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1. Algemeen

De leden van de fracties van het CDA, de WD en D66 hebben met
belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de PvdA hebben tot mijn genoegen met
instemming kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij achten de
memorie van toelichting helder.

2. De accijnsharmonisatie

De leden van de fractie van het CDA vragen, evenals de leden van de
fracties van de PvdA en D66 naar de stand van zaken met betrekking tot
de structuur– en tariefrichtlijnen.

De leden van de PvdA-fractie vragen in dit verband voorts of het
onderhavige wetsvoorstel met ingang van 1 januari 1993 in werking kan
treden indien de structuur– en de tariefrichtlijnen niet tijdig zouden
kunnen worden geïmplementeerd.

De stand van zaken met betrekking tot de communautaire maatregelen
die betrekking hebben op de structuren en de tarieven van de aan accijns
onderworpen goederen is als volgt. In de Ecofin-Raad is thans overeen–
stemming bereikt over voorstellen voor richtlijnen die deze onderwerpen
verder harmoniseren. Hoewel Frankrijk en Spanje formeel nog een
voorbehoud hebben tegen enkele onderdelen uit het totale pakket btw–
en accijnsrichtlijnen, ligt materieel wel vast welke wijzigingen in de
Nederlandse accijnswetgeving moeten worden aangebracht In de
Ecofin-Raad hebben de ministers van Financiën zich er in wezen al toe
verplicht de voorliggende richtlijnen in de nationale wetgeving van de
Lid-Staten te verwerken. Naar verwachting zullen de desbetreffende
richtlijnen op de eerstvolgende Ecofin-Raad van 28 september a.s. ter
beslissing worden voorgelegd. Zoals in de memorie van toelichting is
aangegeven zal verwerking van de structuur– en de tariefrichtlijnen
geschieden door middel van een nota van wijziging op het onderhavige
voorstel van wet.
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Op de vraag van de leden van de fractie van de PvdA of de werkzaam–
heden voor de implementatie van de structuur– en de tariefrichtlijnen
reeds zijn aangevangen, kan ik bevestigend antwoorden. Zoals in de
miljoenennota 1993 is aangegeven, zal op bepaalde inkomsten-opleve–
rende onderdelen, deze leden vragen hiernaar, vooruit worden gelopen
op definitieve besluitvorming in de Ecofin-Raad. Ook voor de overige
onderdelen die in hoofdzaak betrekkmg hebben op de definities van
accijnsgoederen, de tariefstructuren en enkele vrijstellingen geef ik er
met het oog op de voor 1 januari 1993 voorziene invoering de voorkeur
aan de implementatiewerkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden. Ik
ben voornemens de nota van wijziging hiervoor op korte termijn aan de
ministerraad aan te bieden en vervolgens voor advies voor te leggen aan
de Raad van State.

De leden van de fractie van de PvdA vragen om een toelichting op de
samenloop van de accijnzen en btw bij grensoverschrijdende leveringen,
in het bijzonder indien de tijdstippen van verschuldigdheid niet samen–
vallen.

Wat betreft de leveringen van belasting-entrepots aan accijnsgoede–
renplaatsen wordt de accijns pas verschuldigd bij de uitslag uit de
accijnsgoederenplaats in Nederland Aangezien deze intra-communau–
taire transacties voor de btw tegen het nultarief geschieden, doet zich
hier geen bijzondere situatie voor. Ook leveringen vanuit
belasting-entrepots in andere Lid-Staten aan geregistreerde en
niet-geregistreerde bedrijven in Nederland geschieden voor de btw tegen
het nultarief. De accijns en de btw worden bij de ontvangst onderschei–
denlijk de verwerving in Nederland verschuldigd. Bij de binnenlandse
levering door deze bedrijven is vervolgens btw verschuldigd op grond
van het voor binnenlandse leveringen geldende regime.

Tenslotte is er de situatie van intra-communautaire leveringen van
goederen die in andere Lid-Staten veraccijnsd zijn betrokken. Die accijns
kan in die Lid-Staten worden teruggevraagd, terwijl de Nederlandse
accijns bij ontvangst in Nederland verschuldigd wordt. Ook in deze
situatie geschiedt de heffing van de accijns en de btw op de hiervoor
geschetste wijze.

In al deze situaties zie ik geen probleem omdat de btw in Nederland
steeds verschuldigd wordt op het moment waarop de accijns
verschuldigd wordt.

De leden van de fractie van de PvdA vragen naar de status van het
Benelux-accijnsverdrag, gelet op de werking van de EG-richtlijnen. Ook
in de eerdergenoemde brief van de Raad van de Centrale Ondernemings–
organisaties-RCO), waaraan de leden van de fracties van de VVD en D66
refereren, komt dit aspect aan de orde.

De EG-richtlijnen gaan boven de Benelux-regelingen. De implicaties
van de EG-richtlijnen voor de accijnsregelingen in de Benelux zijn
tweeledig. De horizontale richtlijn heeft gevolgen voor het vervoer van
accijnsgoederen binnen de Benelux. Dit vervoer vindt thans voor alle
accijnsgoederen plaats met Benelux-documenten onder schorsing van de
accijns, terwijl daarnaast voor wijn het vervoer ook betrekking kan
hebben op veraccijnsde goederen. Met ingang van 1 januari 1993 is het
regime van de horizontale richtlijn van toepassing, dus in beginsel onder
schorsing van accijns. Bij dat vervoer zal bovendien vanaf 1 januari 1993
gebruik moeten worden gemaakt van de communautair voorgeschreven
documenten.

De structuur– en de tariefrichtlijn met betrekking tot de alcoholhou–
dende produkten hebben gevolgen voor de Benelux-regelingen op het
terrein van de wijnaccijns, de enige accijns die in Benelux-verband is
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geünificeerd Zowel de tarieven als de produktdefinities zullen moeten
voldoen aan die richtlijnen (de noodzakelijke wijzigingen zullen, zoals
hiervoor in deze memorie is uiteengezet, bij nota van wijziging in het
onderhavige wetsvoorstel worden ingebracht). Inmiddels wordt in
Beneluxverband voorzien de artikelen met betrekking tot de geünifi–
ceerde wijnaccijns met ingang van 1 januari 1993 te laten vervallen.
Daartoe is het Tiende Protocol tot wijziging van het Benelux-verdrag tot
unificatie van de accijnzen en van het waarborgrecht van 1950
voorbereid, dat in oktober aan de Interparlementaire Raad van de
Benelux zal worden voorgelegd. Vervolgens zal het Comité van ministers
ter zake een besluit nemen.

Wat betreft de overgangssituatie voor de Benelux-accijnsdocumenten,
waar het RCO op wijst, merk ik op dat met betrekking tot goederen
waarvan het vervoer voor 1 januari 1993 is aangevangen, hetzelfde geldt
als met betrekking tot het intracommunautaire vervoer. In beginsel zullen
deze goederenbewegmgen worden afgehandeld volgens het regime dat
geldt op het tijdstip waarop het vervoer is aangevangen.

3. Doelstelling van het wetsvoorstel

De leden van de fractie van het CDA hechten terecht sterk aan goed
en intensief overleg met het bedrijfsleven bij de voorbereiding van dit
soort wetgeving en vragen of dit overleg ertoe heeft geleid dat het
bedrijfsleven in grote lijnen kan instemmen met het wetsvoorstel.

Mede naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van de
VVD over het overleg met het bedrijfsleven merk ik het volgende op.

In de loop van het overleg in Brussel over de ontwerp-richtlijn zijn de
diverse sectoren van het bedrijfsleven regelmatig geraadpleegd en
hebben zij ook hun visie kenbaar gemaakt. Dergelijk overleg heeft ook
plaatsgevonden in het kader van de implementatie-wetgeving. Behalve in
de in de memorie van toelichting (paragraaf 7) genoemde commissie die
de implementatie moet begeleiden, is de implementatiewetgeving ook
afzonderlijk met de meest betrokken branche-organisaties van produ–
centen van en handelaren in accijnsgoederen besproken. Uit het overleg
dat tot nu toe is gevoerd, is mij gebleken dat het bedrijfsleven zich in
belangrijke mate kan vinden in het wetsvoorstel. Zoals ook blijkt uit de
brief van de RCO, waaraan door verschillende fracties is gerefereerd
liggen er echter nog wel enkele vraagpunten en wensen bij het bedrijfs–
leven. Elders in deze memorie wordt op de in de brief gesignaleerde
punten nader ingegaan. Over de eventueel resterende problematiek, die
dan nog voornamelijk in de uitvoeringssfeer zal liggen, zal dit najaar nog
overïeg plaatsvinden, ook in verband met het EG-overleg dat in dezen
nog wordt gevoerd.

De leden van de fractie van de VVD spreken hun verbazing uit over het
standpunt van de regering dat de hier voorgestelde regelingen de
huidige verplichtingen voor het bedrijfsleven en voor de belasting–
diensten zouden verminderen. In verband hiermee vragen deze leden om
een nadere verduidelijking. Hierover merk ik op dat ik in hoofdstuk 7 van
de memorie van toelichting heb aangegeven dat het wetsvoorstel uit het
oogpunt van regelgeving als zodanig een complex geheel is. Ik voeg daar
aan toe dat in haar algemeenheid een weging van de gevolgen van
nieuwe regelgeving voor de administratieve lasten van het bedrijfsleven
met nog al wat onzekerheden is omgeven. Het gaat immers niet
uitsluitend om een beoordeling van het nieuwe regime ten opzichte van
de bestaande situatie. Zoals in de memorie van toelichting is aangegeven
zijn aan het wetsvoorstel bepaalde nieuwe administratieve verplichtingen
verbonden. Daar staat tegenover dat door het wegvallen van de binnen–
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grenzen een belangrijke verlichting voor het bedrijfsleven ontstaat
doordat de grensformaliteiten vervallen. Het geheel afwegende, ik geef
toe dat het geen eenvoudige weging is, kan ik deze leden niet volgen in
de wat pessimistisch getinte taxatie van de gevolgen voor de administra–
tieve lasten voor het bedrijfsleven.

