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1. ALGEMEEN

1 Verdrag van 25 maart 1957 (Trb 1957.
91).
2 91/680/EEG. PbEG van 31 december
1991, nr L 376.
3 PbEG van 13 juni 1977. nr. L 145 (de
zogeheten Zesde Richtlijn).
4 218/92/EEG, PbEG van 1 februari 1992.
nr L 24
5 92/12/EEG. PbEG van 23 maart 1992, nr
L 76 (Ter inzage gelegd bij de afdeling
Parlementaire Documentatie)

Het tot stand komen van de interne markt brengt mee dat binnen de
Europese Gemeenschap de douanecontroles aan de grenzen verdwijnen
en een vrij verkeer van goederen mogelijk wordt. De streefdatum voor de
voltooiing van de interne markt is 1 januari 1993. Deze datum is
vastgelegd in artikel 8a van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap1. Op grond van dat artikel zal de Gemeen–
schap maatregelen vaststellen om de interne markt (geleidelijk) tot stand
te brengen gedurende een periode die eindigt op 31 december 1992.
Die maatregelen moeten waarborgen dat per 1 januari 1993 binnen de
EG vrij verkeer mogelijk is van goederen, personen, diensten en kapitaal.

Voor de belastingheffing is 1 januari 1993 derhalve een uitermate
belangrijke datum. Het bestaan van een interne markt vereist namelijk
dat op die datum de fiscale grenzen tussen de Lid-Staten zijn afgeschaft.
Het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal brengt
mee dat de grenscontroles verdwenen moeten zijn. Dit betekent dat er
geen douanecontroles meer plaatsvinden aan de Nederlandse
landgrenzen. Deze simpele constatering leidt per saldo tot, zeker in
technische zin, omvangrijke aanpassing in de omzetbelasting–, de
accijns– en de douanewetgeving. De wetgeving in de douane-sfeer en de
wetgeving met betrekking tot de omzetbelasting die daarvoor nodig zijn,
zijn neergelegd in twee afzonderlijke wetsvoorstellen.

Op het terrein van de belastingheffing brengt de afschaffing van de
fiscale grenzen mee dat over door particulieren meegevoerde goederen
bij het overschrijden van de grenzen tussen de Lid-Staten geen belas–
tingheffing meer plaatsvindt. Particulieren die vanuit een andere
Lid-Staat Nederland binnenkomen met goederen die zij in de andere
Lid-Staat, met omzetbelasting c.q. accijns, hebben gekocht, behoeven
niet meer in Nederland nog eens omzetbelasting c.q. accijns te betalen.
Dat is de hoofdregel (er zijn enkele uitzonderingen) en ook het grote
winstpunt van de interne markt op fiscaal terrein voor alle EG-burgers.
Voor het particuliere verkeer vindt de heffing van omzetbelasting en
accijnzen derhalve in beginsel plaats naar de regels en onder de
voorwaarden van het land waar het goed wordt aangekocht; dit is in de
interne EG-discussie ook wel aangeduid als belastingheffing volgens het
«oorsprongslandbeginsel».

Om deze doelstelling te verwezenlijken heeft de Europese ministerraad
eind 1991 en begin 1992 een drietal besluiten genomen:

- vaststelling op 16 december 1991 van de Richtlijn2 van de Raad tot
aanvulling van het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde en tot wijziging, met het oog op de afschaffing van
de fiscale grenzen, van Richtlijn 77/388/EEG3;

- vaststelling op 27 januari 1992 van de Verordening4 van de Raad
betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de
indirecte belastingen (btw);

- vaststelling op 25 februari 1992 van de Richtlijn5 van de Raad
betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (hierna aangeduid
als de horizontale richtlijn).

De eerstgenoemde richtlijn betreft de regelgeving met betrekking tot
de heffing van omzetbelasting ter zake van intracommunautaire trans–
acties. De verwerking daarvan geschiedt in een afzonderlijk wetsvoorstel,
het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968
in verband met de afschaffing van de fiscale grenzen. In hoofdstuk 4 van
de memorie van toelichting bij dat voorstel van wet wordt ook ingegaan
op de verordening van 27 januari 1992 over de onderlinge samenwerking
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tussen de fiscale autoriteiten van de Lid-Staten op het gebied van de
omzetbelasting. De richtlijn van 25 februari 1992 is het voorwerp van het
onderhavige voorstel van wet.

2. DE ACCIJNSHARMONISATIE

De door de Europese Commissie ingediende voorstellen die deel
uitmaken van het accijns-dossier met betrekking tot de interne markt,
kunnen als volgt worden ingedeeld:

- de tariefvoorstellen;
- de struktuurrichtlijnen;
- de horizontale richtlijn.

Voor de accijnstarieven heeft de Europese Commissie eind 1989
nieuwe ontwerp-richtlijnen bij de Raad van Ministers ingediend met
betrekking tot de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op
alcoholhoudende dranken (PbEG C 12/07 van 18 januari 1990), op
sigaretten (PbEG C 12/05 van 18 januari 1990), op andere tabakspro–
dukten dan sigaretten (PbEG C 12/06 van 18 januari 1990) en op
minerale oliën (PbEG C 16/04 van 23 januari 1990). In februari 1991
heeft de Commissie een aanvullende ontwerp-richtlijn ingediend met
betrekking tot de accijnstarieven voor minerale oliën (PbEG C 66/08 van
14 maart 1991). Dit laatste voorstel bevat de streeftarieven voor benzine
en kerosine. Tevens is de in het voorstel van 1989 voorgestelde
bandbreedte voor dieselolie met het oog op overwegingen van vervoer–
en milieubeleid op een hoger niveau vastgesteld.

Over deze richtlijnvoorstellen is in Europees verband op ambtelijk
niveau een aantal malen gesproken, waarna besprekingen in de Raad
hebben geleid tot een gedeeltelijke politieke overeenstemming. Met
betrekking tot de hoogte van de tarieven zijn namelijk voor enkele
accijnzen in de Ecofin-Raad van 24 juni 1991 besluiten genomen. Ik
moge verwijzen naar het verslag van die Raad (Kamerstukken II,
1990/91,21 501-07, nr. 41).

Met betrekking tot de strukturen heeft de Commissie in september
1990 de volgende drie ontwerp-richtlijnen ingediend:

- harmonisatie van de struktuur van de accijnzen op alcoholhoudende
dranken en op alcohol in andere produkten (PbEG C 322/02 van 21
december 1990);

- wijziging van de Richtlijnen 72/464/EEG en 79/32/EEG betreffende
de belastingen andere dan de btw die worden geheven ter zake van de
consumptie van tabaksprodukten (PbEG C 322/03 van 21 december
1990);

- harmonisatie van de struktuur van de accijnzen op minerale oliën
(PbEG C 322/04 van 21 december 1990).

Deze struktuurrichtlijnen hebben betrekking op onder meer de produkt–
omschrijvingen, de grondslagen, de verlaagde tarieven en de vrijstel–
lingen. Voor de omschrijving van de produkten in de voor de accijns–
heffing te onderscheiden categorieën wordt in de ontwerp-richtlijnen
aangesloten bij de posten van de Gecombineerde Nomenclatuur.
Voorbeelden van voorgestelde verlaagde tarieven zijn het verlaagde tarief
voor kleine brouwerijen en het verlaagde tarief voor wijn met een
alcoholgehalte van niet meer dan 8,5%vol. Bij de vrijstellingen gaat het
bij voorbeeld om de vrijstelling voor gedenatureerde alcohol die wordt
gebruikt voor parfums en cosmetica en de vrijstelling van accijns voor
brandstof die wordt geleverd voor de commerciële lucht– en scheep–
vaart.
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Zowel de resterende voorstellen inzake de tarieven als de ontwerp–
richtlijnen inzake de accijnsstrukturen zijn regeimatig voorwerp van
bespreking in de werkgroep Financiële Vraagstukken van de Raad en in
de zogenoemde Ad hoc groep opheffing fiscale grenzen. Het bereiken
van overeenstemming op dit gebied is echter zeer moeilijk gebleken.
Nadat in de Ecofinraad van 16 december 1991 is besloten dat deze
dossiers hoge prioriteit hebben is in de Ecofinraad van 10 februari 1992
nog eens vastgesteld dat de besluitvorming zowel over de tariefricht–
lijnen als over de struktuurrichtlijnen in de eerste helft van 1992 dient te
worden afgerond. Met de aanvaarding van de horizontale richtlijn en de
richtlijn met betrekking tot de heffing van omzetbelasting ter zake van
intracommunautaire transacties is het proces dat moet leiden tot de
afschaffing van de fiscale grenzen onomkeerbaar geworden, hoewel nog
niet alle relevante richtlijnen zijn aanvaard. Ten einde tijdig de implemen–
tatiewetgeving te kunnen voltooien, is het gewenst thans reeds met het
voorstel te komen tot implementatie van de horizontale richtlijn.

De stand van zaken met betrekking tot de besluitvorming in de Ecofin
over de tariefrichtlijnen en struktuurrichtlijnen is thans als volgt. Zowel
over de struktuurrichtlijn tabaksaccijns als over de struktuurrichtlijn
accijnzen minerale oliën bestaat materieel overeenstemming. Met
betrekking tot de struktuurrichtlijn en de tariefrichtlijn alcohol alsmede
met betrekking tot enkele andere accijnstarieven liggen er nog
problemen.

Door het Portugese voorzitterschap is aan de Ecofin van 29 juni 1992
een algemeen compromis voorgelegd dat betrekking heeft op alle nog
onopgeloste punten in verband met de richtlijnvoorstellen voor de
accijnzen en de btw-tarieven; over dit pakket in z'n geheel is toen nog
geen overeenstemming bereikt, zodat de formele vaststelling van de
betreffende richtlijnen, zo er nog tijdig overeenstemming wordt bereikt,
op zijn vroegst in september kan plaatsvinden.

Verwerking van de vorengenoemde accijnsrichtlijnen in de nationale
wetgeving zal alsdan geschieden door middel van een nota van wijziging
op het onderhavige voorstel van wet.

Indien de besluitvorming in de Ecofin zodanig wordt vertraagd dat de
parlementaire behandeling van het onderhavige voorstel van wet
inclusief de nota van wijziging niet vóór 1 januari 1993 zou kunnen
worden afgerond c.q. de Tweede Kamer der Staten-Generaal het
wetsvoorstel reeds heeft behandeld op het moment waarop de nota van
wijziging zou kunnen worden ingediend, zullen die aanpassingen in een
afzonderlijk wetsvoorstel moeten worden neergelegd. Alsdan zal moeten
worden bezien in hoeverre door middel van een aanschrijving aan de
belastingdienst op bepaalde onderdelen kan worden vooruitgelopen op
parlementaire goedkeuring. Ook zou ervoor kunnen worden gekozen de
desbetreffende richtlijnen pas later in werking te laten treden bij
voorbeeld met ingang van 1 maart 1993. Technisch lijkt dat geen
problemen op te leveren, met dien verstande dat per 1 januari 1993 wel
overeenstemming dient te bestaan over de vraag of een goed als
accijnsgoed wordt aangemerkt.

Met betrekking tot de inhoudelijke kant van de in de nationale
wetgeving te verwerken accijnsrichtlijnen merk ik nog het volgende op.
Met name de implementatie van de struktuurrichtlijnen minerale oliën en
alcoholhoudende dranken is technisch ingewikkeld en wat de alcohol–
houdende dranken betreft bovendien tamelijk ingrijpend. Zo leidt laatst–
genoemde richtlijn tot de volgende wijzigingen: het introduceren van een
nieuwe categorie alcoholhoudende dranken (de zogenoemde interme–
diaire produkten), een andere categorie-indeling voor bier, de tarief–
struktuur wijnaccijns (aanvullende wijnaccijns wordt geïntegreerd in het
basistarief), produktdefinities door middel van verwijzing naar posten van
de Gecombineerde Nomenclatuur, verlaagde tarieven en de regeling voor
kleine brouwerijen.
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3. DOELSTELLING VAN HET WETSVOORSTEL

Het onderhavige wetsvoorstel strekt, door middel van wijziging van de
Wet op de accijns (Stb. 1991, 561) tot de verwerking in de nationale
wetgeving van de bepalingen van vorengenoemde Richtlijn van 25
februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten,
het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.
Zoals in hoofdstuk 2 uiteen is gezet, is met de omzetting van deze
richtlijn in de nationale regelgeving de noodzakelijke regelgeving met
betrekking tot de heffing van accijns met het oog op de afschaffing van
de fiscale grenzen, nog niet voltooid.

Met betrekking tot het onderhavige wetsvoorstel zou ik, in meer
algemene zin, het volgende willen opmerken. De wijzigingen die worden
beoogd in de Wet op de accijns lijken op het eerste gezicht omvangrijk.
Dit is deels een gevolg van de wijze waarop de Europese regelgeving tot
stand komt. In het bijzonder op het terrein van de accijnsheffingen zijn in
de afgelopen tientallen jaren door de Lid-Staten geheel eigen heffings–
systemen en controle-filosofieën ontwikkeld. Deze heffingen dateren in
vele gevallen tot voor het begin van deze eeuw en zijn in hoge mate
verweven met de culturen van de Lid-Staten. Daar komt bij dat zij door
de produkten waarop de heffingen zich richten, dicht bij het dagelijkse
leven staan. Deze uiteenlopende heffingssystemen dienen in het kader
van de accijnsharmonisatie in éèn - in dit geval het accijnsverkeer en de
controle daarop betreffende - regeling te worden samengebracht. Het in
de horizontale richtlijn neergelegde resultaat van de besprekingen is dan
ook een compromis tussen de in de verschillende Lid-Staten geldende
regelingen dat daardoor niet beter zal zijn dan de controle-systemen die
de afzonderlijke Lid-Staten zelf voor hun eigen grensgebied tot stand
hadden gebracht. Daarbij moet ook worden bedacht dat de maatregelen
die de afgelopen jaren op het gebied van vereenvoudiging van grenscon–
troles zijn getroffen reeds een beperking betekenden van de mogelijkheid
tot absoluut waterdichte grenscontroles.

De horizontale richtlijn zelf bevat daarnaast een aantal bepalingen die
de regelgeving ingewikkelder zouden maken, en daarmee ook de
uitvoering, maar waarbij het de Lid-Staten vrij staat deze al of niet in te
voeren. Deze regelingen zijn getroffen om het die Lid-Staten in wier
controle-systematiek de fysieke controle een voorname plaats inneemt,
mogelijk te maken voorshands deze opzet te continueren. In het
wetsvoorstel wordt de lijn gevolgd dat Nederland zoveel als mogelijk is,
blijft aansluiten bij het systeem zoals dat thans is neergelegd in de Wet
op de accijns, een systeem dat reeds is gebaseerd op administratieve
controle, met zo weinig mogelijk ambtelijke tussenkomst. Thans blijkt dat
het een groot voordeel is dat de stap van een stelsel met in hoofdzaak
fysieke controle naar een stelsel met in hoofdzaak administratieve
controle reeds is gezet. De huidige, op de administratieve controle
gebaseerde systematiek vergemakkelijkt de verwerking van de
horizontale richtlijn per 1 januari 1993 in hoge mate.

Een belangrijk uitgangspunt bij de besprekingen over de horizontale
richtlijn is geweest dat de huidige administratieve verplichtingen voor het
bedrijfsleven en voor de belastingdiensten zouden dienen te worden
verminderd. Naar mijn mening is men in dit streven geslaagd. De
regeling is mijns inziens in de inmiddels gegroeide Nederlandse praktijk
van administratieve controle op eenvoudige wijze uit te voeren.

Slechts met betrekking tot het handelsverkeer dat niet rechtstreeks
verloopt tussen de belastingentrepots moet de wetgeving worden uitge–
breid met regelgeving die gecompliceerder is dan de regels voor het
verkeer tussen belastingentrepots.
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De afschaffing van de fiscale grenzen per 1 januari 1993 betekent dat
particulieren, zoals ook al is aangegeven in hoofdstuk 1 van deze
memorie, in andere Lid-Staten accijnsgoederen inclusief accijns kunnen
kopen en vervolgens kunnen meenemen naar de eigen Lid-Staat zonder
dat in eigen land (nog eens) accijns moet worden betaald. Om ervoor te
zorgen dat in het intra-EG-verkeer onderscheid kan worden gemaakt
tussen accijnsgoederen die door particulieren voor eigen verbruik worden
meegenomen en accijnsgoederen waarvoor de heffing in het land van
bestemming moet plaatsvinden, is in de horizontale richtlijn een aantal
bepalingen opgenomen. Deze moeten waarborgen dat men er niet toe
overgaat, anders dan voor het eigen verbruik door particulieren, accijns–
goederen in andere Lid-Staten inclusief accijns aan te schaffen en
vervolgens over de grens mee te nemen en hier hetzij te verhandelen
hetzij in de eigen onderneming te gebruiken zonder dat in Nederland
accijns wordt voldaan.

Ten slotte heb ik nog twee opmerkingen met betrekking tot het onder–
havige wetsvoorstel.

In de eerste plaats merk ik op dat ik in overweging heb genomen over
te gaan tot een herplaatsing van de Wet op de accijns, nadat de gehele
implementatie is afgerond.

Voorts merk ik wat de gehanteerde systematiek voor de delegatiebepa–
lingen betreft op dat daarbij is uitgegaan van de wijze van delegatie zoals
die in de Wet op de accijns is neergelegd naar aanleiding van desbetref–
fende opmerkingen bij het daartoe strekkende wetsvoorstel door de Raad
van State en vanuit de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

4. DE HORIZONTALE RICHTLIJN IN HOOFDLIJNEN

4.1. Inleidende opmerkingen

De horizontale richtlijn bevat bepalingen voor de heffing van accijns in
het intracommunautaire handelsverkeer alsmede voor de controle
daarop. Als goederen waarvan de accijns wordt geheven overeenkomstig
de communautaire regelgeving, worden uitsluitend aangemerkt de
volgende drie categorieën goederen:

- minerale oliën;
- alcohol en alcoholhoudende dranken;
- tabaksfabrikaten.
Naast de accijns kunnen ingevolge de richtlijn (artikel 3, tweede lid) op

vorenbedoelde produkten nog andere indirecte belastingen met speci–
fieke doeleinden, zoals bij voorbeeld milieuheffingen, worden geheven.
Wel wordt hierbij als voorwaarde gesteld dat deze dienen te worden
geheven met inachtneming van de uit hoofde van de accijnzen en de btw
geldende voorschriften. Hierbij gaat het om voorschriften met betrekking
tot de vaststelling van de maatstaf van heffing en de berekening, de
verschuldigdheid en de controle van de belasting. Anders gezegd: deze
andere belastingen dienen te worden geheven als waren zij btw of
accijns.

Voorts staat de richtlijn (artikel 3, derde lid) toe dat op andere dan de
hiervoor bedoelde accijnsgoederen belastingen worden ingevoerd of
gehandhaafd, mits deze belastingen in het handelsverkeer tussen de
Lid-Staten geen aanleiding geven tot formaliteiten die verband houden
met het overschrijden van de grenzen. In hoofdstuk 5 wordt op dit
aspect, dat ook de accijnsheffing van suikerhoudende produkten en
frisdranken raakt, nader ingegaan.

De horizontale richtlijn is complementair aan de in Richtlijn 91/680
neergelegde btw-overgangsregeling en is nodig om ook het vrije verkeer
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voor aan accijns onderworpen produkten mogelijk te maken na de
afschaffing van de fiscale grenzen op 1 januari 1993. De richtlijn beperkt
zich tot de harmonisatie van de regels die noodzakelijk zijn voor de
werking van de interne markt en laat het aan de Lid-Staten over om de
nodige maatregelen te nemen met betrekking tot de toepassing van de
regeling en de controle hierop.

