmg tot accijnsgoederen tijdens

het intracommunautaire vervoer onder schorsing van de accijns via
Nederland of met bestemming Nederland een onregelmatigheid of een
overtreding in Nederland wordt begaan, is de accijns verschuldigd door
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zekerheid heeft gesteld
op grond van de wettelijke bepalingen van de Lid-Staat van waaruit de
accijnsgoederen worden overgebracht.

2. Wanneer in Nederland wordt vastgesteld dat tijdens het in het
eerste lid bedoelde vervoer een onregelmatigheid of een overtreding is
begaan, zonder dat kan worden vastgesteld waar deze is begaan, wordt
deze geacht te zijn begaan in Nederland.

3. Wanneer met betrekking tot accijnsgoederen die vanuit Nederland
zijn verzonden tijdens het intracommunautaire vervoer onder schorsing
van de accijns een onregelmatigheid of een overtreding in Nederland
wordt begaan, worden deze goederen geacht te zijn uitgeslagen uit de
accijnsgoederenplaats van waaruit de accijnsgoederen zijn overgebracht.

4. Wanneer tijdens het in het derde lid bedoelde vervoer van accijns–
goederen blijkt dat deze goederen niet op de plaats van bestemming zijn
aangekomen en niet kan worden vastgesteld waar de onregelmatigheid
of de overtreding is begaan, wordt deze geacht te zijn begaan in
Nederland en worden deze goederen geacht te zijn uitgeslagen uit de
accijnsgoederenplaats van waaruit de accijnsgoederen zijn overgebracht,
tenzij binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum van
verzending van de goederen wordt aangetoond dat de handeling regel–
matig was of dat de onregelmatigheid of de overtreding daadwerkelijk
werd begaan in een andere Lid-Staat.

5. Wanneer de accijns in een andere Lid-Staat verschuldigd is
geworden op grond van het feit dat de onregelmatigheid of de
overtreding werd geacht in die Lid-Staat te zijn begaan en binnen een
termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum van opstelling van het
geleidedocument wordt vastgesteld dat de onregelmatigheid of
overtreding daadwerkelijk werd begaan in Nederland, is de accijns in
Nederland verschuldigd ter zake van de uitslag tegen het op de datum
van verzending geldende tarief.

6. Indien in de gevallen bedoeld in het tweede of vierde lid binnen een

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 697, nrs. 1-2



termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum van opstelling van het
geleidedocument wordt vastgesteld dat de onregelmatigheid of
overtredmg daadwerkelijk werd begaan in een andere Lid-Staat is de
accijns in die Lid-Staat verschuldigd tegen het op de datum van
verzending geldende tarief en wordt de aanvankelijk in Nederland
geheven accijns teruggegeven zodra is aangetoond dat de accijns in de
andere Lid-Staat is voldaan.

7. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten
behoeve van de uitvoering van dit artikel.

Artikel 86b. 1. De levering van accijnsgoederen aan natuurlijke
personen of rechtspersonen die direct of indirect door of voor rekening
van een in Nederland gevestigde verkoper worden verzonden of vervoerd
vanuit Nederland naar een andere Lid-Staat, is slechts toegestaan indien
de verkoper in het bezit is van een daartoe strekkende vergunning van de
inspecteur.

2. Degene die een in het eerste lid bedoelde vergunning wil verkrijgen,
dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de inspecteur.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de verplichtingen waaraan de in het eerste lid
bedoelde personen moeten voldoen ten aanzien van:

a. de administratie; en
b. het stellen van zekerheid voor de accijns die in de andere

Lid-Staten moet worden voldaan.
4. In het verzoek worden gegevens verstrekt met betrekking tot:
a. de soort of de soorten accijnsgoederen waarvoor de vergunning is

bestemd;
b. de hoeveelheid accijnsgoederen, onderscheiden naar soort, die naar

verwachting per jaar zal worden verzonden;
c. de persoon op wiens naam de vergunning dient te worden gesteld;

en
d. de administratie met betrekking tot de door de verkoper naar

andere Lid-Staten verzonden accijnsgoederen.
5. De artikelen 43, 44, tweede en derde lid, 45, 46, 48, 49, 50 en 56

tot en met 60 zijn van overeenkomstige toepassing.
6. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten

behoeve van de uitvoering van dit artikel.