De leden van de fractie van de PvdA merken op dat het hun op zijn
plaats lijkt bij de herplaatsing in het Staatsblad van de Wet op de accijns
een doorlopende hernummering aan te brengen.

Ik kan deze leden meedelen dat zulks inderdaad in de bedoeling ligt. In
EG-verband zijn er evenwel thans nog ontwikkelingen gaande op het
terrein van de accijnzen; zo is bij voorbeeld nog een «bezemrichtlijn» in
voorbereiding. Ik geef er de voorkeur aan tot herplaatsing over te gaan
wanneer ook deze ontwikkelingen zijn afgerond en verwerkt in de Wet op
de accijns.

Het is deze leden opgevallen dat in het wetsvoorstel het aantal
controle– en strafbepalingen niet wordt uitgebreid, terwijl het toch
denkbaar is dat het openstellen van de grenzen en het verleggen van het
aangrijpingspunt van controle nieuwe vormen van misbruik en oneigenlijk
gebruik mogelijk maken. Deze leden vragen in hoeverre is nagegaan of
het wettelijk stelsel op dit punt uitbreiding behoeft, en in het algemeen
waarom hiervoor niet is gekozen.

Inderdaad is nagegaan of de wettelijke controle– en strafbepalingen
uitbreiding behoefden. Zoals in paragraaf 3 van de memorie van
toelichting is opgemerkt, sluit het onderhavige wetsvoorstel zoveel als
mogelijk is aan bij het systeem zoals dat thans in de Wet op de accijns is
neergelegd, een systeem dat is gebaseerd op administratieve controle.
Alle voor de accijnsheffing relevante handelingen moeten daarin zijn
opgenomen. In het wetsvoorstel worden de tijdstippen waarop verschul–
digdheid van accijns op grond van de horizontale richtlijn ontstaat in alle
gevallen (behoudens de invoer) aangemerkt als uitslag. Ter zake wordt
verwezen naar onderdeel D van het wetsvoorstel. Door dat uitgangspunt
te volgen zijn de controlebepalingen en de strafbepalingen zoals die
thans in de Wet op de accijns zijn neergelegd van toepassing. Een
uitbreiding van deze bepalingen is niet nodig gebleken.

Met betrekking tot de punten die door de RCO in zijn brief aan de
vaste Commissie voor financiën van 15 september 1992 aan de orde zijn
gesteld, de leden van de fracties van de VVD en D66 vragen om een
reactie hierop, verwijs ik, voor zover zij niet reeds expliciet aan de orde
zijn geweest naar aanleiding van desbetreffende vragen van de verschil–
lende fracties, naar de paragraaf overige aspecten elders in deze
memorie.

4. De horizontale richtlijn in hoofdlijnen

4.1. Inleidende opmerkingen

De leden van de fractie van de PvdA vragen welke eventuele aanpas–
singen van de huidige brandstofheffing op grond van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133) noodzakelijk zijn om te
voldoen aan de horizontale richtlijn, en bij welke gelegenheid die zullen
worden voorgesteld.

De aanpassingen waar deze leden naar vragen zouden kunnen voort–
vloeien uit artikel 3 van de horizontale richtlijn. Op grond van dat artikel
dient Nederland met ingang van 1 januari 1993 bij de heffing van andere
indirecte belastingen dan de accijns op goederen die op communautair
niveau als accijnsgoederen zijn omschreven, met betrekking tot de
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vaststelling van de maatstaf van heffing en de berekening, de verschul–
digdheid en de controle van de beiastmg de uit hoofde van de accijnzen
en de btw geldende voorschriften in acht te nemen. Voor de heffingen
die gekoppeld zijn aan de accijnsheffing is een aanpassing van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne derhalve niet noodzakelijk. Voorts zal
de heffing op de in communautair verband niet als accijnsgoederen
omschreven produkten geen aanleiding mogen geven tot formaliteiten
die verband houden met het overschrijden van de intracommunautaire
grenzen Aangezien die heffingen steeds geëffectueerd worden in het
binnenland (bij de gebruiker of leverancier) voldoen zij aan deze
voorwaarde.

4.2. Particulieren en ondernemers

De leden van de fractie van het CDA vragen of de bepalingen die
moeten waarborgen dat particuiieren er niet toe overgaan, anders dan
voor eigen verbruik, accijnsgoederen in andere Lid-Staten aan te
schaffen, voldoende effectief zijn. Ook de leden van de fractie van de
PvdA tasten nog in het duister hoe particulieren die accijnsgoederen uit
een EG-land de grens over nemen, feitelijk zullen worden behandeld.

Voor een juiste beoordeling van de met ingang van 1 januari 1993
geldende situatie moet in het oog worden gehouden dat voor accijnsgoe–
deren die voor eigen verbruik naar Nederland worden gebracht in
Nederland geen accijns is verschuldigd. Voorts is van belang dat in veruit
de meeste gevallen een onderscheid tussen goederen bestemd voor
persoonlijk verbruik en die bestemd voor andere doeleinden dan
persoonlijk verbruik geen problemen oplevert. Dit neemt niet weg dat de
in de memorie van toelichting genoemde criteria om het onderscheid te
maken als abstract kunnen worden ervaren. Ter verduidelijking zal ik dan
ook aangeven hoe in de door de leden van de fractie van de PvdA
genoemde situaties voor de heffing van de accijns dient te worden
gehandeld. De particulier die meer dan 800 sigaretten voorhanden heeft
kan door bij voorbeeld aannemelijk te maken dat hij een zware roker is
het oogmerk van persoonlijk verbruik aantonen. Het op het derde lid van
artikel 2c gebaseerde rechtsvermoeden vormt een steuntje in de rug van
de belastmgdienst De hoeveelheidscriteria leiden tot een omkermg van
de bewijslast in uitzonderlijke situaties, bij voorbeeld indien een parti–
culier zijn kofferbak heeft volgeladen met sigaretten uit een andere
Lid-Staat; dan moet niet de fiscus, maar de particulier aantonen dat deze
goederen voor persoonlijk verbruik zijn. Wanneer iemand accijnsgoe–
deren meebrengt als blijk van waardering voor het verzorgen van zijn
planten is het element van persoonlijk verbruik nog zo overheersend dat
aan heffing van accijns niet kan worden toegekomen. Bovendien zijn de
hoeveelheidsgrenzen dermate ruim vastgesteld dat zij in dit soort
situaties normaal gesproken niet zullen worden overschreden. Van
persoonlijk verbruik is ook sprake bij het immateriële genoegen dat
iemand heeft die voor vrienden of kennissen gedistilleerd meebrengt uit
een andere Lid-Staat. Van eigen verbruik is geen sprake meer als het
element van vrijgevigheid op de achtergrond wordt gedrongen.

De leden van de fractie van het CDA maken zich zorgen over de
controle op de verkrijging door een natuurlijk persoon van minerale oliën
indien deze goederen op atypische wijze worden vervoerd. Hierover merk
ik allereerst op dat deze bepaling zich beperkt tot de situatie dat het
vervoer plaatsvindt door de natuurlijke persoon of voor diens rekening.
Als de leverancier het vervoer verzorgt, is immers de regeling voor
verkopen op afstand van toepassing. Hierin ligt voor de praktijk een sterk
beperkende factor; het zal voor particulieren een hoop rompslomp geven
om op atypische wijze minerale oliën van de ene Lid-Staat naar de
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andere Lid-Staat te vervoeren. Als remmende factoren noem ik voorts de
kansen op lekkage, ontploffingsgevaar, opslagproblemen e.d. Voorts
moet niet uit het oog worden verloren dat het heffingsbelang relatief
beperkt is en dat de particulier als hij «betrapt» wordt in ieder geval
geconfronteerd zal worden met dubbele accijns. In de controle kan de
aandacht daarom hoofdzakelijk beperkt worden tot de incidentele groot–
schalige gevallen zoals de in de memorie van toelichting genoemde
particulier die een vrachtauto met huisbrandolie uit een andere Lid-Staat
laat voorrijden.

De leden van de fractie van het CDA vragen in aansluiting hierop of
het teneinde ongewenste effecten te voorkomen niet de beste maatregel
zou zijn de accijnsverschillen tussen de verschillende landen zo beperkt
mogelijk te houden.

Ik deel de mening van deze leden dat in het kader van een interne
markt teneinde deze ongewenste effecten te voorkomen de tariefver–
schillen beperkt dienen te zijn. Zoals bekend is de uitkomst van het
overleg in Brussel dat er alleen minimum-tarieven zijn vastgesteld

De leden van de fractie van de PvdA vragen naar de zin van het onder–
scheid tussen geregistreerde en niet-geregistreerde bedrijven, die onder
opschorting van accijns accijnsgoederen uit andere Lid-Staten mogen
betrekken. Uit de wettekst leiden zij af dat dit onderscheid materieel
geen enkele betekenis heeft, beide soorten bedrijven vallen onder
dezelfde bepalingen over rechten en plichten. Zou het in strijd met de
richtlijn zijn, zo vragen deze leden, om in de wet te volstaan met een
terminologie als «erkende bedrijven».

Uit de wettekst zou inderdaad kunnen worden afgeleid dat het
bedoelde onderscheid materieel geen betekenis heeft. In de uitwerking
van de rechten en plichten van de bedoelde categorieën bedrijven, die
zal geschieden in het Uitvoeringsbesluit accijns en de Uitvoeringsre–
geling accijns, zal echter wel een onderscheid worden gemaakt. Zo zal
voor geregistreerde bedrijven worden voorzien in een doorlopende
vergunning terwijl voor niet-geregistreerde bedrijven wordt voorzien in
een vergunning per transactie. Zoals in de memorie van toelichting
(paragraaf 4.2.) is aangegeven gaat het bij de geregistreerde bedrijven
om bedrijven die op een meer dan incidentele basis accijnsgoederen uit
een andere Lid-Staat betrekken; bij de niet-geregistreerde bedrijven gaat
het om bedrijven die slechts incidenteel accijnsgoederen uit een andere
Lid-Staat betrekken. De bedoeling van artikel 16 van de richtlijn, dat
betrekking heeft op de geregistreerde en niet-geregistreerde bedrijven, is
om te voorkomen dat het intracommunautaire verkeer onder schorsing
van accijns gemonopoliseerd zou worden door bedrijven die wel kunnen
voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot een accijnsgoederen–
plaats. De uiteindelijke tekst van artikel 16 is tot stand gekomen na
moeizame besprekingen in Brussel; met name de Europese Commissie
hecht veel waarde aan de in dit artikel opgenomen mogelijkheden voor
kleinere bedrijven om aan het handelsverkeer deel te nemen. Het
uitgangspunt bij de implementatie van de horizontale richtlijn is zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de daarin gehanteerde terminologie.