4.2. Particulieren en ondernemers

Met betrekking tot de accijnsgoederen die door particulieren zelf voor
eigen verbruik worden meegenomen naar een andere Lid-Staat, zal
worden geheven in de Lid-Staat waar de accijnsgoederen zijn gekocht,
dat wil zeggen zij worden inclusief accijns gekocht en er zal in de
Lid-Staat van bestemming van de particulier niet opnieuw een heffing
plaatsvinden.

Met betrekking tot accijnsgoederen die niet door particulieren voor
eigen verbruik worden meegenomen, zal worden geheven in de Lid-Staat
waar de accijnsgoederen verbruikt zullen worden. In verband daarmee zal
het intracommunautaire verkeer van accijnsgoederen in beginsel plaats–
vinden onder schorsing van accijns tussen belastingentrepots, zoals dat
thans reeds geldt voor het nationale verkeer van accijnsgoederen tussen
accijnsgoederenplaatsen. Onder een belastingentrepot wordt verstaan
elke plaats in een Lid-Staat waar op grond van de wettelijke bepalingen
in die Lid-Staat accijnsgoederen onder schorsing van accijns mogen
worden vervaardigd, voorhanden mogen zijn en mogen worden
ontvangen en van waaruit accijnsgoederen onder schorsing van accijns
mogen worden verzonden. De in Nederland gelegen belastingentrepots
zullen conform de bestaande terminologie van de Wet op de accijns
worden aangeduid met de benaming accijnsgoederenplaatsen.

De reden om deze nationale terminologie aan te houden is tweeërlei:
enerzijds kunnen de accijnsgoederenplaatsen nationaal worden onder–
scheiden van de als entrepots aangeduide douane-entrepots terwijl
anderzijds een terminologisch onderscheid kan worden aangehouden
met de in de andere Lid-Staten gelegen belastingentrepots; voorgesteld
wordt derhalve in de Wet op de accijns de term belastingentrepot, de
term die ook de horizontale richtlijn kent, alleen voor die laatste groep te
gebruiken. In het vervolg van deze memorie wordt de term belastingen–
trepot gebruikt als het om dat instituut gaat in de horizontale richtlijn in
het algemeen (gelegen in Nederland of in een van de andere Lid-Staten).

De vergunninghouders van een belastingentrepot moeten bij de
uitoefening van hun werkzaamheden aan een aantal in de richtlijn
opgenomen verplichtingen voldoen. Deze verplichtingen komen overeen
met de verplichtingen die een vergunninghouder van een accijnsgoede–
renplaats thans reeds heeft op basis van de Wet op de accijns.

Uitgangspunt van de horizontale richtlijn is voorts dat het verkeer van
onveraccijnsde goederen dient te geschieden onder dekking van een
geleidedocument. Dit kan zowel een commercieel als een administratief
document zijn. Thans zijn nog besprekingen gaande over de harmonisatie
van de inhoud van deze documenten en de vorm van het administratief
document. In paragraaf 4.6 wordt op het geleidedocument nader
ingegaan.

Naast het verkeer van accijnsgoederen onder schorsing van accijns
(zogeheten onveraccijnsde goederen) tussen in verschillende Lid-Staten
gelegen belastingentrepots, biedt de richtlijn tevens de mogelijkheid aan
ondernemers die niet de hoedanigheid van vergunninghouder van een
belastingentrepot bezitten om accijnsgoederen in een andere Lid-Staat
onder schorsing van accijns te betrekken uit een belastingentrepot. Deze
categorie ondernemers wordt in de richtlijn onderscheiden in
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zogenoemde geregistreerde bedrijven en niet-geregistreerde bedrijven.
Anders dan bij het verkeer tussen belastingentrepots, dienen geregi–
streerde bedrijven en niet-geregistreerde bedrijven de accijns onmid–
dellijk bij de ontvangst van de goederen te voldoen. Zij mogen de
accijnsgoederen niet onder schorsing van accijns voorhanden hebben of
(weer) verzenden. Bij geregistreerde bedrijven gaat het om bedrijven die
niet in aanmerking kunnen of willen komen voor een vergunning als
accijnsgoederenplaats, maar die op een meer dan incidentele basis
accijnsgoederen uit een andere Lid-Staat betrekken. Het verschil met de
niet-geregistreerde bedrijven is dat het bij laatstgenoemde bedrijven
gaat om bedrijven die incidenteel accijnsgoederen uit een andere
Lid-Staat betrekken. Hoewel dit strijdig lijkt met de in de richtlijn gehan–
teerde term niet-geregistreerd bedrijf moeten deze bedrijven wel bekend
zijn bij de overheid. In de systematiek van de wet is hierbij uit controle–
overwegingen gekozen voor een vergunning.

De richtlijn biedt aan de vergunninghouder van een belastingentrepot
de mogelijkheid in een andere Lid-Staat met betrekking tot leveringen
aan een geregistreerd of aan een niet-geregistreerd bedrijf een fiscaal
vertegenwoordiger aan te wijzen. De fiscaal vertegenwoordiger moet in
de plaats van de vergunninghouder van het geregistreerde bedrijf of van
het niet-geregistreerde bedrijf de accijns van de accijnsgoederen
voldoen, zekerheid stellen en voldoen aan een aantal administratieve
verplichtingen. De fiscaal vertegenwoordiger van de vergunninghouder
van een belastingentrepot kan alleen als zodanig optreden indien daartoe
een vergunning is verstrekt door de inspecteur.

Het uitgangspunt dat de heffing van accijnsgoederen die anders dan
door particulieren voor eigen verbruik worden overgebracht naar een
andere Lid-Staat, worden belast in de Lid-Staat waar het verbruik zal
plaatsvinden, (met andere woorden van accijnsgoederen die in het
handelsverkeer tussen ondernemers uit verschillende Lid-Staten worden
overgebracht), beperkt zich niet tot het verkeer van onveraccijnsde
goederen. Ook met betrekking tot goederen die reeds tot verbruik zijn
uitgeslagen in een Lid-Staat (zogeheten veraccijnsde goederen) en die,
algemeen geformuleerd, om commerciële redenen voorhanden worden
gehouden in een andere Lid-Staat, vindt belastingheffing plaats in de
laatstgenoemde Lid-Staat. De accijns wordt dan verschuldigd bij het
voorhanden hebben (de ontvangst derhalve) van de desbetreffende
goederen in de andere Lid-Staat door een ondernemer of publiekrech–
telijk lichaam voor commerciële doeleinden, de levering en het
aanwenden voor eigen verbruik in het kader van de onderneming of door
het publiekrechtelijke lichaam daaronder begrepen. Degene die de
goederen voorhanden heeft of verbruikt in de onderneming dan wel het
publiekrechtelijke lichaam, is de belasting verschuldigd. Om cumulatie
van accijnsheffing te voorkomen, voorziet de horizontale richtlijn in een
regeling die het mogelijk maakt dat, na betaling van accijns in de
Lid-Staat van bestemming, de verkoper de eerder betaalde accijns terug
vraagt in de Lid-Staat waar de uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden.
Ook dit intracommunautaire verkeer van deze accijnsgoederen dient te
geschieden onder dekking van een geleidedocument.

Het uitgangspunt van de interne markt is voorts dat van accijnsgoe–
deren die burgers voor eigen verbruik kopen in een andere Lid-Staat, en
die zij zelf vervoeren, de accijns is geheven in het land waar de goederen
zijn gekocht en dat zij niet opnieuw accijns behoeven te betalen in het
land waar zij de accijnsgoederen mee naar toe nemen. Dit is neergelegd
in artikel 8 van de richtlijn. Ter voorkoming van oneigenlijk gebruik zijn
echter nadere voorzieningen opgenomen waardoor kan worden
opgetreden tegen personen die dergelijke veraccijnsde goederen andere
dan minerale oliën kopen voor andere doeleinden dan eigen verbruik. Ten
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einde vast te stellen of de goederen voor andere doeleinden dan eigen
verbruik zijn bestemd, biedt de richtlijn de mogelijkheid voor de
Lid-Staten om in het kader van hun eigen rechtsstelsel een bewijsre–
geling in het leven te roepen. In de richtlijn zijn hiertoe criteria
neergelegd. Voorbeelden hiervan zijn de commerciële status en de
beweegredenen van degene die de produkten voorhanden heeft, de
aangetroffen documenten en de aard en de hoeveelheid van de desbe–
treffende produkten. Ik stel voor deze criteria, behoudens de hoeveel–
heidsgrenzen, niet in wetgeving te vertalen, omdat het hier gaat om een
niet-limitatieve opsomming in de richtlijn van criteria voor de bewijslast.
Dit ligt anders voor de hoeveelheidscriteria, omdat bij overschrijding
daarvan een omkering van de bewijslast ontstaat. Bij overschrijding van
bepaalde hoeveelheden kan er van worden uitgegaan dat de accijnsgoe
deren niet voor eigen verbruik bestemd zijn, tenzij het tegendeel wordt
aangetoond. Benadrukt zij dat het hier beslist niet gaat om een soort
nieuwe reizigersvrijstelling - met grenscontroles - die afbreuk doet aan
het voor particulieren geldende oorsprongslandbeginsel. Het betreft
slechts indicatieve niveaus; overschrijding van deze niveaus leidt tot een
bewijsvermoeden in die zin dat wordt aangenomen dat de goederen voor
andere doeleinden dan voor eigen verbruik door particulieren voorhanden
worden gehouden, tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

Voor minerale oliën zijn afzonderlijk nadere bepalingen opgenomen.
Particulieren kunnen op grond van de algemene regel voor eigen verbruik
minerale oliën in een andere Lid-Staat kopen en deze zelf overbrengen.
Wanneer dit gebeurt in normale kleinhandelsverpakkingen, zoals een
draagbaar reservoir of in de brandstoftank van een voertuig vormt dit
geen probleem en behoeft ter zake in het land van verbruik niet meer te
worden geheven. Ten einde echter te voorkomen dat particulieren groot–
schalig minerale oliën direct in andere Lid-Staten gaan betrekken, bij
voorbeeld ten behoeve van de oliestook-verwarming, kunnen Lid-Staten
op grond van artikel 9, derde lid, van de richtlijn minerale oliën, waarvoor
in een andere Lid-Staat de accijns reeds is betaald en die op een
zogenoemde atypische wijze worden vervoerd door particulieren of voor
rekening van particulieren, eveneens belasten. Als atypische wijze van
vervoer wordt in dit verband aangemerkt het vervoer anders dan in de
tank van een voertuig of in een draagbaar reservoir, dan wel - indien het
verwarmingsbrandstof betreft - anders dan in tankwagens die voor
rekening van een ondernemer worden gebruikt.

In het vorenstaande is aangegeven dat particuliere aankopen worden
belast in het land van aankoop volgens de aldaar geldende tarieven. Dat
geldt evenwel uitsluitend voor door de particuliere kopers zelf meege–
nomen goederen. Met betrekking tot de zogeheten verkopen op afstand
(in de besprekingen in Brussel als postorder– of tele-verkopen
aangeduid), waarbij accijnsgoederen worden gekocht door kopers in een
andere Lid-Staat en waarbij deze goederen door de verkoper direct of
indirect voor rekening van de verkoper worden verzonden, geldt dat
belastingheffing plaatsvindt in de Lid-Staat van bestemming. In
paragraaf 4.8 wordt nader ingegaan op deze verkopen op afstand.

4.3. Tijdstip waarop de verschuldigdheid van accijns ontstaat
(de uitslag)

In artikel 5, eerste lid, van de richtlijn is de bepaling opgenomen dat de
accijnsgoederen aan accijns worden onderworpen bij de produktie ervan
op het grondgebied van de Gemeenschap of bij de invoer ervan in dit
grondgebied. Vervolgens zijn in artikel 6 van de richtlijn de bepalingen
opgenomen met betrekking tot het tijdstip waarop de verschuldigdheid
van accijns feitelijk ontstaat. Ingevolge dit artikel wordt de accijns
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verschuldigd bij de uitslag tot verbruik van accijnsgoederen alsmede
indien tekorten worden geconstateerd. Onder uitslag tot verbruik wordt
in dit verband mede verstaan het op onregelmatige wijze onttrekken van
bedoelde goederen aan een schorsingsregeling, alsmede de vervaar–
diging van accijnsgoederen buiten de schorsingsregeling. De wijze
waarop de heffing en de inning van de verschuldigde accijns geschieden,
wordt overgelaten aan de Lid-Staten, mits deze hierbij geen onderscheid
maken tussen nationale accijnsprodukten en accijnsprodukten uit andere
Lid-Staten.

De Wet op de accijns verstaat in de huidige tekst onder uitslag: het
brengen van een accijnsgoed buiten een plaats die voor dat soort
accijnsgoed als accijnsgoederenplaats is aangewezen (artikel 2, eerste
lid). Aan dit begrip wordt in het tweede lid van dat artikel met betrekking
tot het eigen verbruik in de accijnsgoederenplaats nog enige uitbreiding
gegeven; voorts zijn in de artikelen 86 en 87 voor het buiten een accijns–
goederenplaats vervaardigen of voorhanden hebben van accijnsgoederen
waarvan de accijns niet is geheven, afzonderlijke verschuldigdheidsbepa–
lingen opgenomen. In artikel 88 worden tot slot bepaalde verliezen met
uitslag gelijkgesteld.

Het begrip uitslag waar het de uitslag uit een accijnsgoederenplaats
betreft, behoeft geen wijziging. Waar het de thans in de artikelen 86,
eerste lid, en 87, eerste lid, opgenomen verschuldigdheid betreft, wordt
voorgesteld de daar bedoelde situaties voortaan aan te merken als
uitslag. Artikel 88 behoeft op dit punt geen wijziging.

Zoals in paragraaf 4.2 reeds is vermeld, bevat de richtlijn naast de
reguliere overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van de
accijns tussen belastingentrepots, een aantal situaties die leiden tot
verschuldigdheid van accijns in de Lid-Staat van bestemming. In het
wetsvoorstel wordt voorzien in bepalingen ingevolge welke ook deze
situaties, uit een oogpunt van eenheid van terminologie, worden aange–
merkt als uitslag.

In artikel I, onderdeel D, wordt voorgesteld daartoe een zestal nieuwe
artikelen (2a tot en met 2f) in de wet op te nemen. Het gaat daarbij om
de volgende goederenbewegingen of feitelijke omstandigheden:

- de ontvangst door een geregistreerd bedrijf of door een niet-geregi–
streerd bedrijf van accijnsgoederen, die afkomstig zijn uit een belasting–
entrepot in een andere Lid-Staat (artikel 2a);

- het door een ondernemer of een publiekrechtelijk lichaam voor
commerciële doeleinden voorhanden hebben van in een andere Lid-Staat
veraccijnsde goederen waarvan in Nederland geen accijns is geheven
(artikel 2b);

- het door natuurlijke personen voor andere doeleinden dan voor eigen
verbruik voorhanden hebben van in een andere Lid-Staat veraccijnsde
goederen waarvan in Nederland geen accijns is geheven (artikel 2c,
tweede lid);

- de verkrijging van in een andere Lid-Staat veraccijnsde minerale
oliën waarvan in Nederland geen accijns is geheven, indien deze op een
atypische wijze worden vervoerd (artikel 2d);

- de levering van accijnsgoederen die direct of indirect voor rekening
van de verkoper vanuit een andere Lid-Staat worden verzonden of
vervoerd (verkopen op afstand) (artikel 2e);

- het in strijd met artikel 5 van de wet vervaardigen van accijnsgoe–
deren buiten een accijnsgoederenplaats en het voorhanden hebben van
accijnsgoederen die niet overeenkomstig de bepalingen van de wet in de
heffing zijn betrokken (artikel 2f).

Met betrekking tot degene die in vorenbedoelde situaties de accijns is
verschuldigd en de tijdstippen waarop in de desbetreffende situaties de
verschuldigdheid ontstaat, zijn afzonderlijke artikelen opgenomen (51 a
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en 52a). Voor een toelichting ter zake zij verwezen naar het artikelsge–
wijze deel van deze memorie.

Naast vorengenoemde zes nieuwe artikelen wordt in artikel I,
onderdeel D, een nieuw artikel 2g voorgesteld. In dit artikel wordt
bepaald dat ter zake van het brengen van een accijnsgoed vanuit een
belastingentrepot naar een accijnsgoederenplaats geen accijns wordt
verschuldigd. Voorwaarde is wel dat bij de overbrenging van de
goederen wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Treden tijdens het
vervoer onregelmatigheden op, dan voorziet het nieuwe artikel 86a
(artikel I, onderdeel Z) in de mogelijkheid alsnog accijns te heffen.

4.4. Invoer

Ingevolge artikel 5, eerste lid, tweede alinea, van de horizontale
richtlijn wordt als invoer van een accijnsgoed beschouwd de binnen–
komst van dat accijnsgoed in de Gemeenschap.

Ingevolge de derde alinea van dit artikel wordt de invoer van een
accijnsgoed dat onder een communautaire douaneregeling wordt
geplaatst, verlegd naar het tijdstip waarop het accijnsgoed wordt
onttrokken aan deze communautaire douaneregeling. Artikel 6 van de
horizontale richtlijn bepaalt vervolgens dat het begrip invoer wordt
aangemerkt als uitslag tot verbruik, tenzij het accijnsgoed onder een
schorsingsregeling wordt geplaatst (overbrenging naar een accijnsgoe–
derenplaats). Voor de verwerking van deze bepaling in de Nederlandse
regelgeving stel ik een enigszins andere opzet voor dan in de horizontale
richtlijn is neergelegd.

Ik stel voor de huidige systematiek van de Wet op de accijns te blijven
volgen en de invoer als afzonderlijk belastbaar feit te blijven hanteren,
naast de uitslag. Systematisch geeft dit meer duidelijkheid, onder meer
omdat de accijns ter zake van de invoer wordt geheven met overeenkom–
stige toepassing van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen
(Stb. 1992, 54), terwijl de heffing van de accijns ter zake van de uitslag
geschiedt onder het regime van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
(Stb. 1959, 301) en de Invorderingswet 1990 (Stb. 221). Hierdoor wordt
voorkomen dat de invoer eerst onder het begrip uitslag zou moeten
worden gebracht en vervolgens daarvan weer zou moeten worden uitge–
zonderd. De voorgestelde werkwijze is overigens niet in strijd met de
richtlijn; het gaat immers niet om de letterlijke verwerking maar om het
bereiken van het beoogde doel. Uit het overleg in Brussel en uit diverse
bilaterale contacten is mij bekend dat verschillende Lid-Staten hetzelfde
standpunt innemen als Nederland.

In het onderhavige wetsvoorstel is derhalve voorzien in een regeling
die inhoudt dat als invoer wordt aangemerkt het binnenbrengen van een
accijnsgoed in Nederland vanuit een derde land wanneer dat goed niet
wordt geplaatst onder een communautaire douaneregeling of niet wordt
overgebracht naar een accijnsgoederenplaats dan wel naar een plaats
voor tijdelijke opslag. Voorts wordt als invoer aangemerkt de beëindiging
in Nederland van de plaatsing van een accijnsgoed onder een commu–
nautaire douaneregeling en de onttrekking aan zo'n regelmg

Het binnenkomen van een accijnsgoed in Nederland vanuit een andere
Lid-Staat wordt niet meer als invoer aangemerkt. Het goederenverkeer
tussen de Lid-Staten wordt in de eerste plaats afgedekt door het stelsel
van de onderling verbonden belastingentrepots. Daarnaast zijn er aanvul–
lende bepalingen daarop met betrekking tot de overbrenging van accijns–
goederen onder schorsing van accijns naar geregistreerde bedrijven en
niet-geregistreerde bedrijven in een andere Lid-Staat. Ten slotte is er het
stelsel met betrekking tot de overbrenging naar een andere Lid-Staat van
accijnsgoederen waarvan de accijns al is geheven, in de zin van de
artikelen 7 tot en met 10 van de richtlijn (zie ook paragraaf 4.5 hierna).
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4.5. Het intracommunautaire verkeer van accijnsgoederen

Zoals ik al in de vorige paragrafen aangaf, kunnen accijnsgoederen
vanuit een belastingentrepot naar een andere Lid-Staat worden
verzonden onder schorsing van accijns, zodat de accijns verschuldigd
wordt in de Lid-Staat van bestemming. Dit wordt in het algemeen gerea–
liseerd door de werking van het stelsel van onderling verbonden
belastingentrepots en - binnen ons land - accijnsgoederenplaatsen;
daarbij wordt de heffing van de accijns verlegd naar het moment waarop
de accijnsgoederen dit stelsel verlaten.