AA. In artikel 87 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
AA.1. Het eerste lid vervalt.
AA.2. Onder vernummering van het tweede lid in eerste lid, wordt na

dat lid een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:
2. Op de verschuldigd geworden betaling zijn de Algemene wet inzake

rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 van toepassing als ware de
betaling een naheffing van accijns onderscheidenlijk als ware de betaling
accijns.

AA.3. Het derde lid vervalt.

BB. In artikel 88 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
BB.1. In het eerste lid wordt «bij de vervaardiging of» vervangen door:

bij de vervaardiging, tijdens het vervoer of.
BB.2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en

vierde lid, wordt na het eerste lid een nieuw tweede lid toegevoegd,
luidende:

2. Verliezen tijdens het vervoer van accijnsgoederen die door de
vergunninghouder van een geregistreerd bedrijf of van een niet-geregi–
streerd bedrijf niet kunnen worden aangetoond worden aangemerkt als
te zijn uitgeslagen. Accijnsgoederen die worden vermist, worden
eveneens aangemerkt als te zijn uitgeslagen.
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BB.3. In het tot vierde lid vernummerde derde lid wordt «tweede»
vervangen door: derde. Voorts wordt «in een entrepot of» vervangen
door: van accijnsgoederen die onder een communautaire douaneregeling
zijn geplaatst dan wel zijn opgeslagen in.

CC. In artikel 93, eerste lid, wordt «, naar een entrepot of naar een
plaats voor tijdelijke opslag» vervangen door: of te plaatsen onder een
communautaire douaneregeling.

DD. In artikel 94, eerste lid, wordt «een vergunninghouder of een
importeur» vervangen door: degene die op grond van artikel 75 accijns–
zegels kan aanvragen.

ARTIKEL II

1. Tot 1 juli 1999 wordt, onder bij algemene maatregel van bestuur te
stellen voorwaarden en beperkingen vrijstelling van accijns verleend ter
zake van de uitslag van accijnsgoederen uit een accijnsgoederenplaats,
gelegen op een luchthaven of op een haventerrein, die worden meege–
voerd in de persoonlijke bagage van een reiziger die zich door de lucht of
over zee naar een andere Lid-Staat of naar een derde land begeeft.

2. De vrijstelling als bedoeld in het eerste lid is mede van toepassing
met betrekking tot de accijnsgoederen die bestemd zijn om aan boord
van een vliegtuig of een schip aan de reizigers te worden geleverd tijdens
het vervoer als bedoeld in het eerste lid.

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten
behoeve van de uitvoering van dit artikel.

ARTIKEL III

In de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen (Stb. 1986, 249) worden de volgende wijzigingen aange–
bracht.

A. In artikel 1 wordt na «omzetbelasting» toegevoegd: en van accijns.

B. In artikel 4 wordt aan het slot van onderdeel g «, en» vervangen
door een puntkomma.

Voorts wordt, onder wijziging van de onderdeelaanduiding h in «i», na
onderdeel g een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

h. de accijns, voor zover deze wordt geheven met toepassing van de
bepalingen van de Algemene wet, en.

ARTIKEL IV

Indien het bij koninklijke boodschap van 1992 ingediende voorstel
van wet tot wijziging van de Algemene wet inzake de douane en de
accijnzen en enkele andere wetten (aanpassing aan de voltooiing van de
interne markt) tot wet wordt verheven worden in artikel XVI van die wet
de volgende wijzigingen aangebracht:

a. De onderdelen A en B worden vervangen door:
A. In artikel 1a wordt «Algemene wet inzake de douane en de

accijnzen» telkens vervangen door: Wet inzake de douane.

b. de aanduiding van onderdeel C wordt gewijzigd in «B».
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ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,
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