De leden van de fractie van de PvdA vragen voorts of en hoe de
accijnsheffing ongedaan wordt gemaakt, indien geregistreerde bedrijven
of niet-geregistreerde bedrijven de accijnsgoederen gebruiken voor de
fabricage van niet-accijnsgoederen.

In artikel 65, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet op de
accijns is bepaald dat onder bij algemene maatregel van bestuur te
stellen voorwaarden en beperkingen vrijstelling van accijns wordt
verleend ter zake van de uitslag en de invoer van accijnsgoederen die
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door degene die de goederen betrekt, worden gebruikt als grondstof
voor het vervaardigen van niet-accijnsgoederen. Het tweede lid van
artikel 65 bepaalt dat degene die de goederen betrekt in het bezit dient
te zijn van een daartoe strekkende vergunning. Vorenbedoelde bedrijven
kunnen na 1 januari 1993 uit een andere Lid-Staat accijnsgoederen
onder schorsing van de accijns betrekken; verwezen zij naar artikel I,
onderdeel K (artikel 50a). De ontvangst door een geregistreerd bedrijf
van een accijnsgoed dat wordt overgebracht vanuit een
belasting-entrepot wordt als uitslag aangemerkt. Indien het bedrijf echter
tevens beschikt over de vergunning om accijnsgoederen met vrijstelling
te mogen betrekken, kan ter zake van die uitslag vrijstelling worden
verleend.

De leden van de fractie van de PvdA vragen zich af of de richtlijn
toestaat om de criteria bij de beoordeling van de vraag of sprake is van
het voorhanden hebben van accijnsgoederen voor andere doeleinden dan
voor persoonlijk verbruik, zoals vermeld in artikel 9 van de richtlijn, niet
in de wet op te nemen. Door het wel vastleggen van de hoeveelheids–
grenzen als bewijselement zou dit laatste element in de visie van deze
leden meer gewicht krijgen dan de richtlijn bedoelt.

Artikel 9 van de richtlijn bepaalt dat de Lid-Staten, om vast te stellen
of genoemde accijnsgoederen voor commerciële doeleinden zijn
bestemd, onder andere rekening moeten houden met de criteria die in de
toelichting op artikel 2c zijn opgenomen. Deze criteria zijn 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 deze goederen. Dit is een niet-limitatieve opsomming
van elementen die een rol moeten spelen bij de beoordeling van de vraag
of accijnsgoederen voorhanden worden gehouden voor commerciële
doeleinden, in de termmologie van de wet: voor andere doeleinden dan
voor persoonlijk verbruik. Dit behoeft er overigens niet toe te leiden dat
deze opsomming al dan niet limitatief in de wet wordt neergelegd.
Bovendien laat de richtlijn de mogelijkheid open om ook andere criteria
in de afweging te betrekken. Voorts bepaalt artikel 9, tweede lid, van de
horizontale richtlijn dat de Lid-Staten, uitsluitend als bewijselement,
indicatieve niveaus kunnen vaststellen. Het staat de Lid-Staten vrij
hiertoe over te gaan. Ik heb er de voorkeur aan gegeven op grond van
artikel 2c, derde lid, bij ministeriële regeling de indicatieve niveaus vast
te stellen, waarbij een omkering van de bewijslast tot stand komt. Gelet
op de in Nederland geldende vrije bewijsleer, kunnen de in artikel 9,
eerste lid, van de horizontale richtlijn genoemde elementen leiden tot het
vaststellen van een belastbaar feit. Naar mijn mening verdraagt de
gekozen opzet zich goed met de bedoeling van de richtlijn.

De leden van de fractie van het CDA vragen waarom niet is gekozen
voor de mogelijkheid om een accijnsnummer in te voeren dat zoveel
mogelijk congruent is met het btw-nummer.

Voor de accijnsheffing wordt voorzien in de invoering per 1 januari
1994 van een accijnsnummer dat is gekoppeld aan het fiscale nummer
dat thans reeds wordt gebruikt voor andere belastingmiddelen, zoals de
omzetbelasting. In afwachting van een dergelijk nummer zal de belas–
tingdienst per 1 januari 1993 een register van vergunninghouders voor
een accijnsgoederenplaats en van geregistreerde bedrijven aanhouden.

De leden van de fractie van de PvdA vragen of er een EG-register komt
van geregistreerde bedrijven, niet-geregistreerde bedrijven en accijns–
goederenplaatsen. Ook in het commentaar van de RCO, waaraan door
verschillende fracties is gerefereerd, zijn enkele opmerkingen gemaakt
over een dergelijk register. De invoering van een EG-register van vergun–
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ninghouders is, zoals de RCO terecht opmerkt, niet in de horizontale
richtlijn en het voorstel van wet geregeld. Het belang van een dergelijk
register is echter onderkend en de afgelopen maanden heeft dan ook
overleg plaatsgevonden in het Accijnscomité in Brussel over de opzet
van een register. Aangezien een volledig geautomatiseerd register met
gebruikmaking van telecommunicatie niet haalbaar is vóór 1 januari
1993, is besloten tot een tussenoplossing, waarin de nationale
bestanden van vergunninghouders zullen worden uitgewisseld tussen de
bevoegde autoriteiten in de Lid-Staten. Daarbij zal gebruik worden
gemaakt van diskettes. Het bestand za! betrekking hebben op vergun–
ninghouders voor een accijnsgoederenplaats en vergunninghouders van
een geregistreerd bedrijf. Een Nederlands bedrijf kan zich tot de Neder–
landse belastingdienst wenden met het verzoek om na te gaan of zijn
handelspartner in de andere Lid-Staat is geregistreerd als vergunning–
houder; voor de praktische werkwijze zal aansluiting worden gezocht bij
die voor de btw-identificatienummers.

De RCO merkt voorts op dat de ondernemer die na raadpleging van
het register te goeder trouw is afgegaan op de juistheid van de in het
register vermelde gegevens daarmee gevrijwaard zou dienen te zijn van
claims van de fiscus van zijn eigen Lid-Staat en van die van de andere
Lid-Staat. De status van de daaruit te betrekken gegevens zou derhalve,
zo meent de RCO, juridisch dezelfde grondslag moeten hebben als in de
btw-regelgeving. Deze mening kan ik om de hierna te noemen redenen
niet delen. De horizontale richtlijn voorziet, zoals de RCO zelf al heeft
opgemerkt, niet in een register, dit in tegenstelling tot de btw-regel–
geving. Voor het verkeer van accijnsgoederen is een ander systeem
ontworpen dan voor de btw; het gaat in hoofdlijnen om het verkeer van
accijnsgoederen tussen belasting-entrepots onder dekking van een gelei–
dedocument. De richtlijn bevat duidelijke bepalingen over de verantwoor–
delijkheid van de diverse deelnemers aan dit verkeer indien er onregel–
matigheden optreden. Het register is slechts bedoeld als een hulpmiddel,
waarmee de ondernemers kunnen nagaan of een potentiële afnemer
beschikt over een vergunning om accijnsgoederen onder schorsing te
mogen ontvangen. Het zou naar mijn mening te ver voeren dat een
ondernemer door raadpleging van het register ieder risico tijdens het
vervoer van de accijnsgoederen zou kunnen afwentelen op de fiscus.

4.4. Invoer

De leden van de fractie van de PvdA vragen waarom de richtlijn met
betrekking tot de systematiek van het onderscheid in het belastbaar feit
invoer en het belastbaar feit uitslag niet is afgestemd op de systematiek
die Nederland en ook andere landen willen gaan toepassen.

Het gaat hier om een mijns inziens redactionele kwestie. De richtlijn
strekt tot het vaststellen van een materieel geharmoniseerde wijze van
accijnsheffing. De Lid-Staten hebben in zekere zin de vrijheid te bepalen
op welke wijze zij dit in hun formele wetgeving vastleggen. Aangezien de
strekking van de desbetreffende richtlijnbepalingen duidelijk was en de
Lid-Staten op grond daarvan in dezen hun bestaande systematiek kunnen
voortzetten, heeft geen van de Lid-Staten tegen deze redactionele opzet
in het richtlijnvoorstel bezwaar aangetekend.

4.6. Het geleidedocument

De leden van de fractie van het CDA stellen enkele vragen met
betrekking tot het geleidedocument. Is de veronderstelling juist, zo
vragen deze leden, dat ten aanzien van het nieuwe document in enkele
branches enige praktische problemen ontstaan.
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In de memorie van toelichting is aangegeven dat het intracommunau–
taire verkeer van accijnsgoederen onder schorsing van accijns zal plaats–
vinden tussen belastmg-entrepots (accijnsgoederenplaatsen) onder
dekking van een geleidedocument. De heffing van de accijns wordt
verlegd naar het moment waarop de accijnsgoederen het stelsel van
onderling verbonden accijnsgoederenplaatsen verlaten. De verzender van
de accijnsgoederen maakt per zending een geleidedocument in viervoud
op. Het exemplaar nr. 1 van het document is bestemd voor de verzender
zelf, de exemplaren 2, 3 en 4 gaan met de accijnsgoederen mee naar de
geadresseerde in de Lid-Staat van bestemming De geadresseerde dient
het terugzendingsexemplaar te voorzien van een verklaring dat hij de in
het document omschreven accijnsgoederen heeft ontvangen en het
vervolgens terug te zenden aan de verzender. Het is duidelijk dat deze
procedure niet goed kan werken bij A-B-C-contracten en soortgelijke
transacties waarbij in een korte tijdspanne de bestemming van de
goederen meermalen wordt gewijzigd en waarbij vaak ook handelaren
optreden die niet beschikken over een vergunning voor een accijnsgoe–
derenplaats. De goederen worden immers door B niet daadwerkelijk in
zijn accijnsgoederenplaats ontvangen, zodat B ook niet op het terugzen–
dmgsexemplaar aan A kan verklaren dat hij de goederen heeft
ontvangen. De horizontale richtlijn lost dit probleem niet op. Inmiddels
wordt in Brussel gewerkt aan een juridische basis voor een praktische
oplossing. Ook vindt thans ter zake overleg plaats met de betrokken
branche.