Het vorenstaande geldt in zekere zin ook voor de gevallen waarin
accijnsgoederen worden overgebracht vanuit een belastingentrepot in de
ene Lid-Staat naar een geregistreerd bedrijf dan wel een niet-geregi–
streerd bedrijf in een andere Lid-Staat. Daarbij geldt echter dat de
accijns onmiddellijk bij de ontvangst van de goederen door de laatstge–
noemde categorieën ondernemers betaald dient te worden. Weliswaar
betekent dit een verschuiving van het moment van verschuldigdheid van
het tijdstip waarop de goederen het belastingentrepot verlaten naar het
tijdstip van aankomst van de goederen, maar de goederen komen niet
onder opschorting van accijns bij de afnemer te liggen.

In de huidige regeling van de Wet op de accijns is voor de binnen–
landse situatie voorzien in controle op het overbrengen van accijnsgoe–
deren waarvan de accijns nog niet is geheven, onder meer door middel
van zogenoemde vervoersopdrachten. Ook het overbrengen naar het
buitenland dient thans plaats te vinden met een vervoersopdracht. Het
vervoer van accijnsgoederen tussen de Lid-Staten is in de huidige
situatie gebonden aan communautaire douane-documenten. Hoewel bij
het wegvallen van de grenzen het overbrengen van accijnsgoederen van
de ene Lid-Staat naar de andere niet mag leiden tot een controle die het
intracommunautaire vrije verkeer kan belemmeren, dient in verband met
het kunnen vaststellen van verschuldigdheid van accijns en de controle
op het daadwerkelijk overbrengen van de goederen, het vervoer van aan
accijns onderworpen goederen bekend te zijn bij de autoriteiten van de
Lid-Staten. In het verkeer van accijnsgoederen tussen belastingentrepots
in de verschillende Lid-Staten c.q. accijnsgoederenplaatsen in Nederland
zullen de goederen daarom ingevolge de artikelen 18 en 19 van de
horizontale richtlijn vergezeld dienen te gaan van een geleidedocument.
Ook het intracommunautaire verkeer van belastingentrepots c.q. accijns–
goederenplaatsen naar geregistreerde en niet-geregistreerde bedrijven
dient vergezeld te gaan van zo'n document. Voor de inhoud en overige
aspecten van het geleidedocument moge ik verwijzen naar paragraaf 4.6.
Hier zij volstaan met de opmerking dat het gebruik van dit geleidedo–
cument in grote lijnen overeenkomt met het gebruik van de vervoersop–
dracht op grond van de huidige nationale bepalingen.

Zoals in paragraaf 4.2 al werd opgemerkt zal ook een geleidedocument
dienen te worden gebruikt in het intracommunautaire handelsverkeer van
veraccijnsde goederen. De vorm en de inhoud van dat document moeten
nog in EG-verband worden bepaald De horizontale richtlijn schrijft op dit
punt voor dat de voornaamste elementen die deel uitmaken van het
geleidedocument voor de verzending onder schorsing van accijns, ook op
het onderhavige geleidedocument moeten worden vermeld.

4.6. Het geleidedocument

Op grond van de richtlijn dient de verzender van de accijnsgoederen
die onder een schorsingsregeling naar een andere Lid-Staat worden
verzonden per zending een ondertekend en gedagtekend geleidedo–
cument op te maken. Daarop vermeldt hij alle voor de accijnsheffing
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relevante gegevens zoals die in de toelichting op dat document worden
gevraagd. Dit betreft een groot aantal elementen, waarvan de
voornaamste zijn:

- naam en adres van de afzender;
- een door de afzender vast te stellen volgnummer van de zending;
- de datum van verzending;
- het bedrijf van bestemming;
- land van verzending en land van bestemming;
- identificatie van het vervoermiddel;
- een omschrijving van de goederen, met inbegrip van de voor de

berekening van de accijns benodigde gegevens en gegevens omtrent de
bruto– en nettomassa e.d.

Over de inhoud van het document en de wijze van gebruik zijn
langdurige discussies gevoerd, omdat iedere üd-Staat daarin bepaalde
elementen van het eigen stelsel wilde terugzien. Het geheel heeft
derhalve het karakter van een compromis.

Het document dient in viervoud te worden opgemaakt. Exemplaar nr. 1
van het document is bestemd voor de verzender van de accijnsgoederen
zelf, de exemplaren 2, 3 en 4 gaan met de accijnsgoederen mee naar de
geadresseerde in de Lid-Staat van bestemming. Exemplaar nr. 2 is
bestemd voor de geadresseerde; exemplaar nr. 3 is het zogenoemde
terugzendingsexemplaar en exemplaar nr. 4 is het exemplaar bestemd
voor de autoriteiten in de Lid-Staat van bestemming. De geadresseerde
dient de exemplaren 3 en 4 van het document te voorzien van een
verklaring dat hij de in het document omschreven accijnsgoederen heeft
ontvangen. Het exemplaar nr. 3 dient hij, voorzien van de genoemde
verklaring van ontvangst, terug te zenden aan de afzender van de
accijnsprodukten. Het exemplaar nr. 4 is bestemd voor de autoriteiten
van de Lid-Staat van bestemming; de richtlijn schrijft echter niet voor dat
dit exemplaar ook naar die autoriteiten moet worden gestuurd.

Het staat de Lid-Staten vrij om te bepalen dat dit exemplaar door de
geadresseerde in zijn administratie wordt bewaard en dat de autoriteiten,
bij voorbeeld door middel van een maandelijkse opgave, worden geïnfor–
meerd over de ontvangen goederen. Anderzijds is het mogelijk dat de
autoriteiten in de Lid-Staat van bestemming toezending van het
document eisen. Het staat de autoriteiten van de Lid-Staat van
bestemming voorts vrij te bepalen dat exemplaar nr. 3 via de desbetref–
fende autoriteiten wordt geleid. Voorts mogen de autoriteiten van de
Lid-Staat van verzending om toezending van een extra afschrift
verzoeken.

Gegeven de in de Wet op de accijns neergelegde procedure van
administratieve controle stel ik voor dat met betrekking tot vorenstaande
mogelijkheden het volgende voorgeschreven zal worden. Het exemplaar
nr. 4 met betrekking tot uit andere Lid-Staten ontvangen accijnsgoe–
deren zal in de onderhavige situaties in de administratie van de vergun–
ninghouders van de accijnsgoederenplaats bewaard kunnen worden.
Voorts zal terugzending van het exemplaar nr. 3 door de vergunning–
houder van de accijnsgoederenplaats rechtstreeks aan de afzender
kunnen plaatsvinden. In verband met het voorgaande bestaat om
controle-redenen geen behoefte aan toezending van een extra-afschrift
van dit exemplaar nr. 3 aan de belastingdienst.

De op het geleidedocument betrekking hebbende bepalingen zullen in
het Besluit accijns worden opgenomen.

Met betrekking tot het vervoer van accijnsgoederen die zich, in de
terminologie van de richtlijn, onder een andere communautaire douane–
regeling bevinden dan het in het vrije verkeer brengen, dan wel van
accijnsgoederen die zijn geplaatst in een vrije zone of een vrij entrepot,
wordt het hiervoor bedoelde geleidedocument niet gebruikt. Bij het
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vervoer van deze goederen dient gebruik te worden gemaakt van de
desbetreffende douane-documenten. In de systematiek van de richtlijn
worden de accijnsgoederen geacht zich in dergelijke gevallen onder het
schorsingsregime voor de accijns te bevinden.

Het niet voldoen aan de vereisten bij het verkeer van accijnsgoederen
tussen belastingentrepots of van accijnsgoederen die zich onder een
communautaire douaneregeling bevinden, zal ertoe leiden dat de accijns–
goederen zullen worden geacht te zijn uitgeslagen c.q. ingevoerd.

Met betrekking tot de vraag in welke Lid-Staat de accijns verschuldigd
wordt, indien tijdens het vervoer een overtreding of een onregelma–
tigheid is begaan met als gevolg dat de accijns verschuldigd is, bevat
artikel 20 van de horizontale richtlijn nadere bepalingen. Ook over deze
bepalingen is uitvoerig en lang gesproken. Deze zijn uiteindelijk
nagenoeg identiek aan die met betrekking tot het communautaire
douanevervoer. De voorgestelde verwerking van deze bepalingen is
opgenomen in artikel I, onderdeel Z, van het wetsvoorstel (artikel 86a).
De strekking van die bepalingen is de volgende. Ingeval met betrekking
tot accijnsgoederen die onder het accijnsopschortende regime worden
vervoerd, in Nederland een overtreding of een onregelmatigheid wordt
geconstateerd of wordt begaan, is Nederlandse accijns verschuldigd
door de vergunninghouder van het belastingentrepot c.q. de accijnsgoe–
derenplaats die de goederen heeft verzonden. Wordt de overtreding of
onregelmatigheid in Nederland vastgesteld, maar is niet duidelijk waar
deze is begaan, dan wordt deze geacht te zijn begaan in Nederland.
Indien uit Nederland afkomstige accijnsgoederen niet aankomen op de
plaats van bestemming en niet kan worden vastgesteld waar de
overtreding of de onregelmatigheid is begaan, dan wordt deze geacht te
zijn begaan in Nederland. De vergunninghouder van de accijnsgoederen–
plaats die de goederen heeft verzonden, wordt alsdan de accijns
verschuldigd. Zou in de gevallen waarin niet kan worden vastgesteld
waar de overtreding of de onregelmatigheid is begaan, binnen een
bepaalde periode blijken dat zij in een andere Lid-Staat is begaan, dan
wordt de Nederlandse accijns gerestitueerd.

4.7. Fiscale merktekens

De horizontale richtlijn geeft de Lid-Staten de bevoegdheid te bepalen
dat de op hun grondgebied voor uitslag tot verbruik bestemde goederen
moeten zijn voorzien van fiscale merktekens of van nationale herken–
ningstekens die voor fiscale doeleinden worden gebruikt. Deze
merktekens dienen ter beschikking te worden gesteld aan vergunning–
houders van een belastingentrepot die accijnsgoederen willen vervoeren
naar Lid-Staten die het gebruik van deze merktekens voorschrijven. Ik
stel voor vooralsnog voor andere produkten dan tabaksprodukten,
waarvoor het zegelsysteem gehandhaafd blijft, geen gebruik te maken
van deze mogelijkheid. Ook het bedrijfsleven heeft daar, naar eigen
zeggen, op dit moment geen behoefte aan.

4.8. Verkopen op afstand

De heffing ter zake van accijnsgoederen die door particulieren voor
eigen behoefte worden aangekocht in een andere Lid-Staat en door hen
zelf worden vervoerd, vindt plaats in de Lid-Staat van verkrijging (zie
paragraaf 4.2). Dit uitgangspunt geldt niet wanneer de accijnsgoederen
niet door hen zelf worden vervoerd maar voor rekening - direct of
indirect - van de verkoper in de ene Lid-Staat worden verzonden naar
een particulier in de andere Lid-Staat.

Ook met betrekking tot aankopen van niet als particulieren aan te
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merken natuurlijke personen en rechtspersonen kan zich een dergelijke
situatie voordoen, zonder dat dit wordt afgedekt door de artikelen 7 tot
en met 9 van de horizontale richtlijn. Hierbij gaat het om veraccijnsde
goederen en niet om leveringen onder schorsing van accijns. Indien een
postorderbedrijf handelt in de hoedanigheid van een belastingentrepot
en accijnsgoederen levert aan een vergunninghouder van een accijnsgoe–
derenplaats dan wel van een geregistreerd bedrijf of van een niet-geregi–
streerd bedrijf gelden de normale regels van het onder schorsing
overbrengen van accijnsgoederen.

Accijnzen maken zowel in relatieve als in absolute zin een belangrijk
deel uit van de verkoopprijs. Indien voor de verkopen op afstand de
accijns zou worden geheven in de Lid-Staat waar de verkoper is
gevestigd, zou er een niet bedoelde mogelijkheid ontstaan om accijns–
goederen in Lid-Staten met lage tarieven te gaan kopen, zonder betaling
van accijns in de Lid-Staat van bestemming.

Voor de verkopen op afstand wordt er in artikel 10 van de richtlijn
daarom in voorzien dat de accijns wordt geheven door de Lid-Staat van
bestemming.

De accijns wordt door de verkoper verschuldigd op het tijdstip van de
levering. Op grond van het derde lid van artikel 10 van de horizontale
richtlijn kunnen de Lid-Staten bepalen dat de verkoper in de Lid-Staat
van bestemming een fiscaal vertegenwoordiger aanwijst, die de accijns
moet voldoen. Gelet op de grote belangen die met dergelijke transacties
kunnen zijn gemoeid, stel ik voor bij de verkopen op afstand met
bestemming Nederland een fiscaal vertegenwoordiger verplicht te
stellen. Op grond van de richtlijn kan een ieder die niet de koper van de
goederen is, door de verkoper als fiscaal vertegenwoordiger worden
aangewezen. Deze fiscaal vertegenwoordiger wordt dan de accijns
verschuldigd en moet deze op aangifte voldoen. Ten einde voldoende
waarborgen te verkrijgen dat de fiscaal vertegenwoordiger aan zijn
verplichtingen zal voldoen, zal deze in het bezit moeten zijn van een
daartoe verstrekte vergunning van de inspecteur. De voorgestelde
regeling met betrekking tot de verkopen op afstand is neergelegd in de
nieuwe artikelen 2e, 50f, 50g, 51 a en 52a.

Met betrekking tot de verkopen op afstand door een in Nederland
gevestigde verkoper met als bestemming een andere Lid-Staat schrijft
artikel 10, derde lid, van de horizontale richtlijn voor dat Nederland zich
er van moet vergewissen dat de verkoper zich houdt aan de gestelde
verplichtingen met betrekking tot het waarborgen van de betaling van de
accijns en met betrekking tot zijn administratie. Ten einde dit toezicht
goed te kunnen uitoefenen stel ik voor de verkopen op afstand vanuit
Nederland te binden aan een vergunning. Verwezen zij naar de
toelichting op het nieuwe artikel 86b (artikel I, onderdeel Z).

4.9. Teruggaven

In de Wet op de accijns is thans voorzien in de mogelijkheid van
teruggaaf van accijns ter zake van uitvoer van accijnsgoederen die zich in
het vrije verkeer bevinden. Met betrekking tot de verzending naar andere
Lid-Staten dient deze systematiek te worden aangepast.

In het algemeen geschiedt het intracommunautaire handelsverkeer,
zoals eerder aangegeven, onder schorsing van accijns tussen belasting–
entrepots c.q. accijnsgoederenplaatsen. Zoals hiervoor is uiteengezet zal
in het kader van de interne markt ook het intracommunautaire handels–
verkeer van goederen die reeds tot verbruik zijn uitgeslagen, mogelijk
moeten zijn. In dat geval dient de accijns op accijnsgoederen die een
commerciële bestemming hebben, (opnieuw) te worden voldaan in de
Lid-Staat van bestemming. Voor deze accijnsgoederen wordt, voor zover
deze door een ondernemer naar een ondernemer of een publiekrechtelijk
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lichaam in een andere Lid-Staat zijn overgebracht en waarvoor de accijns
in die Lid-Staat is voldaan, onder voorwaarden teruggaaf van accijns
verleend. Deze voorwaarden zijn de volgende:

- de afzender moet voordat de goederen worden verzonden, bij de
autoriteiten in de Lid-Staat van verzending een verzoek indienen om
teruggaaf en aantonen dat de accijns bij eerdere gelegenheid is voldaan;

- de goederen moeten worden vervoerd onder dekking van het gelei–
dedocument zoals dat geldt met betrekking tot het verkeer van onverac–
cijnsde goederen tussen belastingentrepots;

- de afzender moet het van de geadresseerde ontvangen exemplaar
nr. 3 van het document overleggen voorzien van de aantekening dat de
goederen zijn ontvangen, vergezeld van een stuk waaruit blijkt dat de
betaling van accijns heeft plaatsgevonden of dat tenminste bepaalde
gegevens bevat betreffende de ter zake bevoegde fiscale autoriteiten in
de Lid-Staat van bestemming, zoals het adres van de betrokken
belastinginspectie en de datum van aanvaarding van de aangifte.

Vorenbedoelde voorwaarden zullen in het Besluit accijns worden
opgenomen. Voor het overbrengen van accijnsgoederen naar een derde
land blijft het bestaande systeem ter zake van de teruggaaf van accijns
gehandhaafd.

Zoals in paragraaf 4.8 is uiteengezet, geldt voor de verkopen op
afstand dat de accijns moet worden voldaan in de Lid-Staat van
bestemming. Teneinde ook hier dubbele belastingheffing te voorkomen is
in de horizontale richtlijn voorzien in de mogelijkheid van teruggaaf van
accijns in de Lid-Staat van verzending van de desbetreffende goederen.
Voor de Nederlandse situatie betekent dit dat aan bij voorbeeld een
Nederlands postorderbedrijf bij levering van accijnsgoederen naar een
andere Lid-Staat teruggaaf zal worden verleend, nadat de accijns is
voldaan in die andere Lid-Staat.

In artikel I, onderdeel U, is de bestaande teruggaafregeling van de Wet
op de accijns aan het vorenstaande aangepast.

4.10 Vrijstellingen

De horizontale richtlijn voorziet in een vrijstelling voor accijnsgoederen
die zijn bestemd voor diplomatieke vertegenwoordigingen, bepaalde
internationale organisaties, in NAVO-verband hier te lande verblijvende
buitenlandse strijdkrachten e.d. Deze vrijstellingen vloeien voort uit inter–
nationale overeenkomsten; de Wet op de accijns kent in artikel 69 reeds
een dergelijke bepaling.

In de horizontale richtlijn wordt voorts bepaald dat de in een drietal
richtlijnen vervatte bepalingen betreffende de accijns vanaf 31 december
1992 niet langer van kracht zijn in het intracommunautaire verkeer van
accijnsgoederen. Het gaat hierbij om:

- de belastingvrijstellingen bij invoer van kleine zendingen van
goederen zonder commercieel karakter;

- de belastingvrijstellingen bij definitieve invoer van persoonlijke
goederen door particulieren; en

- de belastingvrijstellingen voor brandstof in reservoirs van bedrijfsau–
tomobielen.

De horizontale richtlijn bepaalt voorts dat de in de richtlijn inzake reizi–
gersvrijstellingen opgenomen bepalingen inzake accijnzen na 31
december 1992 niet langer van kracht zijn in het intracommunautaire
verkeer.

De hiervoor genoemde vrijstellingen zijn, gelet op de uitgangspunten
van de horizontale richtlijn, niet meer nodig.