Deze leden vragen voorts of het wetsvoorstel voorziet in een als
voldoende ervaren regeling indien zou blijken dat het geleidedocument
dat de accijnsgoederen dient te vergezellen, in het ongerede raakt.

Uitgangspunt in het wetsvoorstel is dat het verkeer van accijnsgoe–
deren tussen belasting-entrepots of van accijnsgoederen die zich onder
een communautaire douaneregeling bevinden dient te geschieden met
inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te stellen
voorwaarden. Die voorwaarden hebben betrekking op de formaliteiten
waaraan bij de overbrenging van accijnsgoederen moet worden voldaan.
Als de voorwaarden niet vervuld zijn zal dit ertoe leiden dat de accijns–
goederen zullen worden geacht te zijn uitgeslagen of ingevoerd. Indien
het geleidedocument zoek raakt, niet wordt terugontvangen of wordt
terugontvangen zonder de benodigde aftekening, is niet aan de
voorwaarden voldaan met als gevolg dat de accijns verschuldigd is. In dit
verband wil ik wijzen op de tekst van artikel 15, vierde lid, van de
horizontale richtlijn. Daar wordt bepaald dat, onverminderd artikel 20, de
verantwoordelijkheid van de verzender van de accijnsgoederen pas kan
vervallen door middel van het bewijs dat de geadresseerde de produkten
overneemt, met name op basis van het in artikel 18 genoemde geleide–
document onder de voorwaarden van artikel 19. De woorden «met
name» in artikel 15, vierde lid, bieden ruimte voor het leveren van bewijs
door de verzender met behulp van andere middelen dan het afgetekende
geleidedocument. Indien de verzender kan aantonen dat de accijnsgoe–
deren daadwerkelijk door de geadresseerde zijn overgenomen, zal niet
tot invordering van de accijns worden overgegaan.

Deze leden vragen voorts of het in het kader van de fraudebestrijding
geen aanbevelmg verdient om de in artikel 19, tweede lid, van de
horizontale richtlijn vermelde maximale termijn van een maand en twee
weken aanmerkelijk te bekorten. Deze bepaling vergt dat de geadres–
seerde het terugzendingsexemplaar van het geleidedocument, naar
behoren van aantekeningen voorzien, voor zuivering naar de afzender
terugzendt, en wel uiterlijk binnen twee weken na de maand waarin hij de
goederen heeft ontvangen. Ik ben het met deze leden eens dat deze
termijn eigenlijk te lang is. Het is echter een termijn die tijdens de onder–
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handelingen over de horizontale richtlijn als compromis tot stand is
gekomen. In de toekomst kan aan de hand van de in de praktijk
opgedane ervaringen worden bezien of de richtlijn op dit punt zou
moeten worden gewijzigd.

Met betrekking tot de vraag van deze leden of het geen aanbeveling
verdient om betrekkelijk snel na invoering de praktische hanteerbaarheid
van het geleidedocument te evalueren om vervolgens tot een bijstelling,
lees: vereenvoudiging te komen merk ik het volgende op.

Zoals in de memorie van toelichting (paragraaf 4.6.) is aangegeven,
zijn over de inhoud van het geleidedocument en de wijze van gebruik
langdurige discussies gevoerd, omdat iedere Lid-Staat daarin bepaalde
elementen van het eigen stelsel wilde terugzien. Het geheel heeft
derhalve het karakter van een compromis. Met betrekking tot het gelei–
dedocument is de stand van zaken thans als volgt. De Verordening van
de Commissie betreffende het administratieve geleidedocument voor het
verkeer onder schorsing van rechten van aan accijns onderworpen
produkten is inmiddels door de Europese Commissie formeel goedge–
keurd. De verordening, het model van het geleidedocument en de
toelichting zijn gepubliceerd in PbEG, nr. L 276 van 19 september 1992.
Het vorenstaande maakt duidelijk dat het in dit stadium de voorkeur
verdient de discussie over het geleidedocument niet te heropenen. Ik ben
het echter eens met deze leden dat de praktische hanteerbaarheid vrij
snel na de invoering moet worden geëvalueerd.

4.7. Fiscale merktekens

Met betrekking tot de vraag van de leden van de fractie van het CDA
over de mogelijkheid om een accijnsnummer in te voeren moge ik
verwijzen naar mijn antwoord op deze vraag onder paragraaf 4.2.

4.8. Verkopen op afstand

Met betrekking tot het door de leden van de fractie van het CDA en in
de brief van de RCO gememoreerde verschil tussen de btw-regeling en
de accijnsregeling voor afstandsverkopen merk ik het volgende op.
Anders dan deze leden menen geldt de btw-regeling voor verkopen op
afstand onverkort voor accijnsgoederen, dat wil zeggen de uitzonderings–
bepalingen over de drempelbedragen zijn niet van toepassing op accijns–
goederen.

De leden van de fractie van de PvdA informeren naar de wijze van
implementatie die in de andere EG– landen wordt gevolgd voor verkopen
op afstand. Voorts vragen zij in dit kader in te gaan op de handhaaf–
baarheid van de voorgestelde bepalingen en toepasselijke strafbepa–
lingen.

Op dit moment kennen sommige EG-landen - ik noem België, Frankrijk
en Luxemburg - al de figuur van de fiscale vertegenwoordiger in de sfeer
van de omzetbelasting. Artikel 21, eerste lid, van de Zesde richtlijn biedt
daartoe de mogelijkheid. Op het terrein van de accijnzen wordt de figuur
van de fiscale vertegenwoordiger bij verkopen op afstand geïntroduceerd
in artikel 10 van de horizontale richtlijn. Ik beschik thans niet over de
gegevens inzake de wijze van implementatie van andere Lid-Staten. In de
meeste Lid-Staten is het wetgevingsproces nog in volle gang. Zodra de
gevraagde gegevens tot mijn beschikking staan, zal ik de Kamer nader
bericht zenden. Ik merk in dit verband nog op dat een Lid-Staat die niet
kiest voor de in het wetsvoorstel gekozen werkwijze dan in ieder geval
een vergunning zal vereisen, hetzij van het buitenlandse bedrijf zelf,
hetzij van de door dat bedrijf aangewezen fiscale vertegenwoordiger.
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Aangezien controle door de Lid-Staat van bestemming in dezen niet
goed uitvoerbaar is, voorziet de richtlijn ook in de mogelijkheid van
controle door de Lid-Staat waar de verkoper is gevestigd. Deze Lid-Staat
moet zich ervan vergewissen dat de verkoper aan bepaalde eisen
voldoet, waaronder het voeren van een administratie van de leveringen
van de produkten. In het kader van de EG-bijstand wordt prioriteit
gegeven aan een wederzijdse uitwisseling van gegevens tussen de
Lid-Staten.

Worden door de belastingplichtige desgevraagd niet de juiste
gegevens verstrekt, of wordt de vereiste boekhouding niet gevoerd, dan
kan ingevolge artikel 68 van de AWR een strafvervolging worden
ingesteld. Andere Lid-Staten kennen soortgelijke strafbepalingen.

4.9. Teruggaven

De leden van de fractie van de PvdA wilden weten of door Nederland
zal worden geëist dat bewijs van betaling wordt overgelegd als
voorwaarde voor teruggave in de geschetste situaties, of dat zal worden
volstaan met de zwakkere mogelijkheid dat slechts het adres van de
betrokken belastinginspectie moet worden opgegeven. Deze leden
zouden zelfs een bewijs van feitelijke betaling willen vereisen.

In paragraaf 4.9 van de memorie van toelichting is aangegeven dat het
terugzendingsexemplaar van het geleidedocument vergezeld dient te
gaan van een stuk waaruit blijkt dat de betaling van de accijns (in het
land van bestemming) heeft plaatsgevonden of dat tenminste bepaalde
gegevens bevat betreffende de ter zake bevoegde autoriteiten in de
Lid-Staat van bestemming en de datum van aanvaarding van de aangifte.

Hoewel de tekst de suggestie wekt dat hier een zwakkere bewijsmoge–
lijkheid wordt bedoeld, is dit niet het geval Het uitgangspunt is dat moet
worden aangetoond dat de accijns is betaald. Indien in het land van
bestemming een vrijstelling van toepassing is, behoeft er echter geen
accijns te worden betaald. In die situatie wordt aan de teruggaaf van
accijns in het land van verzending de voorwaarde gesteld dat vorenge–
noemde gegevens worden verstrekt. Uit die gegevens dient te blijken dat
de fiscale autoriteiten op de hoogte zijn van de ontvangst van de
goederen en dat ter zake een vrijstelling van toepassing is.

4.10. Vrijstellingen

De leden van de fractie van het CDA vragen of het de bedoeling is dat
de brandstoffen voor vliegtuigen en schepen ook in de toekomst van
accijns zijn vnjgesteld. Deze leden vragen naar de argumenten, in het
bijzonder met betrekking tot het luchtverkeer, om deze brandstof niet
met accijns te belasten.

De argumenten in dezen hebben betrekkmg op internationale verdrags–
bepalingen en op de internationale concurrentieverhoudingen. Voor het
luchtverkeer speelt het verdrag van Chicago daarin een rol. Het verdrag
van Chicago is een multilateraal verdrag dat door vrijwel alle landen in de
wereld is getekend. Voor de scheepvaart zijn in dezen onder meer de
bepalingen van de Akte van Mannheim van belang. De vraag die deze
leden aan de orde stellen zal derhalve in een breder kader dan de EG een
antwoord moeten krijgen.