De Lid-Staten mogen hun nationale voorschriften inzake bevoorrading
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van schepen en luchtvaartuigen met andere accijnsgoederen dan
minerale oliën vooralsnog handhaven (voor minerale oliën is een
verplichte vrijstelling voorgesteld in de struktuurrichtlijn). Hoewel de
Lid-Staten niet verplicht zijn deze regeling te continueren, stel ik voor
deze wel te continueren, waar het gaat om een overgangsregeling (totdat
de Raad op voorstel van de Commissie tot afschaffing besluit) en
afschaffing daarvan zou kunnen leiden tot bevoorrading buiten
Nederland. Aangezien de Wet op de accijns thans in deze situaties
uitgaat van het begrip uitvoer, hetgeen na 1 januari 1993 niet meer
mogelijk is waar het het intracommunautaire verkeer betreft, wordt in
artikel I, onderdeel S (artikel 66a), voorgesteld de huidige situatie te
continueren door middel van een vrijstelling bij intracommunautair
vervoer naar andere Lid-Staten door schepen en luchtvaartuigen.

Het budgettaire belang dat met deze vrijstelling is gemoeid, bedraagt
bij benadering enkele miljoenen guldens. Hierbij zij aangetekend, dat bij
het eenzijdig alleen in Nederland in de heffing betrekken van de desbe–
treffende accijnsgoederen de bevoorrading althans voor een deel niet
meer in Nederland zal plaatsvinden, maar in andere (EG-)landen, die
deze vrijstelling wel hebben gehandhaafd. Uit de besprekingen in Brussel
en uit diverse bilaterale contacten is mij bekend dat verschillende
Lid-Staten niet voornemens zijn die vrijstelling af te schaffen. Door
andere Lid-Staten zijn daarbij geen signalen afgegeven dat zij anders
zouden handelen.

4.11. Tax-free verkopen

Momenteel is het mogelijk om in het reizigersverkeer, in overeen–
stemming met de communautaire wetgeving ter zake, bij intracommu–
nautaire reizen (door de lucht of over zee) bepaalde verbruiksgoederen
tax-free aan te schaffen. Tax-free wil zeggen vrij van verbruiksbelas–
tingen en niet vrij van de communautaire invoerrechten («duty-free»). In
EG-verband is immers reeds geruime tijd geleden overeengekomen om
reizigers die hun normale verblijfplaats binnen de EG hebben op intra–
communautaire reizen niet langer goederen vrij van invoerrechten aan te
laten schaffen.

In beginsel is de hiervoor beschreven belastingvrije handel niet
verenigbaar met het karakter van een verbruiksbelasting: goederen
dienen ergens binnen het heffingsgebied belast te worden. De inbreuk
daarop is thans beperkt, gegeven de grenzen die zijn gesteld aan het
meenemen van goederen uit een andere Lid-Staat zonder dat in het
bestemmingsland heffing volgt.

Na 1992 zal ten aanzien van aankopen door particulieren voor de
heffing van de verbruiksbelastingen worden uitgegaan van heffing in het
oorsprongsland. Hiermee wordt bereikt dat goederen buiten het verkeer
tussen ondernemers zonder formaliteiten van de ene Lid-Staat naar de
andere kunnen worden gebracht. Zoals in paragraaf 4.10 van deze
memorie is uiteengezet, komen de thans geldende waarde– en hoeveel–
heidsgrenzen in het kader van de vrijstelling bij invoer vanuit een andere
Lid-Staat dan ook te vervallen. De communautaire wetgeving ter zake, de
zogenoemde Reizigersrichtlijn', zal dienovereenkomstig worden
aangepast en voortaan alleen nog toepassing vinden in het verkeer met
derde landen.

Wat de belastingvrije verkopen betreft bij reizen door de lucht of over
zee is, ondanks principiële overeenstemming tussen de Lid-Staten over
de onverenigbaarheid van tax-free verkopen met het nieuwe heffings–

1 Richtiijn 69/169/EEG van 28 mei 1969, systeem voor de indirecte belastingen, onderkend dat afschaffing van die
PbEG van 4 juni 1969, nr. L 133. faciliteit kan leiden tot ongewenste economische en sociale gevolgen.
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Om die redenen zijn in de horizontale richtlijn in artikel 28 overgangs–
maatregelen vastgesteld die het mogelijk maken dat uiterlijk tot en met
30 juni 1999 de belastingvrije verkopen vanuit verkooppunten in lucht–
en zeehavens (tax-free shops) en aan boord van lucht– en zeevaartuigen
kunnen worden gehandhaafd tot een hoogte welke gelijk is aan die van
de vrijstellingen welke gelden in het reizigersverkeer met derde landen.
Bij het binnenbrengen van deze goederen in een andere Lid-Staat blijft
belastingheffing achterwege. In feite betekent dit dus een tijdelijke conti–
nuering van de huidige praktijk.

Daartoe zal evenwel wettelijk een voorziening moeten worden
getroffen ten einde de vrijstelling feitelijk te kunnen laten voortbestaan.
In de huidige situatie heeft een tax-free shop de status van entrepot. De
accijnsgoederen kunnen daar belastingvrij worden opgeslagen. De
verkoop van accijnsgoederen vanuit dit entrepot, terwijl de desbetref–
fende goederen worden meegenomen in de reizigersbagage naar een
andere Lid-Staat of naar een derde land leidt in de huidige systematiek
niet tot een belastbaar feit. De opslag in een (douane-)entrepot wordt
immers aangemerkt als uitvoer.

Na 1 januari 1993 is voor communautaire goederen opslag onder het
stelsel van een (douane-)entrepot niet meer mogelijk. In Europees
verband zal nog over de praktische uitwerking worden gesproken. Op dit
gebied zal echter geen EG-regelgeving tot stand worden gebracht. De
EG-Commissie volstaat met het uitbrengen van zogenoemde «guide–
lines», zijnde «richtsnoeren voor de toepassing van de controle door de
verkoper in belastingvrije winkels». Deze richtsnoeren gaan uit van
opslag onder schorsing van accijns in een tax-free shop, met andere
woorden de tax-free shop wordt gezien als accijnsgoederenplaats
(verwezen zij naar de in de artikelsgewijze toelichting van deze memorie
opgenomen toelichting op artikel II). Indien de goederen aan deze schor–
singsregeling worden onttrokken met als bestemming een derde land kan
de huidige systematiek (uitvoer) worden gehandhaafd. Indien de
goederen aan deze schorsingsregeling worden onttrokken met als
bestemming een andere Lid-Staat kan dit geschieden met vrijstelling.
Continuering van de thans bestaande vrijstelling van verkopen door
tax-free shops zal derhalve moeten leiden tot het opnemen van een
expliciete vrijstelling in de wet. Het voorstel voor een dergelijke bepaling
is opgenomen in artikel II van het onderhavige wetsvoorstel. In verband
met het tijdelijke karakter van de regeling stel ik voor deze niet in de Wet
op de accijns zelf op te nemen maar als een overgangsbepaling in dit
wetsvoorstel.

Met betrekking tot de grenzen waarbinnen de vrijstelling ter zake van
belastingvrije aankopen kan worden verleend, bepaalt artikel 28, tweede
lid, van de horizontale richtlijn het volgende. De vrijstelling geldt alleen
voor produkten waarvan de hoeveelheden, per persoon en per reis, niet
de maxima overschrijden die zijn vastgesteld in de geldende bepalingen
inzake het reizigersverkeer tussen derde landen en de Gemeenschap. Het
gaat hierbij om een stringente hoeveelheidsbeperking onder meer voor
tabaksprodukten (200 sigaretten of 50 sigaren of 100 cigarillo's of 250
gram rooktabak) en voor alcoholhoudende dranken (1 liter alcoholische
drank met een hoog alcoholgehalte of 2 liter alcoholische drank met een
laag alcoholgehalte of 2 liter mousserende wijn of likeurwijn en 2 liter
niet-mousserende wijn).

Handhaving van de mogelijkheid tot het belastingvrij verkopen van
goederen tijdens intra-communautaire reizen zou zonder nadere maatre–
gelen moeten leiden tot een douanecontrole bij aankomst. Ingevolge de
Verordening van de Raad betreffende de afschaffing van de controles en
de formaliteiten die van toepassing zijn op de handbagage en de ruimte–
bagage van personen op intracommunautaire vluchten en op de bagage
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1 Verordening (EEG) 3925/91 van 19
december 1991. PbEG van 31 december
1991, nr L 374.
2 Verordening (EEG) 968/89, PbEG van 18
april 1989, nr L 106

van personen bij intracommunautaire zeereizen1, zullen alle douanecon–
troles echter met ingang van 1 januari 1993 vervallen. In EG-verband
zullen afspraken worden gemaakt over de praktische kanten van de
controle op verkopen vanuit tax-free-shops. Het komt mij voor dat in de
nieuwe opzet die controle zal moeten worden verlegd naar het moment
van aankoop. Hierbij kan worden gedacht aan een systeem van admini–
stratieve controle bij de tax-free-shophouders, waarbij (evenals thans het
geval is) gebruik zou kunnen worden gemaakt van de instapkaart om te
bepalen welke goederen in welke hoeveelheid door een bepaalde
passagier kunnen worden aangekocht. Daarnaast dient nog te worden
bezien hoe de controle moet verlopen met betrekking tot de verkopen
aan boord van de lucht– of zeevaartuigen.

Uiteraard zal bij de uitwerking van de hiervoor genoemde richtsnoeren
nauw overleg met de desbetreffende sectoren plaatsvinden met het oog
op een werkbare en handhaafbare regeling.

4.12. Kleine wijnproducenten

Op grond van artikel 29 van de horizontale richtlijn kunnen Lid-Staten
kleine wijnproducenten ontheffen van een aantal verplichtingen. Indien
deze kleine wijnproducenten echter zelf intracommunautaire transacties
verrichten, dienen zij te voldoen aan de bij EEG-verordening met
betrekking tot de begeleidende documenten voor het vervoer van
wijnbouwprodukten en de in de wijnsector bij te houden registers2

vastgestelde verplichtingen. Dit houdt onder meer in dat het vervoer voor
handelsdoeleinden van uit een Lid-Staat herkomstige wijn moet
geschieden onder dekking van een handelsdocument waarin tenminste
zijn vermeld de gegevens omtrent de koper en de verkoper, de afzender
en de geadresseerde, de datum en het volgnummer van het document,
alsmede gegevens betreffende de omschrijving, het alcoholgehalte en de
hoeveelheid van de wijnbouwprodukten. In de vorengenoemde veror–
dening zijn ter zake nadere voorschriften opgenomen.

Nederland kent slechts zeer weinig kleine producenten van druivenwijn
en enkele kleine producenten van vruchtenwijn waarop de ontheffing
blijkens een Raadsverklaring bij de richtlijn ook ziet, hoewel genoemde
verordening slechts betrekking heeft op druivenwijnproducenten. De
regeling van de verordening zou derhalve in de nationale wetgeving
geïmplementeerd moeten worden indien wij voor Nederland de uitzon–
dering van toepassing zouden willen laten zijn. De Nederlandse wijnpro–
ducenten hebben op grond van de Wet op de accijns een vergunning
voor een accijnsgoederenplaats. De verplichtingen waaraan deze
wijnprocudenten op grond van de huidige wet moeten voldoen, blijken in
de praktijk geen problemen op te leveren. Deze verplichtingen behoeven
op grond van de «normale» richtlijnvoorschriften geen aanpassing. In het
wetsvoorstel is dan ook niet voorgesteld vorenbedoelde ontheffing ook in
Nederland van toepassing te doen zijn.

In het tweede lid van artikel 29 van de richtlijn is bepaald dat de belas–
tingdienst van de Lid-Staat van bestemming door de geadresseerde van
de wijnleveringen in kennis dient te worden gesteld door middel van het
in het eerste lid bedoelde document of een verwijzing hiernaar; deze
systematiek vervangt derhalve het normale geleidedocument. Hiervoor
zal een voorziening worden getroffen in het Besluit accijns op grond van
de artikelen 2a en 2g van de wet.

4.13. Wederzijdse bijstand

Met betrekking tot de administratieve samenwerking tussen de belas–
tingadministraties in het kader van de accijnsheffing ter zake van intra–
communautaire transacties kent de horizontale richtlijn, anders dan de
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nchthjn aangaande het btw-overgangsregime, niet een aanvullende
regeling in een verordening. In de toekomst zal bezien worden of ook op
het terrein van de accijns tot een met de btw-sfeer vergelijkbare uitwis–
selingsstruktuur kan worden gekomen zodra alle Lid-Staten in staat zijn
tot een geautomatiseerde gegevensuitwisseling voor de accijns. Zolang
dit niet het geval is, zal gebruik moeten worden gemaakt van de meer
klassieke instrumenten op het terrein van de wederzijdse bijstand. Dit
geschiedt door de Richtlijn betreffende de wederzijdse bijstand van de
bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten op het gebied van de directe en
de indirecte belastingen' ook op de accijns van toepassing te verklaren.

Daartoe bevat artikel 30 van de horizontale richtlijn een bepaling
waarmee wijzigingen worden aangebracht in de richtlijn met betrekking
tot de wederzijdse bijstand.

De laatstbedoelde richtlijn is in de nationale wetgeving verwerkt in de
Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belas–
tingen (Stb. 1986, 249). In artikel III van het onderhavige wetsvoorstel
wordt voorgesteld die wet dienovereenkomstig aan te passen.

5. ACCIJNS VNA ALCOHOLVRIJE DRANKEN EN VAN SUIKER
EN SUIKERHOUDENDE PRODUKTEN

Zoals in paragraaf 4.1 is uiteengezet bevat de horizontale richtlijn
bepalingen voor de heffing van drie categorieën accijnsgoederen. Het
betreft minerale oliën, alcohol en alcoholhoudende dranken alsmede
tabaksfabrikaten. Ingevolge artikel 3, derde lid, van de horizontale
richtlijn blijven de Lid-Staten bevoegd belastingen in te stellen of te
handhaven op andere produkten, mits deze belastingen in het handels–
verkeer tussen de Lid-Staten geen aanleiding geven tot formaliteiten die
verband houden met het overschrijden van een grens.

Een dergelijke heffing zal dan een ander karakter moeten krijgen dan
de heffing van de onder de te harmoniseren accijns vallende goederen.
De consequentie daarvan is dat het beter is de accijns van alcoholvrije
dranken en de accijns van suiker en suikerhoudende produkten uit de
Wet op de accijns te halen.

Ter zake is inmiddels een wetsvoorstel aanhangig gemaakt bij de Raad
van State dat onder meer beoogt de huidige accijnsheffing van alcohol–
vrije dranken te vervangen door een afzonderlijke verbruiksbelasting van
deze dranken. De accijnsheffing van suiker en suikerhoudende produkten
zal niet door een andere belasting van deze goederen worden vervangen.

6. BUDGETTAIRE EN PERSONELE ASPECTEN

Met de horizontale richtlijn worden in beginsel geen budgettaire
verschuivingen beoogd tussen de Lid-Staten. Voor andere transacties
dan de aankopen die particulieren voor eigen verbruik meenemen, geldt
dat de accijns wordt geheven in de Lid-Staat waar de accijnsgoederen in
de verbruikssfeer worden gebracht. Aangezien het resultaat van de
systematiek van de richtlijn hetzelfde is als die onder de huidige regel–
geving, vloeien uit de verwerking daarvan geen budgettaire gevolgen
voort.

Accijnsgoederen die in een andere Lid-Staat door particulieren voor
eigen verbruik worden gekocht en die zij zelf meenemen, zullen in de
Lid-Staat van aankoop worden belast. Dit zal voor Nederland naar

1 Richtiijn 77/779/EEG, PbEG van 2 7 v e r w a c h t i n g budgettair neutraal uitwerken. Deze verwachting is
december 1977, nr L 336 gebaseerd op een aantal overwegingen. In de eerste plaats zij bedacht
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dat door de thans bestaande reizigersvrijstellingen ter zake van het
intra-EG verkeer ook nu al accijnsgoederen uit andere Lid-Staten binnen
Nederland worden gebracht zonder dat dit leidt tot heffing van accijns in
Nederland. Een vraag die zich vervolgens voordoet, is of na 1 januari
1993 aankopen door particulieren in een relevant grotere mate in het
buitenland zullen worden gedaan dan thans het geval is. Dit zou veroor–
zaakt kunnen worden door tariefverschillen, die ook na 1 januari 1993
zullen blijven bestaan. Daarbij zij echter bedacht dat het uiteindelijke
prijsverschil van goederen niet alleen wordt bepaald door het verschil in
accijns; ook de overige componenten in de kostprijs zijn van belang. In
dit kader zij opgemerkt dat op dit moment het prijspeil voor accijnsgoe–
deren in Nederland ten opzichte van het prijspeil in de buurlanden een
wisselend beeld vertoont. Het meest de aandacht trekt daarbij het
nadelige prijsverschil van Nederland voor de benzine. Van het opengaan
van de grenzen zal in dezen echter geen extra stimulans uitgaan om
gebruik te maken van dit prijsverschil omdat ook nu reeds van de inhoud
van de brandstoftank in Nederland niet opnieuw accijns wordt geheven.
Voorts moet niet uit het oog worden verloren dat wat voor Nederlanders
geldt ten aanzien van aankoopimpulsen in landen met lagere accijnsta–
rieven, in landen met hogere accijnstarieven geldt ten aanzien van
aankopen in Nederland.

Al met al meen ik te mogen concluderen dat de budgettaire gevolgen
van dit wetsvoorstel geen omvang van betekenis zullen hebben. Hierbij
moet in ogenschouw worden genomen dat de gevolgen van het uit de
Wet op de accijns halen van de suiker– en frisdrankaccijns, waarmee een
bedrag van f475 mln is gemoeid, door een afzonderlijk wetsvoorstel met
een gelijke opbrengst worden opgevangen.

Met betrekking tot de gevolgen in de personele en de materiële sfeer
moge ik verwijzen naar hoofdstuk 6 van de memorie van toelichting bij
het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in
verband met de afschaffing van de fiscale grenzen.

7. DEREGULERING

Het wetsvoorstel behelst de verwerking van Europese regelgeving, in
casu de Richtlijn nr. 92/12/EEG van de Raad van 27 februari 1992.

Het wetsvoorstel is bezien op de criteria die zijn opgenomen in de
zogeheten Aanwijzingen voor de regelgeving. Daarbij is in het bijzonder
aandacht geschonken aan die elementen die de verwerking van Europese
regelgeving betreffen.

Voor de budgettaire gevolgen en de personele aspecten van het
wetsvoorstel zij verwezen naar hoofdstuk 6 van deze memorie. Met
betrekking tot het voorstel zelf zij het volgende opgemerkt. Het
wetsvoorstel is uit een oogpunt van regelgeving als zodanig een complex
geheel. In hoofdstuk 3 ben ik al op dat aspect ingegaan en ook op de
redenen die daaraan ten grondslag liggen. Voorts heb ik aangegeven dat
wanneer de horizontale richtlijn daartoe mogelijkheden biedt,
complexiteit in de nationale wetgeving zoveel als mogelijk is vermeden.

Zoals hiervoor in deze memorie reeds is aangegeven, vloeien uit het
onderhavige wetsvoorstel bepaalde administratieve verplichtingen voort.
In zoverre is derhalve sprake van een lastenverzwaring. Deze moet echter
niet geïsoleerd worden bezien. Uit het oog moet namelijk niet worden
verloren dat door het wegvallen van de binnengrenzen de grensformali–
teiten daar wegvallen. Dat betekent voor de desbetreffende ondernemers
niet alleen een duidelijke lastenvermindering in administratieve zin, maar
vooral ook aanzienlijke tijdwinst. Tijdwinst die ook zeker in financiële
termen valt uit te drukken. De nieuwe administratieve verplichtingen
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kornen dan ook in de plaats van andere verplichtingen die wegvallen. Dat
de nieuwe verplichtingen noodzakelijk zijn, is aan geen enkele twijfel
onderhevig. Het is immers uitgesloten dat intracommunautaire trans–
acties zonder enige vorm van controle door de belastingadministratie
kunnen plaatsvinden. Dat zou gegeven de noodzaak van fraudebe–
strijding ontoelaatbaar zijn.

De administratieve verplichtingen brengen veranderingen met zich
voor ondernemers en belastingdienst. Gegeven echter de omstandigheid
dat reeds per 1 januari 1992 sprake is van een systeem van administra–
tieve controles zijn deze veranderingen beperkt.

Van groot belang is dat de ondernemers zich de nieuwe regelgeving
eigen moeten maken. Voor de implementatie van regelgeving en
verplichtingen is een relatief korte tijd beschikbaar. Dit geldt voor de
ondernemers, de belastingdienst en het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Daarom hebben reeds in de tweede helft van 1991
vertegenwoordigers van het gehele bedrijfsleven, het CBS, de belasting–
dienst en ambtenaren van het Ministerie van Financiën besloten een
commissie te vormen, waarmee wordt beoogd de implementatie zo
geruisloos mogelijk te laten verlopen. De commissie beperkt haar taak
niet tot de werkzaamheden die voortvloeien uit de verwerking van de
horizontale richtlijn. Ook de aanpassingen in het kader van het
btw-overgangsregime, de daarmee samenhangende nieuwe Verordening
inzake administratieve samenwerking en de douanewetgeving, noodza–
kelijk voor de interne markt, rekent zij tot haar werkterrein. De commissie
heeft daartoe een zestal werkgroepen (in het jargon: task-forces) in het
leven geroepen. Daarin hebben dezelfde groepermgen zitting als in
vorenbedoelde commissie zelf. Eén van deze werkgroepen betreft de
implementatievoorstellen op het terrein van de accijnswetgeving en de
douanewetgeving.

8. TOELICHTING OP DE ARTIKELEN

In het algemene deel van deze memorie zijn de wijzigingen in de Wet
op de accijns waartoe de horizontale richtlijn noopt in veel gevallen reeds
uitvoerig aangegeven. Waar nodig zal naar de desbetreffende passages
in het algemene deel van deze memorie worden verwezen.

Bij deze memorie is een transponeringstabel opgenomen waarin de
met elkaar corresponderende artikelen van de horizontale richtlijn en de
in dit wetsvoorstel opgenomen artikelen van de Wet op de accijns zijn
vermeld (bijlage A). De tekst van de horizontale richtlijn is als bijlage B
bij deze memorie opgenomen. Als bijiage C bij deze memorie is de tekst
opgenomen van de Wet op de accijns, zoals deze zou luiden na
verwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen wijzigingen1.

Artikel I (Wet op de accijns)

Inleiding

In Artikel I zijn de wijzigingen opgenomen die ingevolge de horizontale
richtlijn moeten worden aangebracht in de Wet op de accijns.

Met betrekking tot een deel van de in Artikel I opgenomen wetswijzi–
gingen is van belang artikel 27 van de horizontale richtlijn. Dit artikel
bepaalt dat de Raad vóór 1 januari 1997, aan de hand van een verslag
van de Commissie, de bepalingen van de artikelen 7 tot en met 10
opnieuw beziet en in voorkomend geval de nodige wijzigingen vaststelt.

1 Bijiagen B en c zijn ter inzage geiegd bij Mede afhankelijk van de mate waarin een verdere tariefharmonisatie tot
de afdeiing Pariementaire Documentatie stand komt, is dus sprake van min of meer tijdelijke regelingen. In
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verband hiermee zullen de bij onderdeel D opgenomen artikelen 2b, 2c,
2d, 2e, de bij onderdeel K opgenomen artikelen 50f en 50g, het bij
onderdeel L opgenomen artikel 51a, alsmede het bij onderdeel M
opgenomen artikel 52a van het wetsvoorstel waarin de artikelen 7 tot en
met 10 van de horizontale richtlijn zijn verwerkt, te zijner tijd wellicht
moeten worden gewijzigd.

Onderdeel A (artikel 1)

Zoals ik in hoofdstuk 5 van het algemene deel van deze memorie heb
uiteengezet, stel ik mij voor de toepassing van de Wet op de accijns te
beperken tot die goederen waarvan in communautair verband accijns
wordt geheven en deze wet niet langer van toepassing te doen zijn op
alcoholvrije dranken, suiker en suikerhoudende produkten. Deze dranken
en produkten zijn dan ook niet meer in de opsomming van artikel 1,
eerste lid, opgenomen. Toegevoegd zijn daarentegen de zogenoemde
intermediaire produkten (sherry, port e.d.), die in het kader van de
EG-richtlijnen, anders dan thans in de wet, niet onder de definitie van
wijn vallen. De definitie van deze produkten zal worden opgenomen in de
zogenoemde struktuurrichtlijn alcohol en alcoholhoudende dranken.
Omdat voor de intermediaire produkten, anders dan thans het geval is,
afzonderlijke definities en tarieven zullen gaan gelden, zal, nadat voren–
bedoelde richtlijn is aanvaard, in Hoofdstuk II van de wet een nieuwe
afdeling «Intermediaire produkten» worden ingevoegd.

In paragraaf 4.3 van het algemeen deel van deze memorie is de
achtergrond van de artikelen 5 en 6 van de richtlijn uiteengezet. Tegen
deze achtergrond is het mogelijk en naar mijn mening ook wenselijk het
ontstaan van de verschuldigdheid van accijns zoals dat thans in de Wet
op de accijns is neergelegd - in casu ter zake van de uitslag en van de
invoer - te handhaven (artikel 1, tweede lid).

Onderdeel B (artikel 1a)

Door het invoegen van zeven nieuwe artikelen na artikel 2 van de wet
zouden de begripsomschrijvingen, opgenomen in het huidige artikel 4,
wel erg ver naar achteren komen te liggen. Om de inzichtelijkheid en
leesbaarheid van de wet te bevorderen heb ik er dan ook voor gekozen
bedoelde omschrijvingen direct na artikel 1 in een nieuw artikel 1a onder
te brengen. Artikel 4 vervalt dan. Mede gelet op de omstandigheid dat de
begripsomschrijvingen bij dit wetsvoorstel ingrijpend worden gewijzigd,
meen ik dat een en ander uit wetstechnisch oogpunt geen bezwaar
ontmoet.

Artikel 1a van de wet bevat een aantal begripsomschrijvingen. Deze
zijn deels afkomstig uit het huidige artikel 4 van de wet, zij het waar
nodig aangepast. Dit artikel bevat voorts begripsomschrijvingen die
voortvloeien uit de horizontale richtlijn.

In onderdeel c is het begrip belastingentrepot opgenomen. Dit begrip
is van groot belang omdat de belastingentrepots in het intracommunau–
taire verkeer van accijnsgoederen een centrale rol spelen; de kern van
het systeem van de horizontale richtlijn wordt gevormd door het stelsel
van onderling verbonden belastingentrepots. Dit begrip komt feitelijk
overeen met de omschrijving van het begrip accijnsgoederenplaats zoals
dat reeds in de huidige wet is neergelegd. Zoals in paragraaf 4.2 van het
algemeen deel is aangegeven zullen dan ook om pragmatische redenen
de in Nederland gelegen belastingentrepots conform de huidige termino–
logie van de wet blijven worden aangeduid met de benaming accijnsgoe–
derenplaatsen. In onderdeel h is het grondgebied van de Gemeenschap
gedefinieerd. Het begrip buitenland is vervangen door het begrip derde
land (onderdeel i).
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In de onderdelen j en k is een omschrijving gegeven van de in de
artikelen 4 en 16 van de horizontale richtlijn genoemde geregistreerde
bedrijven en niet-geregistreerde bedrijven. In paragraaf 4.2 van het
algemene deel van deze memorie is uiteengezet dat de horizontale
richtlijn de mogelijkheid biedt aan ondernemers die niet de hoedanigheid
van vergunninghouder van een belastingentrepot bezitten, accijnsgoe–
deren onder schorsing van accijns te betrekken van een belastingen–
trepot uit een andere Lid-Staat. Deze categorie wordt in de horizontale
richtlijn onderscheiden in geregistreerde bedrijven en niet-geregistreerde
bedrijven. Ter toelichting op de begrippen geregistreerd en niet-geregi–
streerd merk ik nog het volgende op. Met geregistreerd wordt niet
bedoeld dat deze bedrijven opgenomen zijn in het ondernemersbestand
van de belastingdienst en de niet-geregistreerde bedrijven niet. Beide
dienen bij de belastingdienst als zodanig bekend te zijn. Bij geregi–
streerde bedrijven gaat het om bedrijven die niet in aanmerking kunnen
of willen komen voor een vergunning als accijnsgoederenplaats, maar die
op een meer dan incidentele basis accijnsgoederen uit een andere
Lid-Staat betrekken. Zij kunnen een verzoek om een vergunning indienen
ten einde deze goederen onder schorsing van accijns te mogen
betrekken. Het verschil met de niet-geregistreerde bedrijven is dat het bij
laatstgenoemde bedrijven gaat om bedrijven die slechts incidenteel
accijnsgoederen uit een andere Lid-Staat betrekken. Ook deze bedrijven
dienen in het bezit te zijn van een vergunning indien zij de goederen
onder schorsing van accijns wensen te betrekken. Voor een nadere
toelichting zij verwezen naar de toelichting op de bij onderdeel K
opgenomen afdeling 2a van Hoofdstuk III (artikelen 50a tot en met 50e).

In onderdeel I is een omschrijving gegeven van het begrip communau–
taire douaneregeling. Er zij op gewezen dat de invoer in het vrije verkeer
hier niet onder valt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de
toelichting op onderdeel E. Voorts is in onderdeel m aangegeven wat
onder intracommunautair vervoer wordt verstaan en in onderdeel n wat
onder schorsing van accijns wordt verstaan.

Ingevolge onderdeel o wordt voor het begrip ondernemer aangesloten
bij hetgeen daaronder ingevolge de Wet op de omzetbelasting 1968
(Stb. 329) moet worden verstaan. Ik vestig er de aandacht op dat
hieronder ook naar het spraakgebruik niet steeds als ondernemer aange–
merkte personen en lichamen (artsen, verenigingen, sportkantines,
ziekenhuizen e.d.) moeten worden verstaan. Ook publiekrechtelijke
lichamen zullen ingevolge deze begripsbepaling als ondernemer kunnen
worden aangemerkt. Voor zover de in Artikel I opgenomen wettelijke
bepalingen zowel op ondernemers betrekking hebben als op niet als
ondernemer aan te merken publiekrechtelijke lichamen, worden deze
afzonderlijk vermeld.

Onderdeel p bevat een omschrijving van het in de horizontale richtlijn
bedoelde geleidedocument (zie paragraaf 4.6 van het algemene deel van
deze memorie).

Onderdeel C (artikel 2)

De accijns is een eenmalige heffing op het binnenlandse verbruik. Om
die reden wordt in het oude derde lid van artikel 2 van de wet het
overbrengen van een accijnsgoed vanuit een accijnsgoederenplaats naar
een andere accijnsgoederenplaats die voor dat soort accijnsgoed als
zodanig is aangewezen, naar een entrepot of naar het buitenland, niet als
uitslag aangemerkt, indien wordt voldaan aan bij algemene maatregel
van bestuur te stellen voorwaarden. Het derde lid is zodanig gewijzigd
dat rekening wordt gehouden met de situaties waarin op grond van de
horizontale richtlijn goederen onder schorsing van accijns kunnen
worden overgebracht. Zoals in paragraaf 4.2 van het algemene deel van
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deze memorie is uiteengezet, gaat het hierbij om het overbrengen van
accijnsgoederen vanuit een accijnsgoederenplaats naar een belastingen–
trepot, naar een geregistreerd bedrijf, naar een niet-geregistreerd bedrijf
of naar een derde land. De overbrenging naar een (douane-)entrepot als
mogelijkheid van uitvoer is vervallen, aangezien vanaf 1 januari 1993 de
opslag van communautaire goederen onder het stelsel van een entrepot
niet meer mogelijk is. De uitvoer naar een derde land geschiedt derhalve
rechtstreeks vanuit het stelsel van de schorsing van de accijns.

Onderdeel D (artikelen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f en 2g)

Met de na artikel 2 van de wet in te voegen zeven nieuwe artikelen 2a
tot en met 2g worden de artikelen 7, 8, 9, 10, 15, 16 en 18 van de
richtlijn in de wet verwerkt. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om goederen–
bewegingen in het intracommunautaire verkeer (behoudens artikel 2f)
vanuit een andere Lid-Staat naar Nederland. Nu die situaties niet meer
via het begrip invoer aan de accijnsheffing kunnen worden onderworpen,
is een verschuldigdheid gecreëerd via een uitbreiding van het begrip
uitslag. Voor een nadere toelichting hierop zij verwezen naar paragraaf
4.3 van het algemeen deel van deze memorie. In het hiernavolgende
wordt per in te voegen artikel een toelichting gegeven.

Artikel 2a
In paragraaf 4.2 van het algemeen deel van deze memorie is reeds

uiteengezet dat accijnsgoederen vanuit een belastingentrepot onder
schorsing van accijns in Nederland kunnen worden betrokken door drie
categorieën ondernemers: vergunninghouders van een accijnsgoederen–
plaats, geregistreerde bedrijven en niet-geregistreerde bedrijven. Voor de
overbrenging van accijnsgoederen vanuit een belastingentrepot naar een
accijnsgoederenplaats zij verwezen naar artikel 2g. Artikel 2a heeft
betrekking op de overbrenging van accijnsgoederen vanuit een belasting
entrepot naar een geregistreerd bedrijf of naar een niet-geregistreerd
bedrijf in Nederland.

In artikel 16, tweede lid, van de horizontale richtlijn is bepaald dat het
geregistreerde bedrijf de accijns verschuldigd wordt bij de ontvangst van
de goederen. In artikel 16, derde lid, van de horizontale richtlijn is
bepaald dat het niet-geregistreerde bedrijf de accijns van de Lid-Staat
van bestemming bij de ontvangst van de goederen moet voldoen op de
door die üd-Staat vastgestelde wijze. In artikel 2a, eerste lid, wordt
mede als uitslag aangemerkt de ontvangst van een accijnsgoed door een
geregistreerd bedrijf of door een niet-geregistreerd bedrijf. In het in
onderdeel L opgenomen artikel 51a, onderdeel a, is bepaald dat de
accijns wordt geheven van de vergunninghouder van het geregistreerde
bedrijf of van de vergunninghouder het niet-geregistreerde bedrijf dan
wel van de door de vergunninghouder van het belastingentrepot van
verzending aangestelde fiscale vertegenwoordiger in Nederland. In het
bij onderdeel M opgenomen artikel 52a, eerste lid, onderdeel a, van de
wet is bepaald dat de hiermee gemoeide accijns verschuldigd wordt op
het tijdstip van de ontvangst van de goederen. Ingevolge het bij
onderdeel N opgenomen artikel 53a moet de verschuldigde accijns
uiterlijk op de dag na de dag waarop de accijnsgoederen zijn ontvangen
op aangifte worden voldaan.

De in artikel 16, tweede en derde lid, van de horizontale richtlijn
opgenomen verplichtingen waaraan door het geregistreerde respectie–
velijk het niet-geregistreerde bedrijf in Nederland moet worden voldaan,
zullen op grond van artikel 50b van de wet worden vastgesteld bij
algemene maatregel van bestuur.

Ingevolge artikel 17 van de horizontale richtlijn kan de vergunning–
houder van een belastingentrepot een fiscaal vertegenwoordiger
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aanwijzen ter zake van het overbrengen van accijnsgoederen vanuit het
belastingentrepot in de desbetreffende Lid-Staat naar het geregistreerde
bedrijf dan wel naar het niet-geregistreerde bedrijf in Nederland. Deze
fiscale vertegenwoordiger draagt dan zorg voor de in artikel 17, onder–
delen a, b en c, van de horizontale richtlijn opgenomen verplichtingen.
Deze zijn het stellen van zekerheid voor de accijns die verschuldigd kan
worden, het betalen van de accijns bij de ontvangst van de goederen
door het geregistreerde bedrijf dan wel door het niet-geregistreerde
bedrijf, het voeren van een administratie waarin de voor de accijns–
heffing relevante gegevens omtrent de leveringen van de desbetreffende
accijnsgoederen op overzichtelijke wijze worden bijgehouden, alsmede
de verplichting de inspecteur in te lichten waar de goederen worden
geleverd. In het bij onderdeel K opgenomen artikel 50d is bepaald dat de
fiscale vertegenwoordiger in het bezit dient te zijn van een vergunning
van de inspecteur. De inspecteur kan in de vergunning dezelfde
voorwaarden opnemen als die welke gelden met betrekking tot het
geregistreerde bedrijf en het niet-geregistreerde bedrijf.

Ingevolge het tweede lid van artikel 2a dient het overbrengen van een
accijnsgoed vanuit een belastingentrepot naar een in Nederland
gevestigd geregistreerd bedrijf of niet-geregistreerd bedrijf te
geschieden met inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te
stellen voorwaarden. Die voorwaarden zullen betrekking hebben op het
onder geleide van documenten doen plaatsvinden van het vervoer van de
desbetreffende goederen (derde lid).

In het vierde lid is, in navolging van de in de wet gehanteerde delega–
tiesystematiek - verwezen zij naar de slotzin van hoofdstuk 3 van het
algemene deel van deze memorie - opgenomen dat de Minister van
Financiën nadere regels kan stellen ten behoeve van de uitvoering van dit
artikel.

Artikel 2b
Zoals in paragraaf 4.2 van het algemeen deel is uiteengezet, zal het

intracommunautaire handelsverkeer in accijnsgoederen over het
algemeen tussen belastingentrepots geschieden. Dit verkeer kan dan
onder schorsing van accijns plaatsvinden. In het kader van de interne
markt zal echter ook handelsverkeer mogelijk moeten zijn van accijns–
goederen die reeds tot verbruik zijn uitgeslagen (veraccijnsde goederen).
In dat geval zal bij elke intracommunautaire handelstransactie de accijns
verschuldigd worden in de Lid-Staat van bestemming. Overeenkomstig
artikel 7 van de horizontale richtlijn bepaalt artikel 2b, eerste lid, dat het
door ondernemers en publiekrechtelijke lichamen voor commerciële
doelemden voorhanden hebben van een accijnsgoed, dat in een andere
Lid-Staat is uitgeslagen dan wel ingevoerd en waarvan in Nederland nog
geen accijns is geheven, als uitslag in Nederland wordt aangemerkt.

Ingevolge het tweede lid van artikel 2b wordt de levering aan derden
en het eigen verbruik van de accijnsgoederen gelijkgesteld met het
voorhanden hebben als bedoeld in het eerste lid. Hiermee wordt beoogd
dat de accijns ook nog kan worden geheven in de situatie dat de
goederen niet meer voorhanden zijn omdat ze inmiddels zijn geleverd
aan derden of voor eigen verbruik zijn aangewend. Voor de toepassing
van dit artikel wordt met eigen verbruik bedoeld: eigen verbruik in het
kader van de onderneming of van het publiekrechtelijke lichaam. Hierbij
gaat het bij voorbeeld om huisbrandolie voor de verwarming van
gebouwen.