De door de Commissie van de EG ingediende ontwerp-richtlijn met
betrekking tot de struktuur van de accijns van minerale oliën, waarover
materieel overeenstemming bestaat in de Raad, voorziet mede tegen de
vorengeschetste achtergrond in verplichte vrijstellingen van accijns voor
brandstoffen die worden gebruikt voor de voortstuwing van vliegtuigen,
andere dan plezierluchtvaartuigen en de aandrijving van schepen, andere
dan pleziervaartuigen, op de communautaire scheepvaart over zee.
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Voorts kent de structuurrichtlijn een facultatieve vrijstelling voor de
scheepvaart op nationale binnenwateren, met uitzondering van de parti–
culiere pleziervaart. Deze vrijstelling is thans reeds opgenomen in de Wet
op de accijns.

De vraag van de leden van de fractie van het CDA of binnen de te
implementeren richtlijn een vrijstelling past voor brandstof verkregen uit
landbouwprodukten, moet ik ontkennend beantwoorden. De Commissie
van de EG heeft in een afzonderlijk voorstel voor een nog vast te stellen
richtlijn voorstellen gedaan omtrent de fiscale behandeling van biobrand–
stoffen (PbEG nr. C 73 van 24 maart 1992). Voor dit voorstel zijn diverse
factoren van belang, zoals de milieu-aspecten van het gebruik van
biobrandstoffen, maar ook die van de produktie van deze brandstoffen en
de economische, energie-politieke en budgettaire aspecten. Zo mogelijk
zal de Raad nog in 1992 een standpunt over het voorstel innemen.

De leden van de PvdA-fractie vragen waarom met de vrijstelling inzake
bevoorrading van schepen en luchtvaartuigen een budgettair belang van
enkele miljoenen guldens is gemoeid, terwijl anderzijds wordt medege–
deeld dat een bestaande praktijk wordt voortgezet in andere vorm.

De vrijstelling van accijns voor bevoorrading van schepen en luchtvaar–
tuigen strekt inderdaad tot voortzetting van de in ons land bestaande
algemene lijn in dezen. Aangezien de ontwerp-structuurrichtlijn minerale
oliën echter een verplichte vrijstelling kent voor alle luchtvaart,
behoudens de particuliere plezierluchtvaart, zal er een uitbreiding
optreden ten opzichte van de bestaande vrijstelling die niet geldt voor de
binnenlandse commerciële luchtvaart.

4.11. Tax-free verkopen

De leden van de fractie van het CDA vragen hoe de controle bij
verkopen aan boord van schepen en luchtvaartuigen plaats dient te
vinden nu er in de memorie van toelichting slechts van tax-free-shops
worden gerept. Zij vragen tevens of die controle op administratieve wijze
zou kunnen geschieden.

Ook de leden van de PvdA-fractie willen geïnformeerd worden over het
in dezen op te zetten uitvoerings– en controlesysteem.

In het kader van de controle op de verkopen door tax-free-shops
(belastingvrije winkels) zijn door de Commissie van de EG aan de
Lid-Staten voorstellen gedaan, zogenaamde «guidelines». Die «guide–
lines» houden aanwijzingen in met betrekking tot de controle op de
verkoop van accijnsgoederen zonder verschuldigdheid van accijns aan
passagiers van schepen en luchtvaartuigen. Die controle dient zich uit te
strekken tot zowel de verkoop van accijnsgoederen in tax-free-shops als
de verkoop van accijnsgoederen aan boord van schepen en luchtvaar–
tuigen. Als algemeen uitgangspunt geldt dat een verkoper aan een intra–
communautaire reiziger belastingvrij slechts produkten mag verkopen tot
de bedragen die daarvoor gelden. Het meerdere dient normaal belast te
worden. Hierop vindt een globale, administratieve controle plaats op
basis van het aantal kopers en de vrijstellingen die per koper gelden.
Lid-Staten mogen nadere voorzieningen treffen. Ten aanzien van
veerboten is voorzien dat Lid-Staten bilateraal tot controle-afspraken
komen. Over deze guidelines wordt in EG-verband overleg gevoerd.

Aansprakelijkheid
De leden van de fractie van het CDA vragen of het geen aanbeveling

verdient om een disculpatiemogelijkheid te creëren conform de voorheen
geldende regeling van artikel 98, lid 3, van de Algemene wet inzake de
douane en de accijnzen (AWDA).
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Bij de invoering van de Wet op de accijns zijn de accijnzen onder het
systeem van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) gebracht.
De AWR kent reeds een aantal bepalingen waarmee onbillijkheden van
overwegende aard kunnen worden verzacht. Zo kan op grond van artikel
20, tweede lid, tweede volzin, van de AWR de heffing van belasting
plaats vinden bij een ander dan de belastingplichtige, indien die ander de
bepalingen van de belastingwet niet heeft nageleefd en het daaraan is te
wijten dat van de belastingplichtige te weinig belasting is geheven.
Voorts is er de algemene hardheidsclausule in artikel 63 AWR. Ik wijs er
overigens op dat ingevolge het nieuwe Burgerlijk Wetboek de begrippen
redelijkheid en billijkheid algemene geldingskracht hebben voor alle
verbintenissen, ook die voortvloeien uit de wet zoals de belastingschuld;
artikel 98, derde lid, AWDA is hieraan ontleend. In dat kader acht ik een
regeling als is voorzien in voornoemd artikel 98 niet nodig.

5. Accijns van alcoholvrije dranken en van suiker– en suikerhou–
dende produkten

Met de leden van de fractie van het CDA ben ik van mening dat het
wenselijk is dat voor accijnsgoederen die op 1 januari 1993 niet of niet
meer in de huidige vorm onder de accijnswetgeving vallen een goede
overgangsregeling zal worden getroffen. Hierin voorziet het voorstel van
Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele
andere produkten, alsmede het voorstel van Wet houdende invoering van
en aanpassing van wetgeving aan de Wet op de verbruiksbelastingen van
alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten, die een dezer
dagen de Tweede Kamer zullen bereiken. Ingevolge eerstgenoemd
wetsvoorstel zullen alcoholvrije dranken, pruimtabak en snuiftabak aan
een verbruiksbelasting worden onderworpen op een vergelijkbare wijze
als thans onder het stelsel van de Wet op de accijns het geval is. Met
betrekking tot suiker en suikerhoudende produkten, waarvoor geen
andersoortige heffing in de plaats treedt van de huidige accijnsheffing, is
in het laatstgenoemde wetsvoorstel een teruggaafregeling getroffen.

6. Budgettaire en personele aspecten

De leden van de fractie van de PvdA vragen naar een kwantitatieve
vergelijking van de accijnstarieven in Nederland en de overige EG-landen,
afgezien van de minerale oliën, op basis van de te verwachten harmoni–
satieniveaus.

Een dergelijk overzicht is voor de situatie na 1 januari 1993 thans nog
niet te geven, aangezien de communautaire regelgeving de Lid-Staten zal
verplichten tot wijzigingen, zowel wat betreft produktdefinities als de
bijbehorende tariefopbouw. Op dit moment bestaat slechts een verge–
lijkend overzicht van de tarieven op 1 januari 1992. Dit overzicht gaat in
een bijlage hierbij. In ieder geval zullen de toegepaste tarieven, voor
zover deze thans beneden de communautaire minimumniveaus liggen,
tot deze niveaus moeten worden verhoogd. Deze minima zijn voor de
onderscheiden produkten als volgt.

Tabak
- sigaretten: een totale minimumaccijns (specifiek plus ad valorem,

exclusief btw), waarvan het effect op de kleinhandelsprijs is vastgesteld
op 57% van de prijs van de sigaretten die tot de meest gevraagde prijs–
klasse behoren;

- sigaren en cigarillo's: 5% van de kleinhandelsprijs, inclusief alle
belastingen, of 7 ecu per 1000 stuks of per kg;

- voor rooktabak van fijne snede, bestemd voor het rollen van
sigaretten: 30% van de kleinhandelsprijs, inclusief alle belastingen, of
20 ecu per kg;
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- voor andere rooktabak: 20% van de kleinhandelsprijs, inclusief alle
belastingen, of 15 ecu per kg.

Alcohol
- alcohol en alcoholhoudende dranken (gedistilleerd): 550 ecu per

hectoliter zuivere alcohol. Lid-Staten die een accijnstarief van niet meer
dan 1000 ecu toepassen, mogen hun nationale tarief echter niet
verlagen; Lid-Staten die een accijnstarief van meer dan 1000 ecu
toepassen mogen hun nationale tarief niet tot minder dan 1000 ecu
verlagen;

- tussenprodukten: 45 ecu per hectoliter produkt;
- wijn (al dan niet mousserend): 0 ecu per hectoliter produkt.
bier: 0,748 ecu per hectoliter produkt/graad plato of 1,87 ecu per

hectoliter/alcoholgehalte van het eindprodukt.

Voorts vragen de leden van de fractie van de PvdA naar de mogelijke
gevolgen indien de gemiddelde toerist uit en naar Nederland tenminste
de indicatieve niveaus van artikel 9 van de richtlijn aan accijnsgoederen
zou meenemen uit het land waar de tarieven lager liggen dan in het
eigen land. Naar mijn mening zullen deze gevolgen meevallen. Reizigers
kunnen reeds thans bepaalde hoeveelheden alcoholhoudende dranken en
sigaretten meenemen naar Nederland zonder de accijns bij binnenkomst
verschuldigd te zijn. De situatie na 1 januari 1993 is in zoverre anders
dat het weliswaar de particulier vrij staat alcoholhoudende dranken en
tabaksprodukten in andere Lid-Staten te kopen tegen het aldaar
geldende tarief, maar uitsluitend voor zover het gaat om produkten voor
zijn eigen verbruik. Rekening houdend met de uiteindelijk toch ook vaak
beperkte fysieke vervoersmogelijkheden alsmede de noodzaak van
voorfinanciering, zullen naar verwachting geen grote veranderingen in
het totale koopgedrag van de gemiddelde toerist optreden. Daarbij speelt
ook een rol dat de accijnsverschillen ten opzichte van de ons omringende
landen veelal gering zijn.