Het derde lid van artikel 2b ziet op de gevallen dat door een onder–
nemer of publiekrechtelijk lichaam ten behoeve van eigen zakelijk
verbruik op incidentele basis een beperkte hoeveelheid accijnsgoederen
uit een andere Lid-Staat wordt betrokken. Hierbij gaat het bij voorbeeld
om een door de directeur van een bedrijf uit een andere Lid-Staat voor
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representatiedoeleinden meegenomen doos sigaren of een paar flessen
alcoholhoudende drank. Het zou naar mijn mening te ver gaan voor deze
aankopen dezelfde voorwaarden en verplichtingen op te leggen als voor
het eigenlijke handelsverkeer in veraccijnsde goederen. Het derde lid ziet
eveneens op de in de brandstofreservoirs van bedrijfsautomobielen
aanwezige brandstof.

Bij de in het eerste en tweede lid bedoelde situaties gaat het om
reguliere handelskanalen In het vierde lid is dan ook bepaald dat bij
algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking
tot het verkeer van de desbetreffende accijnsgoederen en de verplich–
tingen waaraan de vorenbedoelde ondernemers en publiekrechtelijke
lichamen moeten voldoen. Hierbij gaat het onder andere om het
verplichte gebruik van een geleidedocument (artikel 7, vierde en vijfde
lid, van de horizontale richtlijn). Zie ook het bij onderdeel B opgenomen
artikel 1a, onderdeel p, en paragraaf 4.6 van het algemene deel van deze
memorie.

Ingevolge het bij onderdeel L opgenomen artikel 51a, onderdeel b,
wordt de accijns geheven van de ondernemer of van het publiekrechte–
lijke lichaam dat het accijnsgoed voorhanden heeft. In het in onderdeel
M opgenomen artikel 52a, onderdeel b, van de wet is vervolgens bepaald
dat de accijns verschuldigd wordt op het tijdstip van de aanvang van het
voorhanden hebben van het accijnsgoed in Nederland. Ingevolge het bij
onderdeel N opgenomen artikel 53a moet de verschuldigde accijns
uiterlijk op de dag na de dag waarop het in Nederland voorhanden
hebben van het desbetreffende accijnsgoed is aangevangen op aangifte
worden voldaan

Artikel 2c
Het eerste lid van dit artikel bevat de verwerking van het in artikel 8

van de richtlijn neergelegde beginsel van de interne markt dat voor
natuurlijke personen die voor eigen behoefte accijnsgoederen verkrijgen
in een andere Lid-Staat en die deze goederen zelf vervoeren, de accijns
wordt geheven in het land van verkrijging. Deze vertaling van dit
uitgangspunt van de horizontale richtlijn in de wet is van belang in
verband met het feit dat ingevolge artikel 2f het voorhanden hebben van
een accijnsgoed dat niet overeenkomstig de bepalingen van deze wet in
de heffing is betrokken wordt aangemerkt als uitslag. Verwezen zij naar
de toelichting op artikel 2f.

Indien sprake is van het voor andere doeleinden dan voor persoonlijk
verbruik voorhanden hebben van een accijnsgoed wordt de accijns
verschuldigd in de Lid-Staat van verbruik. Daartoe is in het tweede lid
van artikel 2c dit voorhanden hebben aangemerkt als uitslag.

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van het voorhanden
hebben van accijnsgoederen voor andere doeleinden dan voor
persoonlijk verbruik zullen op grond van de horizontale richtlijn de
volgende omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen: de
status en de beweegredenen van degene die de goederen voorhanden
heeft; de plaats waar de goederen zich bevinden en de gebruikte wijze
van vervoer; elk document betreffende deze goederen alsmede de aard
en de hoeveelheid van de goederen. Zoals is toegelicht in paragraaf 4.2
van het algemene deel van deze memorie, zijn deze criteria, met uitzon–
dering van het hoeveelheidscriterium, niet uitdrukkelijk in de wet
opgenomen.

Met betrekking tot de hoeveelheid van de goederen is in het derde lid
een regeling inzake de bewijslast opgenomen. Bij ministeriële regeling
zullen, uitsluitend als bewijselement, indicatieve niveaus worden vastge–
steld. Indien de hoeveelheid goederen die door een natuurlijke persoon
voorhanden wordt gehouden deze niveaus overschrijdt, worden de
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goederen geacht voor andere doeleinden dan voor persoonlijk gebruik
voorhanden te worden gehouden, tenzij het tegendeel wordt aange–
toond. Ingevolge artikel 9, tweede lid, van de horizontale richtlijn zullen
deze indicatieve niveaus m leder geval niet lager mogen zijn dan 800
stuks sigaretten, 400 stuks cigarillo's, 200 stuks sigaren, 1 kilogram
rooktabak, 10 liter gedistilleerde dranken, 20 liter intermediaire
produkten, 90 liter wijn en 110 liter bier.

Ik meen dat het de voorkeur verdient de indicatieve niveaus bij minis–
teriële regeling vast te stellen. Naarmate de accijnstarieven in de
Lid-Staten elkaar naderen zullen deze niveaus kunnen worden verhoogd.
De Raad en de Commissie hebben zich daarop ook vastgeiegd in een bij
de Raadsnotulen opgenomen verklaring. Vaststelling bij ministeriële
regeling maakt het mogelijk snel op ontwikkelingen in dezen in te spelen.

Ingevolge het bij onderdeel L opgenomen artikel 51a, onderdeel c,
wordt de accijns geheven van de natuurlijke persoon die het accijnsgoed
voorhanden heeft. In het in onderdeel M opgenomen artikel 52a, eerste
lid, onderdeel b, van de wet is vervolgens bepaald dat de accijns
verschuldigd wordt op het tijdstip van de aanvang van het voorhanden
hebben van het accijnsgoed in Nederland. Ingevolge het bij onderdeel N
opgenomen artikel 53a moet de verschuldigde accijns uiterlijk op de dag
na de dag waarop het in Nederland voorhanden hebben van het desbe–
treffende accijnsgoed is aangevangen, op aangifte worden voldaan.

Artikel 2d
Dit artikel is de verwerking in de wet van het derde lid van artikel 9 van

de horizontale richtlijn. Het betreft de verkrijging door particulieren van
veraccijnsde minerale oliën uit een andere Lid-Staat. De accijns wordt
verschuldigd in de Lid-Staat van verbruik indien de minerale oliën op een
atypische wijze worden vervoerd door particulieren of voor hun rekening.
Daartoe is in het eerste lid vorengenoemde verkrijging aangemerkt als
uitslag. Het tweede lid geeft de definitie van atypisch vervoer. Hieronder
valt ook de particulier die voor eigen rekening een tankauto met
huisbrandolie laat voorrijden. Volledigheidshalve merk ik op dat indien dit
geschiedt voor rekening van de verkoper artikel 2e van toepassing is.

In artikel 51 a, onderdeel d (onderdeei L), is bepaald dat de accijns
wordt geheven van degene voor wiens rekening de minerale oliën
worden vervoerd dan wel van degene die de minerale oliën verkrijgt. In
artikel 52a, eerste lid, onderdeel c (onderdeel M), van de wet is
vervolgens bepaald dat de accijns verschuldigd wordt op het tijdstip van
aanvang van het voorhanden hebben van het accijnsgoed in Nederland
dan wel op het tijdstip van de verkrijging van het accijnsgoed. Ingevolge
het bij onderdeel N opgenomen artikel 53a moet de verschuldigde
accijns uiterlijk op de dag na de aanvang van het voorhanden hebben in
Nederland dan wel de verkrijging van het desbetreffende accijnsgoed op
aangifte worden voldaan.

De in het derde lid opgenomen delegatiebepaling stemt overeen met
de in hoofdstuk 3 van het algemene deel van deze memorie uiteenge–
zette delegatiesystematiek van de wet.

Artikel 2e
Dit artikel heeft betrekking op de zogenoemde «verkopen op afstand»,

onder meer de verkoop via postorderbedrijven en de tele-verkoop. In
paragraaf 4.8 van het algemeen deel van deze memorie is uiteengezet
wat de achtergrond van de bijzondere regeling voor verkopen op afstand
is. Het eerste lid van artikel 2e omschrijft deze verkopen als de levering
van accijnsgoederen die direct of indirect door de verkoper of voor diens
rekening vanuit een andere Lid-Staat naar Nederland worden verzonden
of vervoerd (artikel 10 van de horizontale richtlijn). Deze transacties
leiden tot het verschuldigd worden van de accijns in Nederland. Daartoe
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is in het eerste lid vorengenoemde levering aangemerkt als uitslag. Bij de
leveringen door postorderbedrijven gaat het in beginsel om veraccijnsde
goederen. Er is geen sprake van levering onder schorsing van accijns
Indien echter het postorderbedrijf een vergunning voor een belastingen–
trepot heeft en de accijnsgoederen vanuit het belastingentrepot worden
overgebracht naar een geregistreerd bedrijf of een niet-geregistreerd
bedrijf dan wel naar een accijnsgoederenplaats zal artikel 2e toepassing
missen, aangezien dan de ingevolge de artikelen 2a, tweede lid, en 2g,
tweede lid, vastgestelde formaliteiten gelden voor het onder schorsing
van accijns overbrengen van accijnsgoederen.

Bij levermgen aan bij voorbeeld particulieren zal de prijs die door het
postorderbedrijf uit een andere Lid-Staat in rekening wordt gebracht aan
een particulier in Nederland dan ook inclusief de Nederlandse accijns
zijn. In beginsel dient de verschuldigde belasting door het postorderbe–
drijf te worden voldaan. Ten einde de heffing van de accijns in goede
banen te leiden, is in het bij onderdeel L opgenomen artikel 51 a,
onderdeel e, bepaald dat de accijns wordt geheven van de door de
verkoper aangewezen fiscaal vertegenwoordiger. In artikel 50f, eerste lid
(zie onderdeel K), is daartoe de verplichting van de verkoper opgenomen
in Nederland een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen. Voor een
nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de artikelen 50f
en 51 a (opgenomen bij onderdeel K, respectievelijk L). De van de fiscale
vertegenwoordiger geheven accijns moet door deze ingevolge artikel 53,
eerste lid, van de wet, op aangifte worden voldaan over het tijdvak
waarin hij de accijns verschuldigd is geworden.

Op grond van het tweede lid kunnen bij ministeriële regeling nadere
regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel (zie
de slotzin van hoofdstuk 3 van het algemene deel van deze memorie).

Artikel 2f
Artikel 2f merkt mede als uitslag aan het in strijd met artikel 5 vervaar–

digen van een accijnsgoed. Dit in navolging van artikel 6, eerste lid,
onderdeel b, van de richtlijn. In beginsel wordt dus elk vervaardigen van
een accijnsgoed buiten een accijnsgoederenplaats als uitslag aange–
merkt, tenzij een van de uitzonderingsbepalingen van het derde lid van
artikel 5 van toepassing is. Als gevolg van deze nieuwe bepaling is artikel
86 van de huidige wet vervallen. In artikel 86 was ter zake van het
vervaardigen van accijnsgoederen buiten een accijnsgoederenplaats een
afzonderlijke verschuldigdheidsbepaling opgenomen.

In dit verband heb ik er tevens voor gekozen ook het voorhanden
hebben van een accijnsgoed dat niet overeenkomstig de bepalingen van
deze wet in de heffing is betrokken (het oude - vervallen - artikel 87,
eerste lid) aan te merken als uitslag. Deze uitbreiding leidt niet tot
verschuldigdheid van accijns door natuurlijke personen die voor eigen
behoefte accijnsgoederen verkrijgen in een andere Lid-Staat en deze zelf
naar Nederland vervoeren, omdat voor deze situatie uitdrukkelijk in het
bij onderdeel D opgenomen artikel 2c, eerste lid, is bepaald dat ter zake
hiervan geen accijns wordt verschuldigd. Hierbij is derhalve geen sprake
van voorhanden hebben van een accijnsgoed dat op enigerlei wijze niet
overeenkomstig de bepalingen van deze wet in de heffing is betrokken.

In artikel 51 a, onderdeel f (onderdeel L), is bepaald dat de accijns
wordt geheven van degene die het accijnsgoed vervaardigt dan wel van
degene die het accijnsgoed voorhanden heeft. In de in de onderdelen M
en N opgenomen artikelen 52a, onderdeel d, en 53a van de wet is
vervolgens bepaald op welk tijdstip de accijns verschuldigd wordt en op
welk tijdstip deze op aangifte moet worden voldaan
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Artikel 2g
Zoals in paragraaf 4.2 van het algemeen deel van deze memorie van

toelichting is uiteengezet, is het voor een goede werking van de interne
markt van groot belang dat accijnsgoederen onder schorsing van accijns
van de ene Lid-Staat naar de andere Lid-Staat kunnen worden overge–
bracht. Artikel 2g heeft betrekking op de overbrenging van accijnsgoe–
deren vanuit een belastmgentrepot (in een andere Lid-Staat) naar een
accijnsgoederenplaats (in Nederland) (artikel 15 van de horizontale
richtlijn). Ter zake van deze overbrenging wordt geen accijns
verschuldigd, mits bij de overbrenging van de goederen wordt voldaan
aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden. Op deze
wijze wordt bereikt dat de accijnsgoederen accijnsvrij kunnen worden
overgebracht naar en opgeslagen in de accijnsgoederenplaats en dat pas
accijns verschuldigd wordt bij de uitslag uit de accijnsgoederenplaats.
Vorenbedoelde voorwaarden zullen betrekking hebben op de formali–
teiten die bij het overbrengen van de goederen in acht dienen te worden
genomen (artikel 2g, tweede lid). Hierbij kan worden gedacht aan het
onder geleide van documenten doen plaatsvinden van het vervoer van de
desbetreffende goederen. In dit verband merk ik op dat op grond van
artikel 20 van de horizontale richtlijn in het bij onderdeel Z opgenomen
artikel 86a de situaties zijn aangegeven waarin bij overtredingen of
onregelmatigheden tijdens het intracommunautaire vervoer onder
schorsing van accijns, de accijns in Nederland verschuldigd wordt.

Onderdeel E (artikel 3)

Het in het eerste lid van artikel 3 van de wet opgenomen begrip
«mvoer» is aangepast aan de situatie waarin de fiscale grenzen in de
Gemeenschap zijn vervallen. Bij invoer gaat het dan om het vanuit een
derde land brengen van een accijnsgoed in Nederland. In het algemeen
deel, paragraaf 4.4, van deze memorie is nader ingegaan op het begrip
invoer in de context van de interne markt.

In het tweede lid zijn de begrippen entrepot en plaats voor tijdelijke
opslag vervangen door het ruimere begrip «communautaire douanere–
geling». Laatstgenoemd begrip is omschreven in artikel 1a. De wijziging
van het tweede lid vloeit voort uit artikel 5, eerste lid, van de horizontale
richtlijn. Indien accijnsgoederen vanuit een derde land bij binnenkomst in
Nederland onder een communautaire douaneregeling worden geplaatst,
wordt de invoer geacht plaats te vinden op het tijdstip waarop die
douaneregeling wordt beëindigd dan wel de goederen aan die regeling
worden onttrokken. In het tweede lid worden vorenbedoelde beëindiging
en onttrekking mede aangemerkt als invoer. Dit geldt eveneens voor het
verbruik, anders dan als grondstof, van een accijnsgoed dat onder een
communautaire douaneregeling is geplaatst of zich in een plaats voor
tijdelijke opslag bevindt.

Het derde lid is om dezelfde redenen gewijzigd als het tweede lid.
Zoals in de memorie van toelichting bij de oorspronkelijke tekst van
artikel 3 is aangegeven, wordt met dit artikel recht gedaan aan het
uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan het stelsel van heffing van de
accijns: accijns wordt pas geheven op het tijdstip waarop de accijnsgoe–
deren in de verbruikssfeer terechtkomen. Dit uitgangspunt blijft uiteraard
gehandhaafd.

De onderdelen a en b van het derde lid hebben betrekking op uit een
derde land afkomstige accijnsgoederen. De overbrenging van deze
goederen naar een accijnsgoederenplaats die voor dat soort accijnsgoed
als zodanig is aangewezen of naar een plaats voor tijdelijke opslag, is
uitgezonderd van het begrip invoer, evenals het in Nederland plaatsen
van uit een derde land afkomstige accijnsgoederen onder een commu–
nautaire douaneregeling.
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Onderdeel c van het derde lid ziet op accijnsgoederen die zijn
geplaatst onder een communautaire douaneregeling en die worden
overgebracht naar een accijnsgoederenplaats die voor dat soort
accijnsgoed als zodanig is aangewezen. Deze goederenbeweging wordt
eveneens uitgezonderd van het begrip invoer, evenals het brengen van
een accijnsgoed vanuit een plaats voor tijdelijke opslag naar een accijns–
goederenplaats die voor dat soort goed als zodanig is aangewezen
(onderdeel d), alsmede het onder ambtelijk toezicht vernietigen van een
accijnsgoed dat onder een communautaire douaneregeling is geplaatst
(onderdeel e). Door de vernietiging van het accijnsgoed wordt de
communautaire douaneregeling beindigd, maar er ontstaat geen
verschuldigdheid.

Ter toelichting op het vorenstaande merk ik nog het volgende op.
Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de wet wordt onder invoer verstaan:
het vanuit een derde land brengen van een accijnsgoed in Nederland. Het
binnenbrengen van goederen vanuit een derde land op het grondgebied
van de Gemeenschap is een terrein dat wordt bestreken door de commu–
nautaire douanebepalingen. Deze bepalingen voorzien in een aantal
mogelijkheden om goederen op voornoemd grondgebied binnen te
brengen zonder dat dit leidt tot (onmiddellijke) verschuldigdheid van de
rechten bij invoer. De goederen worden in dat geval geplaatst onder één
van de voorziene communautaire douaneregelingen. Ook is het mogelijk
dat goederen in een derde land reeds worden geplaatst onder een
douaneregeling die een groter toepassingsgebied kent dan alleen het
grondgebied van de Gemeenschap. Voor deze laatstbedoelde categorie
douaneregelingen zijn de veelal op basis van verdragen vastgestelde
bepalingen geïncorporeerd in de communautaire wetgeving, zodat zij
tevens kunnen worden aangemerkt als communautaire douanerege–
lingen. Hoewel deze bepalingen zijn opgesteld ter verzekering van de
heffing van de rechten bij invoer dienen deze, met het oog op de bevor–
dering van de mogelijkheden van de handel, eveneens zo veel mogelijk
toepassing te vinden voor de nationale verbruiksbelastingen.

In het bij onderdeel B opgenomen artikel 1a, onderdeel I, van de wet is
een definitie gegeven van hetgeen voor de toepassing van de wet onder
communautaire douaneregeling moet worden verstaan. Indien de
accijnsgoederen die afkomstig zijn uit een derde land zich bij binnen–
komst in Nederland reeds onder één van de in voornoemd onderdeel
genoemde douaneregelingen bevinden of indien deze goederen bij
binnenkomst in Nederland onder één van die regelingen worden
geplaatst, wordt het brengen van de goederen in Nederland niet aange–
merkt als invoer in de zin van de wet. Op het moment waarop de
douaneregeling overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften
wordt beëindigd, of op het moment waarop de accijnsgoederen aan de
douaneregeling worden onttrokken, vindt het belastbaar feit invoer plaats
in de zin van de wet. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat de beëin–
diging van een douaneregeling kan geschieden door de goederen onder
een andere douaneregeling te plaatsen. In dat geval wordt het beëin–
digen voor de accijnsheffing evenmin aangemerkt als invoer. Als
voorbeeld moge het volgende dienen. Accijnsgoederen worden vanuit
Zwitserland met toepassmg van de regeling communautair douane–
vervoer vervoerd naar Nederland met als bestemming Utrecht. De grens–
overschrijding bij het binnenkomen in Nederland wordt in dat geval niet
aangemerkt als invoer in de zin van de wet. Bij aankomst in Utrecht
wordt de regeling communautair douanevervoer beëindigd waarbij voor
belanghebbende verschillende mogelijkheden openstaan. Indien de
goederen worden aangegeven ten invoer tot verbruik voltrekt zich tevens
voor de accijnsheffing het belastbare feit invoer. Indien echter de
goederen onder een andere douaneregeling worden geplaatst, bij
voorbeeld opslag in een entrepot of plaatsing onder de regeling actieve
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veredeling, dan wordt het beëindigen van de regeling communautair
douanevervoer niet als invoer aangemerkt.

Onderdeel F (artikel 4)

Voor een toelichting op het vervallen van artikel 4 verwijs ik naar
hetgeen ik daaromtrent heb opgemerkt in de toelichting op onderdeel B.

Onderdeel G (artikel 12)

Ingevolge artikel 12 van de wet worden onder overige alcoholhou–
dende produkten verstaan produkten, andere dan bier en wijn, die
alcohol bevatten. Nu voor de intermediaire produkten - verwezen zij naar
de toelichting op onderdeel A - een afzonderlijke definitie in de wet zal
worden opgenomen met een afzonderlijke tariefstelling, dienen ook deze
produkten, naast bier en wijn, te worden onderscheiden van de overige
alcoholhoudende produkten. De wijziging van artikel 12 strekt hiertoe.

Onderdeel H (artikelen 15 tot en met 24)

In Hoofdstuk II vervallen de Afdelingen 4 (alcoholvrije dranken) en 5
(suiker en suikerhoudende produkten). De achtergrond van deze wijziging
is toegelicht in hoofdstuk 5 van het algemene deel van deze memorie.

Onderdeel I (artikel 38)

Nu de alcoholvrije dranken, zoals in hoofdstuk 5 van het algemene deel
van deze memorie is uiteengezet, voor de toepassing van deze wet niet
meer als accijnsgoederen worden aangemerkt en de categorie interme–
diaire produkten als afzonderlijke categorie wordt geïntroduceerd
(verwezen zij naar de toelichting op onderdeel A), is artikel 38 dienover–
eenkomstig aangepast.

Onderdeel J

Nu naast de vergunning voor een accijnsgoederenplaats vergunningen
worden voorgeschreven voor een geregistreerd bedrijf en voor een
niet-geregistreerd bedrijf, alsmede voor de fiscale vertegenwoordiger
van de vergunninghouder van een belastingentrepot dat onder schorsing
van de accijnsgoederen naar Nederland verzendt (zie het bij onderdeel K
opgenomen artikel 50d en paragraaf 4.5 van het algemene deel van deze
memorie) en voor de fiscale vertegenwoordiger van de zogenoemde
«verkoper op afstand» (zie het bij onderdeel K opgenomen artikel 50f en
paragraaf 4.8 van het algemene deel van deze memorie), dient het
opschrift van Afdeling 2 van Hoofdstuk III gewijzigd te worden ten einde
tot uitdrukking te brengen dat de in deze Afdeling opgenomen
bepalingen betrekking hebben op de vergunning voor een accijnsgoede–
renplaats. Onderdeel J strekt daartoe.

Onderdeel K (ariikelen 50a, 50b, 50c, 50d, 50e, 50f en 50g)

In Hoofdstuk III worden na artikel 50 twee nieuwe Afdelingen
ingevoegd: Afdeling 2a heeft betrekking op geregistreerde bedrijven en
niet-geregistreerde bedrijven en Afdeling 2b op de verkopen op afstand.

In paragraaf 4.2 van deze memorie is reeds uiteengezet dat ook de
zogenoemde geregistreerde bedrijven en niet-geregistreerde bedrijven
accijnsgoederen in een andere Lid-Staat onder schorsing van accijns
kunnen betrekken vanuit een belastingentrepot. Nederlandse bedrijven
kunnen alleen als geregistreerd bedrijf of als niet-geregistreerd bedrijf
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worden aangemerkt indien daartoe een vergunning is verstrekt door de
inspecteur (artikel 50a, eerste lid).

De geregistreerde en niet-geregistreerde bedrijven mogen de
goederen alleen onder schorsing van accijns ontvangen; zij zijn op het
tijdstip van de ontvangst de accijns verschuldigd (het in onderdeel D
opgenomen artikel 2a juncto het in onderdeel M opgenomen artikel 52a,
eerste lid, onderdeel a). Zij kunnen derhalve de goederen na ontvangst
niet onder schorsing van accijns opslaan of weer verzenden. Overigens
wordt een vergunning als geregistreerd bedrijf of als niet-geregistreerd
bedrijf niet verleend met betrekking tot tabaksprodukten (artikel 50a,
tweede lid). Indien een dergelijke vergunning wel zou worden verleend,
zouden deze bedrijven immers tabaksprodukten mogen betrekken die
niet zijn voorzien van accijnszegels. Dit zou betekenen dat deze zegels
nog moeten worden aangebracht na de ontvangst van de goederen, met
andere woorden: na het moment waarop de accijns verschuldigd wordt
en op aangifte moet worden voldaan, hetgeen niet in overeenstemming
zou zijn met de bestaande praktijk. In artikel 74 van de wet is immers
bepaald dat een vergunning voor een accijnsgoederenplaats voor tabaks–
produkten uitsluitend kan worden verkregen door degene die tabakspro–
dukten vervaardigt (en dus niet door de groothandel) en door degene die
in het buitenland vervaardigde tabaksprodukten in Nederland van
accijnszegels voorziet. Het in Nederland aanbrengen van accijnszegels op
in een andere Lid-Staat vervaardigde tabaksprodukten is dus uitsluitend
mogelijk in een accijnsgoederenplaats.

Ingevolge artikel 16 van de horizontale richtlijn dienen de geregi–
streerde bedrijven en de niet-geregistreerde bedrijven aan een aantal
voorschriften te voldoen. Deze regels zullen op grond van artikel 50b in
de lagere wetgeving worden uitgewerkt. De hieruit voortvloeiende
verplichtingen zullen minder zwaar zijn dan die voor de vergunning–
houder van een accijnsgoederenplaats.

Artikel 50c heeft betrekking op het verzoek om een vergunning. Het
verzoek dient in grote lijnen dezelfde gegevens te bevatten als die thans
reeds zijn vereist met betrekking tot het verzoek om een vergunning voor
een accijnsgoederenplaats. In het derde lid van artikel 50c is bepaald dat
bij ministeriële regeling nadere regels kunnen worden gesteld met
betrekking tot vorengenoemde gegevens (zie de slotzin van hoofdstuk 3
van het algemene deel van deze memorie). Het betreft hier geen nieuwe
regels, maar een uitwerking van de in het tweede lid genoemde in het
verzoek om een vergunning op te nemen gegevens.

Artikel 50d heeft betrekking op de vergunning voor de fiscale verte–
genwoordiger van een belastingentrepot van waaruit accijnsgoederen
naar een geregistreerd bedrijf of naar een niet-geregistreerd bedrijf
worden overgebracht. Op grond van artikel 17 van de horizontale richtlijn
kan de vergunninghouder van een belastingentrepot een fiscale verte–
genwoordiger aanwijzen die in plaats van deze bednjven zekerheid stelt,
de accijns voldoet en een administratie bijhoudt van de levermgen van
het belastingentrepot aan deze bedrijven en de belastingdienst ervan in
kennis stelt.

In artikel 50e is een aantal artikelen van de wet van overeenkomstige
toepassing verklaard op de in de artikelen 50a en 50d bedoelde vergun–
ningen. Het betreft hier bepalingen rond het verlenen, het aanpassen en
het intrekken van de vergunning voor het geregistreerde bedrijf, het
niet-geregistreerde bedrijf en de in artikel 2a bedoelde fiscale vertegen–
woordiger.

De artikelen 50f en 50g (Afdeling 2b) hebben betrekking op de
zogenoemde verkopen op afstand. In de toelichting op artikel 2e
(onderdeel D) is uiteengezet dat de accijns bij verkopen op afstand aan
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een Nederlandse koper door een bedrijf in een andere Lid-Staat
verschuldigd is in Nederland. Indien in Nederland gevestigde kopers
accijnsgoederen «op afstand kopen» dient de accijns door de in de
andere Lid-Staat gevestigde verkoper te worden voldaan. Ten einde deze
heffing in goede banen te leiden is in artikel 50f, eerste lid, bepaald dat
de verkoper zich in deze situaties dient te laten vertegenwoordigen door
een in Nederland gevestigde fiscaal vertegenwoordiger. Artikel 10, derde
lid, van de horizontale richtlijn biedt hiertoe de mogelijkheid. Deze fiscaal
vertegenwoordiger mag ingevolge die bepaling niet de geadresseerde
van de accijnsgoederen zijn. Alle «postorderbedrijven» uit andere
Lid-Staten die accijnsgoederen op de Nederlandse markt brengen,
dienen derhalve een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland aan te
wijzen, die bovendien moet worden erkend door de Nederlandse belas–
tingdienst (tweede lid). Daartoe dient een verzoek om een vergunning te
worden ingediend bij de inspecteur (derde lid). In beginsel kan iedereen
optreden als fiscaal vertegenwoordiger, mits hij in het bezit is van de
desbetreffende vergunning. Ook de vergunninghouder van een accijns–
goederenplaats of van een geregistreerd of niet-geregistreerd bedrijf kan
dus optreden als fiscaal vertegenwoordiger. Hierbij zij overigens wel
opgemerkt dat indien de verkoper een vergunninghouder van een beias–
tingentrepot is en de koper handelt in de hoedanigheid van vergunning–
houder van een accijnsgoederenplaats dan wel van een geregistreerd
bedrijf of van een niet-geregistreerd bedrijf de accijnsgoederen onder
schorsing van accijns zullen worden vervoerd en artikel 2e derhalve
toepassing mist.

Ingevolge het vierde lid zullen bij algemene maatregel van bestuur
bepaalde eisen worden gesteld aan de administratie van de fiscaal verte–
genwoordiger. In de meeste gevallen zal hier overigens kunnen worden
volstaan met een eenvoudige administratie. Het vijfde lid heeft
betrekking op het verzoek om een vergunning. Het verzoek dient in grote
lijnen dezelfde gegevens te bevatten als die thans reeds zijn vereist met
betrekking tot het verzoek om een vergunning voor een accijnsgoederen–
plaats. Ingevolge het zesde lid dient bij het verzoek een verklaring van de
verkoper te worden overgelegd waaruit blijkt dat de indiener van het
verzoek door de verkoper is gemachtigd namens hem op te treden als
fiscaal vertegenwoordiger.

De delegatie van het stellen van nadere regels met betrekking tot de
gegevens die het verzoek moet bevatten aan de Minister van Financiën is
in overeenstemming met de systematiek ter zake in de wet (zie de slotzin
van hoofdstuk 3 van het algemene deel van deze memorie).

In artikel 50g is een aantal artikelen van de wet van overeenkomstige
toepassing verklaard op de in artikel 50f, tweede lid, bedoelde
vergunning. Het betreft hier bepalingen rond het verlenen, het aanpassen
en het intrekken van de vergunning voor de fiscale vertegenwoordiger
van de «verkoper op afstand».

Onderdeel L (artikel 51a)

Door de toevoeging van de artikelen 2a tot en met 2f aan de wet is het
noodzakelijk om ook voor deze situaties te bepalen van wie de accijns
wordt geheven. Daartoe strekt artikel 51a.

Ingevolge onderdeel a wordt bij toepassing van artikel 2a, dat wil
zeggen bij de ontvangst van een accijnsgoed door een geregistreerd
bedrijf of door een niet-geregistreerd bedrijf de accijns geheven van de
desbetreffende vergunninghouder van het geregistreerde bedrijf of
niet-geregistreerde bedrijf dan wel, indien deze is aangewezen, van de
fiscale vertegenwoordiger van het belastingentrepot van waaruit de
desbetreffende accijnsgoederen zijn verzonden.

Bij toepassing van artikel 2b wordt de accijns geheven van de onder–
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nemer of van het publiekrechtelijke lichaam (onderdeel b). Dat artikel
bepaalt dat mede als uitslag wordt aangemerkt het door ondernemers en
publiekrechtelijke lichamen voor commerciële doeleinden voorhanden
hebben van een accijnsgoed dat in een andere Lid-Staat is uitgeslagen
dan wel is ingevoerd, terwijl van dat accijnsgoed in Nederland de accijns
niet is geheven.

Ingevolge onderdeel c wordt de belasting geheven van de natuurlijke
persoon, indien deze voor andere doeleinden dan voor persoonlijk
verbruik een accijnsgoed voorhanden heeft dat in een andere Lid-Staat is
uitgeslagen dan wel ingevoerd, terwijl van dat accijnsgoed in Nederland
de accijns niet is geheven.

Artikel 2d bepaalt dat als uitslag mede wordt aangemerkt de
verkrijging door particulieren van veraccijnsde minerale oliën uit een
andere Lid-Staat indien de minerale oliën op atypische wijze worden
vervoerd door particulieren of voor hun rekening. Ingevolge onderdeel d
wordt de accijns in deze situatie geheven van degene voor wiens
rekening de minerale oliën worden vervoerd dan wel van degene die de
minerale oliën verkrijgt.

Ingevolge onderdeel e wordt met betrekking tot verkopen op afstand
de accijns geheven van de door de verkoper aangewezen fiscaal verte–
genwoordiger.

Bij het in strijd met artikel 5 vervaardigen van een accijnsgoed
alsmede het voorhanden hebben van een accijnsgoed dat niet overeen–
komstig de bepalingen van deze wet in de heffing is betrokken, wordt de
accijns geheven van degene die het accijnsgoed heeft vervaardigd dan
wel van degene die het accijnsgoed voorhanden heeft (onderdeel f).

Onderdeel M (artikel 52a)

In artikel 52 van de wet is bepaald dat de accijns verschuldigd wordt
op het tijdstip van de uitslag. Hierbij wordt in principe gedoeld op het
tijdstip van het buiten een accijnsgoederenplaats brengen van goederen.
De toepassing van artikel 52 op de ingevolge de bij onderdeel D
opgenomen artikelen 2a, 2b, 2c, tweede lid, 2d en 2f mede als uitslag
aan te merken feiten zou derhalve in de praktijk tot misverstanden
aanleiding kunnen geven. Daarom verdient het mijns inziens de voorkeur
om ten aanzien van de in vorengenoemde artikelen van onderdeel D
opgenomen belastbare feiten, in afwijking van artikel 52 van de wet,
afzonderlijke bepalingen op te nemen voor de vaststelling van het tijdstip
waarop de verschuldigdheid ontstaat.

In de gevallen van ontvangst van accijnsgoederen door een geregi–
streerd bedrijf of door een niet-geregistreerd bedrijf (artikel 2a), wordt
ingevolge onderdeel a de accijns verschuldigd op het tijdstip van de
ontvangst van de goederen.

In de gevallen van voor commerciële doeleinden voorhanden hebben
van een accijnsgoed, waarvan in Nederland de accijns nog niet is
geheven, door een ondernemer of door een publiekrechtelijk lichaam
(artikel 2b) en van voor andere doeleinden dan voor persoonlijk verbruik
voorhanden hebben van een accijnsgoed, waarvan in Nederland de
accijns nog niet is geheven, door een natuurlijke persoon (artikel 2c,
tweede lid) wordt ingevolge het eerste lid, onderdeel b, de accijns
verschuldigd zodra dit accijnsgoed in Nederland voorhanden wordt
gehouden dan wel wordt verkregen.

In geval van verkrijging van veraccijnsde minerale oliën uit een andere
Lid-Staat indien deze op atypische wijze zijn vervoerd (artikel 2d) wordt
de accijns verschuldigd op het tijdstip van aanvang van het voorhanden
hebben van het accijnsgoed in Nederland dan wel van de verkrijging van
die goederen (onderdeel c).

Met betrekking tot de verschuldigdheid en voldoening van de accijns
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door de fiscale vertegenwoordiger van de «verkoper op afstand» zijn de
artikelen 52 en 53, eerste lid, van toepassing. Verwezen zij naar de bij
onderdeel D opgenomen toelichting op artikel 2e.

In de situatie bedoeld in artikel 2f is het tijdstip van de vervaardiging of
de aanvang van het in Nederland voorhanden hebben het tijdstip waarop
de accijns verschuldigd wordt (onderdeel d).

Onderdeel N (artikel 53a)

In artikel 53, eerste lid, van de wet is bepaald dat de in een tijdvak
verschuldigd geworden accijns op aangifte moet worden voldaan. Deze
bepaling brengt met zich dat de artikelen 19 tot en met 22 van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen van toepassing zijn. Deze
bepalingen hebben betrekking op de heffing van belastmg bij wege van
voldoening of afdracht op aangifte van de in een tijdvak verschuldigd
geworden accijns. Bij de gevallen als bedoeld in de artikelen 2a, 2b, 2c,
tweede lid, 2d en 2f is het naar mijn mening niet gewenst om artikel 53,
eerste lid, toe te passen. Dit zou immers betekenen dat aan de desbe–
treffende belastingplichtige na de ontvangst van de goederen nog een
termijn van een maand wordt gegund om de accijns op aangifte te
voldoen. Om die reden heb ik ervoor gekozen in de hier bedoelde
gevallen een regeling in afwijking van artikel 53 te treffen. Hierbij is ook
artikel 19, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, waarin
is bepaald dat de belasting moet worden voldaan binnen één maand na
het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan, niet van toepassing
verklaard. Deze regeling is opgenomen in artikel 53a. De aangifte moet
worden gedaan en de belasting betaald op de dag na de dag waarop de
verschuldigdheid (zie artikel 52a) is ontstaan.

Onderdeel O (artikel 54)

Dit onderdeel betreft een redactionele aanpassing.

Onderdeel P (artikel 56)

In het eerste lid van artikel 56 is nu expliciet aangegeven dat het hier
de vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats betreft; dit in
verband met het gegeven dat door de invoeging (bij onderdeel K) van de
nieuwe Afdelingen 2a en 2b in Hoofdstuk III van de wet thans verschil–
lende vergunninghouders worden genoemd.

In het tweede lid is de verplichting tot het stellen van zekerheid door
de vergunninghouder van een geregistreerd bedrijf, door de vergunning–
houder van een niet-geregistreerd bedrijf, door de fiscale vertegenwoor–
diger van een belastingentrepot en door de fiscale vertegenwoordiger
van een bedrijf dat zich bezig houdt met verkopen op afstand vastgelegd.
Op grond van artikel 16, tweede en derde lid, van de horizontale richtlijn
moet door het geregistreerde bedrijf respectievelijk door het niet-geregi–
streerde bedrijf zekerheid worden gesteld voor de accijns die door hen
verschuldigd is of kan worden. Dit laat overigens onverlet de verantwoor–
delijkheid van de vergunninghouder van het belastingentrepot van
verzending, die pas kan vervallen door middel van het bewijs dat de
geadresseerde de goederen overneemt: in casu de terugontvangst van
het geleidedocument. Op grond van artikel 17 van de horizontale richtlijn
kan de vergunninghouder van het belastingentrepot een fiscale vertegen–
woordiger aanwijzen die - onder meer - zekerheid stelt (artikel 51 a,
onderdeel a - zie onderdeel I). Met betrekking tot de verkopen op afstand
wordt de accijns geheven van de door de verkoper aangewezen fiscaal
vertegenwoordiger (artikel 51a, onderdeel f - zie onderdeel L). Deze
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vertegenwoordiger is ook degene aan wie de verplichting tot het stellen
van zekerheid wordt opgelegd.