Overige aspecten
Met betrekking tot de door de RCO aan de orde gestelde punten, waar

de leden van de fracties van de WD en D66 een reactie op vragen, merk
ik - voorzover deze punten elders in deze memorie nog niet aan de orde
zijn geweest - het volgende op.

In de brief van de RCO wordt de vraag aan de orde gesteld of «accijns–
listing» volgens de systematiek van de btw-listing overweging verdient.

Met betrekking tot de accijns is vooralsnog niet voorzien in een
accijnslisting volgens de systematiek van de btw-listing. Tijdens de
besprekingen - zowel ambtelijk als politiek - in Brussel is gebleken dat
niet alleen de administraties van de diverse Lid-Staten niet op korte
termijn kunnen worden ingericht op een dergelijke gegevensuitwisseling,
maar dat bovendien niet alle Lid-Staten overtuigd zijn van het belang van
een «accijnslisting» volgens de systematiek van de btw-listing. De
noodzaak van een goede controle, ook administratief, en daarbij
behorende uitwisseling van gegevens is echter wel uitdrukkelijk
onderkend. In artikel 19, zesde lid, van de horizontale richtlijn is bepaald
dat de Lid-Staten samenwerken om steekproefcontroles in te voeren,
eventueel aan de hand van geautomatiseerde procedures. In het Accijns–
comité zijn de afgelopen maanden besprekingen gevoerd over de
uitwerking van bovengenoemd artikel. Er bestond algemeen overeen–
stemming over dat het van belang is met ingang van 1 januari 1993 een
systeem operationeel te hebben. In dat geval was er geen andere keuze
dan te beginnen met een uitwisseling van informatie op papier, waarbij
gebruik wordt gemaakt van fax-apparatuur. Het systeem is bedoeld voor

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 697, nr. 5 14



het verifiëren van bepaalde transacties. Uiteraard zal ook in dezen de
komende tijd een evaluatie plaatsvmden en worden gezocht naar een
meer verfijnde systematiek.

In de brief van de RCO wordt voorts de aanstelling van een fiscaal
vertegenwoordiger aan de orde gesteld. De RCO is van oordeel dat de
aan buitenlandse ondernemers geboden mogelijkheid tot het aanstellen
van een fiscaal vertegenwoordiger voor leveringen van accijnsgoederen
in het land van bestemming weliswaar wenselijk moge zijn in verband
met een goede uitvoering van de wetgeving, maar tevens opnieuw een
lastenverzwaring voor het bedrijfsleven betekent. Hierbij wordt gedoeld
op de in artikel 50d van het wetsvoorstel opgenomen regeling, waarmee
uitvoering wordt gegeven aan hetgeen in artikel 17 van de horizontale
richtlijn is bepaald. Ik deel dit oordeel van de RCO omtrent vorenge–
noemde regeling wat betreft de gesignaleerde lastenverzwaring niet. Ter
toelichtmg merk ik het volgende op.

De ontvangst door een geregistreerd of door een niet-geregistreerd
bedrijf in Nederland van een accijnsgoed na overbrenging vanuit een in
een andere Lid-Staat gevestigd belasting-entrepot wordt ingevolge
artikel 2a van het wetsvoorstel als uitslag van dat accijnsgoed aange–
merkt. In deze situatie wordt bij aanwezigheid van een fiscaal vertegen–
woordiger als bedoeld in artikel 50d van het wetsvoorstel de heffing van
de accijns verlegd van het bedrijf dat het accijnsgoed heeft ontvangen
naar de fiscaal vertegenwoordiger (zie artikel 51a, onderdeel a, van het
wetsvoorstel).

Door de uit artikel 50d voortvloeiende verlegging van de heffing wordt
het geregistreerde of het niet-geregistreerde bedrijf waar het
accijnsgoed is ontvangen met betrekking tot de desbetreffende accijns
ontslagen van zijn aangifte– en betalingsplicht, hetgeen voor dit bedrijf
een lastenverlichting betekent. Voor het bednjfsleven als geheel bezien is
het dan ook naar mijn mening niet realistisch de onderhavige regeling
inzake de fiscaal vertegenwoordiger, die juist een extra mogelijkheid voor
dat bedrijfsleven creëert, als een lastenverzwaring voor dat bedrijfsleven
aan te merken.

De RCO dringt aan op het achterwege laten van de btw-heffing bij
leveringen aan een accijnsgoederenplaats (in casu toepassing van het
nultarief). Ik merk hierover het volgende op.

Voorzover het hierbij gaat om intra-communautaire transacties is het
nultarief reeds van toepassing Het verzoek van de RCO betreft dus
binnenlandse transacties. De Wet op de omzetbelasting 1968 kent voor
deze transacties geen nultarief, zodat de goederen op de normale wijze
inclusief btw moet worden betrokken, die vervolgens als voordruk weer
in aftrek kan worden gebracht. De huidige situatie verandert dus niet.

Het is mij bekend dat bepaalde sectoren van het bedrijfsleven, met
name de handel in minerale oliën, een nultarief wensen gezien de grote
financiele gevolgen van de voorfinanciering. Ik ben voornemens een en
ander nog nader te bezien.

In de brief van de RCO wordt voorts het stellen van zekerheid aan de
orde gesteld. Hij is van mening dat de uitbreiding tot zekerheidstelling in
andere Lid-Staten ten opzichte van de huidige situatie een aanzienlijke
verzwaring van financiële lasten voor het bedrijfsleven kan betekenen.

Artikel 56, eerste lid, van de wet voorziet in zekerheidstelling door de
vergunninghouder van de accijnsgoederenplaats voor de accijns die hij
verschuldigd is of kan worden in Nederland dan wel in een andere
Lid-Staat. Dit vloeit voort uit het bepaalde in artikel 13, onderdeel a, van
de horizontale richtlijn. Dit artikel verplicht de vergunninghouder
zekerheid te stellen inzake het verkeer van accijnsgoederen.
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De zekerheid ingevolge artikel 56 van de Wet op de accijns wordt
bepaald op basis van het accijnsbelang. In dat accijnsbelang is onder
meer begrepen het bedrag aan accijns dat wordt vertegenwoordigd door
de hoeveelheid accijnsgoederen die gemiddeld in een aangiftetijdvak met
een vervoersopdracht of een ander daartoe aan te wijzen bescheid wordt
overgebracht naar een accijnsgoederenplaats, een entrepot of naar het
buitenland, met andere woorden «in vervoer» zijn. Dit vervoer is in de
huidige wet beperkt tot het vervoer binnen Nederland. In gevallen waarin
de vergunninghouder onder de huidige wetgeving goederen onder
accijnsverband overbrengt naar een andere Lid-Staat, dient die
overbrenging plaats te vinden met gebruikmaking van een communautair
douanedocument. Voor de afgifte van dit document dient afzonderlijk
zekerheid te worden gesteld, naast de zekerheid die moet worden
gesteld voor de mogelijk verschuldigde accijns. In de huidige situatie
wordt derhalve ook zekerheid gesteld voor zowel de accijns die nationaal
verschuldigd kan worden als voor de accijns die in een andere Lid-Staat
verschuldigd kan worden.

Met ingang van 1 januari 1993 zal ook het vervoer van accijnsgoe–
deren naar andere Lid-Staten onderdeel uitmaken van de eerder
bedoelde hoeveelheid accijnsgoederen «in vervoer» waarvoor de zeker–
heidstelling reeds geldt. Een afzonderlijke zekerheidstelling is dan niet
meer nodig. Een verzwaring van de financiële lasten voor het bedrijfs–
leven zal dan ook niet optreden.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de RCO met betrekking tot de
statistiek-formaliteiten merk ik het volgende op.

Als gevolg van de totstandkoming van de interne markt vervalt het
gebruik van douanedocumenten voor het verkeer van communautaire
goederen tussen de Lid-Staten en daarmede ook het gebruik van die
documenten als grondmateriaal voor de statistiek.

De behoefte - ook bij het bedrijfsleven - aan statistische gegevens
over het goederenverkeer tussen de Lid-Staten blijft evenwel bestaan.
De verordening «Intrastat» (Verordening EG 3330/91, PbEG L 316)
verplicht het im– en exporterende bedrijfsleven periodiek en rechtstreeks
statistische informatie aan het CBS te verstrekken. Er zijn drempels
vastgesteld die er voor zorgen dat kleine bedrijven geen statistische
informatie behoeven in te leveren en dat middelgrote bedrijven kunnen
volstaan met een vereenvoudigde opgave. In de huidige situatie is reeds
aan veel bedrijven een administratieve regeling toegestaan waarbij die
bedrijven overeenkomsten met het CBS hebben gesloten om de statis–
tische informatie rechtstreeks bij het CBS aan te leveren. In die gevallen
wordt ook thans geen gebruik gemaakt van de douanedocumenten als
grondmateriaal voor de statistiek.

Een administratieve lastenverzwaring zal naar het mij voorkomt dan
ook slechts in geringe mate optreden, mede doordat die verzwaring
beperkt blijft door de invoering van vereenvoudigde procedures.
Overigens zullen er in het kader van de verordening «Intrastat» minder
gegevens behoeven te worden verstrekt dan het bedrijfsleven thans
gebruikt voor het opmaken van de douanedocumenten in het intracom–
munautair vervoer. Het CBS stelt bedrijven software ter beschikking om
het mogelijk te maken de gegevens via elektronische media (diskettes)
bij het CBS aan te leveren. Ook wordt het mogelijk gemaakt dit via
EDI-procedures (Electronic Data Interchange) plaats te laten vinden.

De RCO merkt voorts op dat tijdig een Europese regeling tot stand
gebracht dient te worden inzake verliezen bij de opslag en het vervoer
van accijnsgoederen.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 14 van de horizontale richtlijn
voorziet artikel 88 van de wet in het niet heffen van accijns over verliezen
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die ontstaan bij de vervaardiging, het vervoer of de opslag van accijns–
goederen, voor zover die verliezen zijn aan te tonen. Verliezen ontstaan
tijdens de opslag en het vervoer van accijnsgoederen door verdamping,
die kunnen worden aangetoond, zullen ingevolge artikel 88 van de wet
niet als uitslag worden aangemerkt. Het ligt vooralsnog niet in de
bedoeling om voor het aantonen van verliezen in een Europese regeling
te voorzien.

TOELICHTING OP DE ARTIKELEN

Artikel I

Onderdeel A

De leden van de fractie van de PvdA vragen waarom nu reeds de
categorie intermediaire produkten is opgenomen, terwijl die in artikel 3
van de horizontale richtlijn niet afzonderlijk wordt genoemd. Zij bepleiten
voorts een aanduiding die enigszins duidelijk maakt waarom het gaat,
aangezien zelfs de verwijzing naar aicohol ontbreekt in de huidige
aanduiding.

Intermediaire produkten zijn reeds nu als afzonderlijke categorie
accijnsgoederen opgenomen omdat zij worden vermeld in artikel 9 van
de horizontale richtlijn. Voor de desbetreffende accijnsgoederen is in
artikel I, onderdeel A, een terminologie («intermediaire produkten»)
gekozen die afwijkt van de benaming in artikel 9 van de horizontale
richtlijn, waar deze accijnsgoederen worden aangeduid als «tussenpro–
dukten», omdat de term «intermediaire produkten» destijds beter
aansloot bij de definitie van deze produkten in de richtlijn betreffende de
structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken, in de
versie waarin het ontwerp van laatstgenoemde richtlijn zich toen bevond.
In de vorm waarin deze structuurrichtlijn thans voorligt, is dit evenwel
niet meer het geval. Bij de verwerking van die richtlijn in het onderhavige
wetsvoorstel zal de bedoelde categorie accijnsgoederen dan ook worden
aangeduid als «tussenprodukten».

Ik deel de mening van deze leden, dat de in artikel I, onderdeel A,
gekozen aanduiding, op zichzelf bezien, weinig descriptief is. Voor de
term «tussenprodukten» geldt dit overigens mijns inziens evenzeer, zij
het dat deze benaming voor de desbetreffende categorie accijnsgoe–
deren overeenstemt met die in de thans voorliggende structuurrichtlijn.
Bij de daaruit voortvloeiende wijziging van de Wet op de accijns zal het
begrip «tussenprodukten» dan ook nader worden gedefinieerd, zodat er
geen misverstand zal bestaan over de aard van die categorie produkten.

Onderdeel C

De leden van de fractie van de PvdA vragen of het uit de richtlijn
voortvloeit dat belasting-entrepots en geregistreerde en niet-geregi–
streerde bedrijven de bevoegdheid krijgen alle accijnsgoederen onder
schorsing van accijns te ontvangen, en dus niet slechts daarbij aange–
wezen soorten.

Voor accijnsgoederenplaatsen geldt op grond van de richtlijn dat alle
soorten accijnsgoederen onder schorsing van accijns kunnen worden
ontvangen. De Nederlandse praktijk is als volgt. In het verzoek om een
vergunning voor een accijnsgoederenplaats dienen de gegevens te
worden vermeld met betrekking tot de soort of de soorten accijnsgoe–
deren waarvoor de accijnsgoederenplaats is bestemd. Vervolgens wordt
in de vergunning vermeld voor welke soort of voor welke soorten accijns–
goederen de accijnsgoederenplaats is aangewezen. Voor accijnsgoede–
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renplaatsen geldt dat alle soorten accijnsgoederen onder schorsing
kunnen worden ontvangen mits voor de desbetreffende soort accijnsgoe–
deren een vergunning voor een accijnsgoederenplaats is afgegeven. Dat
in de vergunning de soorten accijnsgoederen worden opgenomen is van
belang voor de belastingdienst. Het is gewenst dat de belastingdienst
weet welke soort accijnsgoederen een bedrijf onveraccijnsd voorhanden
mag hebben.

Voor geregistreerde en niet-geregistreerde bedrijven geldt op grond
van de richtlijn in beginsel ook dat alle soorten accijnsgoederen onder
schorsing kunnen worden ontvangen. In het wetsvoorstel is echter een
bepaling opgenomen (het nieuwe artikel 50a) op grond waarvan een
vergunning als geregistreerd of als niet-geregistreerd bedrijf niet wordt
verleend met betrekking tot tabaksprodukten. Voor een toelichting op
deze bepaling verwijs ik naar de memorie van toelichting (onderdeel K,
blz. 33). Naar mijn mening is deze beperking niet in strijd met de richtlijn
aangezien diezelfde richtlijn (artikel 21) ook voorziet in de mogelijkheid
voor Lid-Staten om te bepalen dat de op hun grondgebied voor uitslag
tot verbruik bestemde produkten voorzien moeten zijn van fiscale
merktekens. Bovendien voorzien de structuurrichtlijnen voor tabakspro–
dukten in de handhaving van het banderollestelsel. Dit impliceert voor de
Nederlandse praktijk dat tabaksprodukten bij de uitslag moeten zijn
voorzien van het voor het desbetreffende tabaksprodukt voorgeschreven
accijnszegel. Aangezien de ontvangst van de goederen door een geregi–
streerd bedrijf of door een niet-geregistreerd bedrijf als uitslag wordt
aangemerkt (artikel 2a), betekent dit dat de tabaksprodukten op het
moment van de ontvangst moeten zijn voorzien van accijnszegels. Aan
deze verplichting kan men alleen voldoen door deze zegels van te voren
aan te vragen en aan te brengen. Aangezien de vergunninghouder van
een geregistreerd bedrijf of van een niet-geregistreerd bedrijf op grond
van de richtlijn de goederen alleen onder schorsing mag ontvangen,
maar niet onder schorsing voorhanden mag hebben of verzenden, kan
hem niet worden toegestaan tabaksprodukten die nog niet van accijns–
zegels zijn voorzien te ontvangen.

Onderdeel D

Artikel 2b

De leden van de fractie van de PvdA vragen naar de betekenis van de
clausule «voor commerciële doeleinden» in het nieuwe artikel 2b. Zij
vragen of deze beperking niet kan worden gemist, evenals de clausule
«dat in een andere Lid-Staat is uitgeslagen dan wel ingevoerd». De
clausule «voor commerciële doeleinden» is overgenomen uit artikel 7 van
de richtlijn. Deze clausule geeft aan dat het hier gaat om het voorhanden
hebben voor zakelijke doeleinden, in tegenstelling tot het in artikel 2c
bedoelde voorhanden hebben voor persoonlijk verbruik. Ik ben dan ook
van mening dat deze clausule niet kan worden gemist. Met de clausule
«dat in een andere Lid-Staat is uitgeslagen dan wel ingevoerd» wordt
aangegeven dat het goederen betreft waarvoor in die andere Lid-Staat
reeds accijns is voldaan. Gaat het om goederen die in Nederland zijn
uitgeslagen dan wel ingevoerd, dan wordt het commercieel voorhanden
hebben uiteraard niet wederom als uitslag aangemerkt. Om die reden is
deze clausule noodzakelijk.

Deze leden stellen voorts de vraag waarom artikel 2b, derde lid, toch
nog noodzakelijk is, indien in het eerste lid de beperking tot commerciële
doeleinden blijft opgenomen. De voorbeelden in de memorie van
toelichting van op grond van dit derde lid vrij te stellen situaties kunnen,
zo vragen deze leden, toch als verkrijging voor niet-commerciële
doeleinden worden gezien. Bij het op incidentele basis aanwenden van

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 697, nr. 5 18



beperkte hoeveelheden accijnsgoederen voor eigen verbruik als bedoeld
in het tweede lid gaat het om het aanwenden door een ondernemer in
het kader van de onderneming. Het betreft dus in die zin wel degelijk een
commerciële handeling.

Artikel 2c

De leden van de fractie van de PvdA vragen voorts hoe bij de
toepassing van artikel 2c in de praktijk kan worden vastgesteld dat de
goederen uit een andere Lid-Staat zijn meegenomen en niet uit een
derde land. Hierover merk ik op dat op luchthavens en in zeehavens in de
meeste gevallen op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld of een
persoon Nederland binnenkomt vanuit een andere Lid-Staat of vanuit een
derde land. In andere gevallen moet er in beginsel van worden uitgegaan
dat de goederen uit een andere Lid-Staat zijn meegenomen of dat bij
binnenkomst in een andere Lid-Staat uit een derde land reeds aan de
verplichtingen is voldaan.

Artikel 2d

De leden van de fractie van de PvdA vragen of het woord «atypisch»
niet kan worden vervangen door een Nederlands woord. Het woord
«atypisch» is in dit verband gebruikt in de horizontale richtlijn. Het is
opgenomen in Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse Taal. Het
enige daar genoemde synoniem van dat woord is «onregelmatig». Dit
laatste woord heeft echter in fiscale zin een bijzondere betekenis. Ik heb
daarom de voorkeur gegeven aan «atypisch». Deze leden achten de in
het wetsvoorstel opgenomen terminologie «draagbaar reservoir» minder
aantrekkelijk dan de in de richtlijn gebruikte woorden «passend reser–
veblik». Ik heb voor «draagbaar reservoir» gekozen omdat ik van mening
ben dat hiermee beter de bedoeling van deze bepaling wordt weerge–
geven, ook al omdat het woord blik, waar veelal sprake is van een plastic
jerrycan, mede gelet op de in andere taalversies van de richtlijn gebruikte
bewoordingen een te beperkte betekenis kan hebben.

Onderdeel K

Artikel 50a

Met betrekking tot de vraag van de leden van de fractie van de PvdA
over artikel 50a moge ik verwijzen naar mijn antwoord op een vraag van
deze leden onder paragraaf Artikelen, onderdeel C.

Artikelen 50d en 50f

De leden van de PvdA-fractie vragen of per belasting-entrepot (dan
wel verkoper op afstand) slechts èén fiscaal vertegenwoordiger in
Nederland mag (of moet) optreden.