Onderdeel Q (artikel 61a)

Ten einde rekening te houden met het bepaalde in de artikelen 15 en
16 van de horizontale richtlijn is in het nieuwe artikel 61 a de bepalmg
opgenomen dat de vervoerder hoofdelijk aansprakelijk is voor het
accijnsbedrag dat de goederen vertegenwoordigen die hij overbrengt
vanuit een accijnsgoederenplaats naar een andere accijnsgoederenplaats
of naar een belastingentrepot, naar een geregistreerd bedrijf dan wel
naar een niet-geregistreerd bedrijf in een andere Lid-Staat, indien tijdens
het vervoer door hem of door zijn toedoen een onregelmatigheid of
overtreding is begaan. Hoewel de vergunninghouder van de accijnsgoe–
derenplaats van verzending primair aansprakelijk is voor de verschul–
digde accijns en hij ook zekerheid dient te stellen, is het in overeen–
stemming met artikel 15, derde lid, van de horizontale richtlijn om naast
de vergunninghouder tevens de vervoerder aansprakelijk te kunnen
stellen.

Onderdeel R (artikel 64)

Ingevolge dit onderdeel worden in artikel 64 van de wet de vrijstelling
voor vruchtesappen die kennelijk zijn bestemd om te worden gebruikt als
aanvulling op kindervoeding, voor medicinale doeleinden of anders dan
om te worden gedronken, en de vrijstelling voor suiker en suikerhou–
dende produkten die kennelijk niet zijn bestemd voor inwendig gebruik
door de mens, geschrapt. Nu de alcoholvrije dranken en suiker en suiker–
houdende produkten, zoals in hoofdstuk 5 van het algemeen deel van
deze toelichting is uiteengezet niet meer als accijnsgoed voor de
toepassing van deze wet worden aangemerkt, is artikel 64 dienovereen–
komstig aangepast.

Onderdeel S (artikel 66a)

Het nieuwe artikel 66a strekt tot continuering van de thans bestaande
situatie met betrekking tot de bevoorrading van schepen en van lucht–
vaartuigen.

Ingevolge artikel 23, vijfde lid, van de horizontale richtlijn blijven de
Lid-Staten bevoegd, totdat de Raad met eenparigheid van stemmen op
voorstel van de Commissie, communautaire bepalingen betreffende de
bevoorrading van schepen en luchtvaartuigen aanneemt, hun nationale
bepalingen ter zake te handhaven.

In artikel 66 van de wet is thans reeds een vrijstelling opgenomen ter
zake van de uitslag en de invoer van minerale oliën die worden gebruikt
voor de aandrijving van schepen of als scheepsbehoeften aan boord van
schepen en die worden gebruikt voor de voortstuwing van luchtvaar–
tuigen in het internationale verkeer.

Voor de overige accijnsgoederen is in artikel 66 niet voorzien in een
vrijstelling. Deze accijnsgoederen worden thans echter eveneens niet in
de heffing betrokken, omdat de desbetreffende goederen worden geacht
te zijn uitgevoerd. De goederen zijn immers bestemd uitsluitend te
worden verbruikt buiten Nederland. In een stelsel van een interne markt
zonder binnengrenzen kan deze fiscale behandeling worden gehandhaafd
voor zover het goederen betreft die worden uitgevoerd naar een derde
land. Voor zover het accijnsgoederen betreft die vanuit Nederland naar
een andere Lid-Staat worden gebracht is in een interne markt zonder
binnengrenzen niet meer sprake van uitvoer. De accijnsgoederen worden
onttrokken aan een schorsingsregeling binnen het belastinggebied van
de Gemeenschap, hetgeen in de nieuwe systematiek leidt tot uitslag tot
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verbruik en daarmee tot belastingheffing. Zoals opgemerkt in paragraaf
4.10 van het algemene deel van deze memorie, acht ik het redelijk
gebruik te maken van de door de horizontale richtlijn geboden keuze–
vrijheid door het handhaven van de mogelijkheid van belastingvrij
verbruik van accijnsgoederen aan boord van schepen en aan boord van
luchtvaartuigen in het verkeer vanuit Nederland naar een andere
Lid-Staat. Hiertoe is in de wet een nieuw artikel 66a ingevoegd, waarin
de vrijstelling voor de desbetreffende accijnsgoederen is geregeld.

Onderdeel T (artikel 70)

Ingevolge onderdeel T.1. wordt in artikel 70 een nieuw onderdeel c
ingevoegd op grond waarvan op verzoek teruggaaf van accijns kan
worden verleend voor accijnsgoederen in gevallen waarin deze goederen
op de voet van het nieuwe artikel 66a zouden kunnen worden betrokken
met vrijstelling van accijns. Door het opnemen van de mogelijkheid van
teruggaaf wordt bewerkstelligd dat in gevallen waarin de verbruikers de
in artikel 66a bedoelde accijnsgoederen betrekken van bij voorbeeld een
handelaar bij wie deze goederen veraccijnsd zijn opgeslagen doordat hij
niet beschikt over een vergunning voor een accijnsgoederenplaats, de
accijns op deze goederen kan worden teruggegeven.

De onderdelen T.2. en T.3. betreffen redactionele aanpassingen.

Onderdeel U (artikel 71)

Dit onderdeel strekt tot aanpassing van de teruggaafregeling voor
accijnsgoederen die vanuit het vrije verkeer in Nederland zijn gebracht
naar een andere üd-Staat of naar een derde land. De wijziging in artikel
71, eerste lid, onderdeel c, heeft betrekking op het uitvoeren van accijns–
goederen die zich in het vrije verkeer bevinden. Voor accijnsgoederen die
zijn gebracht naar een derde land geldt evenals in het huidige stelsel het
uitgangspunt dat op deze goederen geen Nederlandse accijns meer mag
rusten.

De teruggaaf in verband met het overbrengen van veraccijnsde
accijnsgoederen vanuit het vrije verkeer naar een andere Lid-Staat
wanneer aldaar de accijns wordt geheven, is neergelegd in de aan het
eerste lid toegevoegde nieuwe onderdelen e en f. Onderdeel e bevat de
teruggaafbepaling voor accijnsgoederen die naar een andere Lid-Staat
zijn gebracht en onderdeel f de teruggaafregeling voor accijnsgoederen
die in het kader van de zogenoemde verkopen op afstand zijn verzonden
of vervoerd naar een andere Lid-Staat. Voorwaarde voor teruggaaf is in
beide situaties dat in die andere Lid-Staat de verschuldigde accijns is
voldaan. Oogmerk van de teruggaafregelingen is te bewerkstelligen dat
op het grondgebied van de Gemeenschap slechts éénmaal accijns
behoeft te worden voldaan en wel in de Lid-Staat waar het verbruik
plaatsvindt. Zij vormen de uitwerking van artikel 22 van de richtlijn.

Onderdelen V en W (artikelen 74 en 75)

Deze onderdelen betreffen een terminologische aanpassing.

Onderdeel X (artikel 80)

Dit artikel betreft de aanpassing van artikel 80 in verband met de in de
artikelen 2 en 3 aangebrachte wijzigingen. Voor een nadere uiteenzetting
zij verwezen naar de toelichting op de onderdelen C en E van deze wet.
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Onderdeel Y (artikel 86)

Op grond van dit onderdeel vervalt artikel 86 van de wet. In artikel I,
onderdeel D, van de onderhavige wet wordt een artikel 2f aan de wet
toegevoegd, waarin onder meer is bepaald dat het in strijd met artikel 5
vervaardigen van een accijnsgoed, waar artikel 86 op zag, mede als
uitslag wordt aangemerkt. Daarmee is artikel 86 overbodig geworden.

Onderdeel Z (artikelen 86a en 86b)

Ingevolge dit onderdeel worden de nieuwe artikelen 86a en 86b in de
wet ingevoegd.

Artikel 86a
Artikel 86a behelst de verwerking voor Nederland van artikel 20 van de

horizontale richtlijn. Deze bepaling ziet op de gevallen waarin zich tijdens
het intracommunautaire vervoer van accijnsgoederen onder schorsing
van de accijns onregelmatigheden of overtredingen voordoen en regelt in
welke Lid-Staat in die gevallen de accijns verschuldigd wordt en wie de
accijns verschuldigd wordt. Hierbij kan bij voorbeeld worden gedacht aan
situaties waarin accijnsgoederen vanuit een belastingentrepot naar
Nederland worden overgebracht en bij aankomst blijkt dat de goederen
niet of slechts gedeeltelijk op de bestemde plaats zijn aangekomen of
aan situaties waarin het geleidedocument niet voor zuivering naar de
afzender wordt teruggezonden.

Het eerste en het tweede lid zien op de gevallen waarin het vervoer
plaatsvindt naar of via Nederland en de onregelmatigheid of overtreding
in Nederland plaatsvindt of geacht wordt in Nederland te hebben plaats–
gevonden. De accijns wordt dan in Nederland verschuldigd en moet
voldaan worden door degene die in de Lid-Staat van vertrek zekerheid
heeft gesteld.

Het derde en het vierde lid zien op de gevallen waarin het vervoer in
Nederland aanvangt en de onregelmatigheid of overtreding wordt
begaan of geacht wordt te zijn begaan in Nederland. Alsdan worden de
goederen geacht te zijn uitgeslagen uit de accijnsgoederenplaats van
waaruit de goederen zijn verzonden.

Het vijfde lid ziet op de correctie van de heffing van de accijns die
verschuldigd is geworden in een andere Lid-Staat in de gevallen waarin
een onregelmatigheid geacht werd te zijn begaan in die andere Lid-Staat,
maar waarvan achteraf binnen drie jaar na verzending is komen vast te
staan dat deze daadwerkelijk in Nederland werd begaan.

Het zesde lid ziet op de omgekeerde situatie als in het vijfde lid: de
onregelmatigheid of overtreding blijkt achteraf niet in Nederland maar in
een andere Lid-Staat te zijn begaan.

Op grond van het zevende lid kunnen ten behoeve van de uitvoering
van dit artikel bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld (zie
de slotzin van hoofdstuk 3 van het algemene deel van deze memorie).

Artikel 86b
Artikel 86b bevat bepalingen met betrekking tot verkopen op afstand

vanuit Nederland en behelst de uitwerking van artikel 10 van de
horizontale richtlijn met betrekking tot deze verkopen. In artikel 10, derde
lid, van de horizontale richtlijn is bepaald dat de Lid-Staat waar de
verkoper is gevestigd, in casu Nederland, zich ervan moet vergewissen
dat de verkoper zich houdt aan de volgende voorschriften. Voorafgaand
aan de verzending van de goederen moet de verkoper de betaling van de
accijns waarborgen onder de voorwaarden die de Lid-Staat van
bestemming heeft vastgesteld, en na aankomst van de accijnsgoederen
moet de verkoper voor de betaling van de accijns zorgen. Voorts moet hij
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een administratie voeren van de leveringen van de goederen.
In het eerste lid van artikel 86b is bepaald dat de levering van accijns–

goederen vanuit Nederland naar een andere üd-Staat in het kader van
verkopen op afstand slechts is toegestaan indien daartoe aan de
verkoper een vergunning is verstrekt.

Ingevolge het tweede lid moet belanghebbende voor het verkrijgen van
een desbetreffende vergunning een schriftelijk verzoek indienen bij de
inspecteur. De inspecteur zal op dat verzoek ingevolge artikel 50, dat in
het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is verklaard, moeten
beslissen bij beschikking.

Het derde lid bepaalt dat de in Nederland gevestigde verkoper ook aan
een aantal meer specifieke criteria moet voldoen. Deze criteria worden
bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld en hebben betrekking op
de administratie (onderdeel a) en het stellen van zekerheid voor de
accijns die in de andere Lid-Staat moet worden voldaan (onderdeel b).
Wat de administratie betreft zal een belangrijk vereiste zijn dat deze
voldoende waarborgen dient te bieden voor een juiste en volledige
vastleggmg van de gegevens die van belang zijn voor de accijnsheffing in
de Lid-Staat van bestemming. Door de verkoper zekerheid te laten
stellen voor de accijns die in de andere Lid-Staat moet worden voldaan
(artikel 10, derde lid, van de richtlijn), wordt voldoende garantie geboden
dat de verplichtingen tegenover de fiscus van de andere Lid-Staat zullen
worden nagekomen.

In het vierde lid is vermeld welke gegevens het verzoek om een
vergunning moet bevatten.

In het vijfde lid worden de bepalingen met betrekking tot het verlenen,
het aanpassen en het intrekken van een vergunning (artikelen 43, 44,
tweede en derde lid, 45, 46, 48, 49 en 50 van de wet) en met betrekking
tot zekerheid (artikelen 56 tot en met 60 van de wet) van overeenkom–
stige toepassing verklaard.

Met betrekking tot het zesde lid, de delegatie van de bevoegdheid tot
het stellen van nadere regels terzake aan de Minister van Financiën, zij
verwezen naar de slotzin van hoofdstuk 3 van het algemene deel van
deze memorie.

Onderdeel AA (artikel 87)

Op grond van dit onderdeel vervalt artikel 87, eerste lid, van de wet. In
artikel I, onderdeel D, van de onderhavige wet wordt een artikel 2f aan
de wet toegevoegd, waarin het voorhanden hebben van een accijnsgoed,
dat niet overeenkomstig de bepalingen van deze wet in de heffing is
betrokken mede als uitslag wordt aangemerkt. Artikel 87, eerste lid, dat
voorzag in een verschuldigdheidsbepaling terzake, kan derhalve
vervallen. Voor het overige zij verwezen naar de toelichting op onderdeel
D (artikel 2f).

De overige wijzigingen in artikel 87 betreffen redactionele aanpas–
singen. Het nieuw toegevoegde lid is identiek aan artikel 86, tweede lid,
dat thans is vervallen, en dat in de oude opzet van overeenkomstige
toepassing was verklaard.

Onderdeel BB (artikel 88)

Ingevolge het huidige artikel 88, eerste lid, worden verliezen bij de
vervaardiging of tijdens de opslag van accijnsgoederen die door de
vergunninghouder van de accijnsgoederenplaats niet kunnen worden
aangetoond, alsmede accijnsgoederen die worden vermist aangemerkt
als te zijn uitgeslagen.

Dit onderdeel strekt ertoe artikel 88, eerste lid, in overeenstemming
met artikel 14 van de richtlijn, tevens van toepassing te laten zijn op
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verliezen die tijdens het vervoer vanuit een accijnsgoederenplaats naar
een geregistreerd bedrijf of een niet-geregistreerd bedrijf zijn ontstaan
en die niet kunnen worden aangetoond. In het nieuwe tweede lid wordt
bepaald dat tijdens het vervoer van accijnsgoederen ontstane verliezen
die door de vergunninghouder van het desbetreffende bedrijf niet kunnen
worden aangetoond en vermiste accijnsgoederen eveneens worden
geacht te zijn uitgeslagen. Ook in deze gevallen gaat het om accijnsgoe–
deren waarvan de accijns nog niet is geheven.

Onderdeel CC (artikel 93)

Dit artikel betreft de aanpassing van artikel 93 in verband met de in de
artikelen 2 en 3 aangebrachte wijzigingen. Voor een nadere uiteenzetting
zij verwezen naar de toelichting op de onderdelen C en E van deze wet.

Onderdeel DD (artikel 94)

Door de ten gevolge van dit wetsvoorstel gewijzigde betekenis van de
in het huidige artikel 94 gehanteerde begrippen vergunninghouder en
importeur heb ik er, ter voorkoming van misverstanden, voor gekozen
deze begrippen in dit artikel te vervangen. Hierbij is de huidige betekenis
van artikel 94 gehandhaafd gebleven door het in vorengenoemd artikel
opgenomen verbod op het onder meer dan één kleinhandelsprijs in de
handel brengen van een zelfde tabaksprodukt van toepassing te doen zijn
op degene die op grond van artikel 75 accijnszegels kan aanvragen (de
vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats voor tabaksprodukten
en degene die buiten Nederland tabaksprodukten van accijnszegels
voorziet).

Artikel II

Ingevolge artikel 28 van de horizontale richtlijn kunnen Lid-Staten,
gedurende een periode die op 30 juni 1999 verstrijkt, vrijstelling van
accijns verlenen voor accijnsgoederen die door tax-free shops zijn
verkocht en die worden meegevoerd in de persoonlijke bagage van een
reiziger. Zoals in het algemeen deel van deze memorie is uiteengezet
wordt voorgesteld een overgangsbepaling op te nemen waarin de desbe–
treffende vrijstelling is geregeld. Artikel II strekt hiertoe. In dit artikel is
bepaald dat tot 1 juli 1999 vrijstelling wordt verleend ter zake van de
uitslag uit een accijnsgoederenplaats die is gelegen op een luchthaven of
op een haventerrein. De zogenoemde tax-free shops die thans het
karakter hebben van entrepot zullen dus een verzoek om een vergunning
voor een accijnsgoederenplaats moeten indienen. Omdat de
zogenoemde tax-free shops aan verbruikers leveren zouden zij op grond
van artikel 40, tweede lid, niet in aanmerking komen als accijnsgoederen–
plaats. Artikel 40, derde lid, van de wet biedt echter de mogelijkheid in
afwijking van het tweede lid bij ministeriële regeling plaatsen van waaruit
accijnsgoederen worden geleverd aan verbruikers aan te wijzen die toch
in aanmerking kunnen komen als accijnsgoederenplaats. Hiertoe zal de
Uitvoeringsregeling accijns worden aangepast.

Bij algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald dat de
bedoelde vrijstelling alleen geldt voor zover de hoeveelheid accijnsgoe–
deren, per persoon en per reis, niet de maxima overschrijdt die zijn
vastgesteld in de geldende communautaire bepalingen inzake het reizi–
gersverkeer tussen derde landen en de Gemeenschap.

In het tweede lid is bepaald dat de vrijstelling tevens van toepassing is
met betrekking tot accijnsgoederen die zijn bestemd om aan boord van
een vliegtuig of van een schip aan reizigers te worden geleverd tijdens
het vervoer door de lucht of over zee naar een andere Lid-Staat.
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Artikel III

Dit artikel strekt tot aanpassing van de Wet op de internationale
bijstandsverlening bi] heffing van belastingen (Stb. 1986, 249), zodat die
wet ook van toepassing is op de heffing van accijns.

Artikel IV

Dit artikel bevat een samenloopbepaling in verband met het
wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet inzake de douane en de
accijnzen en enkele andere wetten.

De in dit artikel opgenomen wijzigingen hebberi uitsluitend redac–
tionele betekenis.

Artikel V

Ingevolge dit artikel treedt de wet in werking met ingang van 1 januari
1993.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort
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Bijlage bij de memorie van toelichting

Transponeringstabel

In onderstaande tabel is aangegeven welke bepalingen uit de Richtlijn
corresponderen met bepalingen uit het voorstel van wet. In de derde
kolom zijn de desbetreffende artikelen van de Wet op de accijns
vermeld. De niet vermelde artikelen van de richtlijn leiden niet tot
aanpassing van de wet.

Richtlijn Voorstel van wet Wet op de accijns

2
4
5

6

7
8
9
10

14
15

16

17
18

19
20
22
23

28
29
30

, onderdeel B
, onderdeel B
, onderdeel A
, onderdeel E
, onderdeel A
, onderdeel C/D
, onderdeel E
, onderdeel D
, onderdeel D
, onderdeel D
, onderdeel D
, onderdeel K
, onderdeel L
, onderdeel M
, onderdeel BB
, onderdeel D
, onderdeel P
, onderdeel Q
, onderdeel D
, onderdeel K
, onderdeel P
, onderdeel K
, onderdeel C
, onderdeel D
Jesluit accijns
, onderdeel 2
, onderdeel U
, onderdeel S
, onderdeel T
I
, onderdeel D
II (wijziging in de WIB)

1a
1a
1
3
1
2/2f
3
2b
2c
2c/2d
2e
50f/50g
51a
52a
88
2g
56
61a
2a
50a t/m 50c, 50 e
56
50d
2
2g

86a
71
66a
70

2g
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