Zoals in paragraaf 4.2 van de memorie van toelichting is opgemerkt,
biedt de horizontale richtlijn aan de vergunninghouder van een belasting–
entrepot de mogelijkheid in een andere Lid-Staat met betrekking tot
leveringen van accijnsgoederen aan een geregistreerd of aan een
niet-geregistreerd bedrijf een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen.
Indien de vergunninghouder van een fiscaal vertegenwoordiger gebruik
maakt, moet deze vertegenwoordiger in de plaats van de vergunning–
houder 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. Hij kan alleen als
zodanig optreden indien hem daartoe door de inspecteur een vergunning
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is verleend. De horizontale richtlijn verzet zich er niet tegen dat de
vergunninghouder van een belasting-entrepot meer dan één fiscaal
vertegenwoordiger in Nederland aanstelt De situatie zou zich voor
kunnen doen dat een vergunninghouder van een belasting-entrepot per
geregistreerd bedrijf of niet-geregistreerd bedrijf een fiscaal vertegen–
woordiger aanstelt In dat geval zal ledere fiscaal vertegenwoordiger in
het bezit moeten zijn van een vergunning van de inspecteur en moeten
voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Anderzijds kan de
situatie zich voordoen dat een vergunninghouder van een
belastmg-entrepot slechts èén fiscaal vertegenwoordiger in Nederland
aanstelt, die met een daartoe door de inspecteur afgegeven vergunnmg,
namens hem voor alle geregistreerde en niet-geregistreerde bedrijven
waaraan hij goederen verzendt de accijns voldoet, zekerheid stelt en
overigens aan alle administratieve verplichtingen voldoet.

Artikelen SOe en 50g

De leden van de fractie van de PvdA vragen waarom niet geheel
afdeling 2 van overeenkomstige toepassing wordt verklaard, en in artikel
50g weer met een andere beperking dan in artikel 50e. In artikel 50e zijn
de artikelen 42 en 47 uit afdeling 2 niet van overeenkomstige toepassing
verklaard. Artikel 42 heeft specifiek betrekking op de vergunning voor
een accijnsgoederenplaats. Aangezien het bij de geregistreerde en
niet-geregistreerde bedrijven gaat om een speciale categorie bedrijven,
heb ik er de voorkeur aan gegeven voor deze categorie een afzonderlijke
afdeling 2a in te voegen, waarin voor zover mogelijk artikelen van
afdeling 2 van overeenkomstige toepassing zijn verklaard. Artikel 47 is
niet van overeenkomstige toepassing verklaard aangezien bij eerderge–
noemde categorie bedrijven geen sprake kan zijn van het overnemen van
een (accijnsgoederen)plaats als bedoeld in artikel 47. Artikel 50g heeft
betrekking op de in artikel 50f, tweede lid, bedoelde vergunning voor de
fiscaal vertegenwoordiger van de verkoper op afstand. Behalve de
artikelen 42 en 47 is hier ook artikel 44, eerste lid, uitgezonderd. In
artikel 44, eerste lid, is bepaald dat de vergunning vermeldt voor welke
soort of voor welke soorten goederen de accijnsgoederenplaats als
zodanig is aangewezen. Aangezien de fiscaal vertegenwoordiger de
goederen die door de verkoper op afstand worden verzonden niet zelf
ontvangt - de goederen worden immers rechtstreeks door de verkoper
naar de afnemers verzonden - is ook geen sprake van een plaats als
bedoeld in artikel 44, eerste lid.

Onderdeel N

De leden van de fractie van de PvdA vinden de termijn van één dag,
zoals neergelegd in het nieuwe artikel 53a, wel zeer krap. Deze leden
vragen om een toelichting hierop alsmede of aan deze termijn in de
praktijk is te voldoen.

Voor deze termijn is gekozen om concurrentieverstoring tegen te gaan.
Zou betaling pas na een maand verplicht zijn, dan zou er verschil bestaan
tussen de situatie dat de goederen in Nederland worden gekocht - de
accijns is dan begrepen in de koopprijs - en de situatie dat de goederen
uit een andere Lid-Staat worden betrokken, accijns kan dan later worden
betaald dan de rest van de koopprijs. Ik acht een dergelijk verschil uit
economisch oogpunt niet wenselijk. Wat betreft de situatie van artikel
2a, verzending aan een geregistreerd bedrijf of een niet-geregistreerd
bedrijf, speelt nog een rol dat deze bedrijven accijnsgoederen onder
schorsing slechts mogen ontvangen maar niet onder schorsing
voorhanden mogen hebben. Hieruit volgt dat de accijns direct na
ontvangst van de goederen dient te worden voldaan. Met het oog op de
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praktische kant van de betaling is ervoor gekozen dat de accijns niet op
de dag van de verschuldigdheid zelf moet worden voldaan, maar een dag
later kan worden voldaan.

Onderdeel S

De leden van de fractie van de PvdA vragen met betrekking tot het in
onderdeel S opgenomen nieuwe artikel 66a waarom een beperking is
aangebracht tot het vervoer van Nederland naar een andere Lid-Staat.
Voorts stellen deze leden enkele nadere vragen over de praktische
werking van artikel 66a.

Artikel 66 voorziet thans in een vrijstelling 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 luchtvaartuigen in het internationale
verkeer. Voor de overige accijnsgoederen voorziet de huidige Wet op de
accijns in een dergelijke situatie niet in een vrijstelling. Deze goederen
worden geacht naar het buitenland (uitvoer) te worden gebracht en
worden uit dien hoofde eveneens niet in de heffing betrokken. Voor zover
het goederen betreft die naar een derde land worden gebracht kan deze
systematiek worden gehandhaafd. Goederen die naar een andere
Lid-Staat worden gebracht zullen in de systematiek van de horizontale
richtlijn niet meer onder het begrip uitvoer vallen en bij ongewijzigd
beleid in de heffing worden betrokken. Bij handhaving van de
mogelijkheid van belastingvrij verbruik van accijnsgoederen aan boord
van schepen en aan boord van luchtvaartuigen dient derhalve alleen voor
deze categorie accijnsgoederen, dat wil zeggen met betrekking tot het
verkeer van Nederland naar een andere Lid-Staat, een vrijstelling te
worden opgenomen.

Indien accijnsgoederen in Nederland aan boord worden gebracht en
worden gebruikt op schepen met bestemming Nederland, deze leden
vragen daarnaar, is de vrijstelling niet van toepassing, omdat het niet
gaat om het verkeer van Nederland naar een andere Lid-Staat. Indien
veraccijnsde goederen aan boord worden gebracht met bestemming een
derde land kan ingevolge artikel 71, eerste lid, onderdeel c, teruggaaf
worden verleend.

Deze leden vragen voorts of artikel 66a de mogelijkheid opent van
accijnsvrije inkopen op schepen die speciaal voor dat doel een rondvaart
maken via een andere Lid-Staat. Dit is niet het geval. Belastingvrije
aankopen aan boord van schepen zijn alleen mogelijk tijdens een intra–
communautaire overtocht. In artikel 28, eerste lid, onderdeel c, van de
horizontale richtlijn is een definitie gegeven van een intracommunautaire
vlucht of overtocht. Daarvan is slechts sprake indien de daadwerkelijke
plaats van aankomst in een andere Lid-Staat is gelegen. In het geval van
een rondvaart wordt aan die voorwaarde niet voldaan. In dezen is ook
van belang, deze leden vragen daarnaar, wat de bij besluit te stellen
voorwaarden zullen inhouden. Ik stel mij voor zoveel mogelijk aan te
sluiten bij de voorwaarden die thans in het Uitvoeringsbesluit accijns
(Stb. 1991, 754) zijn opgenomen met betrekking tot de vrijstelling van
accijns van minerale oliën op grond van artikel 66. Zo zal moeten worden
aangetoond dat de accijnsgoederen uitsluitend zijn bestemd voor
verbruik aan boord.

Onderdeel Z

In antwoord op de vraag van de leden van fractie van de PvdA of geen
invorderingsproblemen te verwachten zijn indien degene die de accijns
verschuldigd is niet in Nederland is gevestigd, kan het volgende worden
opgemerkt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 697, nr. 5 21



De aan het intracommunautaire verkeer verbonden risico's worden
gedekt door de zekerheid die moet worden gesteld door de erkende
entrepothouder van verzending of, in voorkomend geval, mede door een
hoofdelijke aansprakelijkheid van de vervoerder.

Indien de accijns in Nederland verschuldigd is moet de accijns worden
voldaan door diegene die zekerheid heeft gesteld. Mede gelet op het feit
dat in de richtlijn bepaald is dat de gestelde zekerheid binnen de gehele
gemeenschap geldig moet zijn zal het in de gevallen waarin de schul–
denaar buitenlands woont naar verwachting geen problemen opleveren
om de Nederlandse schuld in te vorderen indien voldoende zekerheid is
gesteld.

Deze leden vragen voorts om een toelichting op de termijnen van 4
maanden respectievelijk 3 jaar. Zij vragen zich af waarom de
EG-wetgever die zo heeft bepaald. Zoals in paragraaf 4.6 van de
memorie van toelichting is vermeld is over de totstandkoming van het
gestelde in artikel 20 van de horizontale richtlijn uitvoerig en lang
gesproken De bepalingen zoals die in artikel 20 zijn neergelegd zijn
nagenoeg identiek aan de bepalmgen zoals die zijn neergelegd in de
verordeningen communautair douanevervoer. Omdat een en ander naar
behoren functioneert heeft de EG-wetgever geen aanleiding gevonden
wijzigingen aan te brengen met betrekking tot dit punt.

Artikel II

In de ogen van de leden van de fractie van de PvdA is het in de richtlijn
gebezigde begrip «haven» beperkter dan het in het wetsvoorstel
opgenomen begrip «haventerrein». De richtlijn spreekt enigszins
ongelukkig over een inrichting gelegen «in een haven». Aangezien het
uiteraard gaat om de nabij de vaste vertrekplaats van veerboten gelegen
belastingvrije winkels is voor het wetsvoorstel gezocht naar een begrip
dat hiermee in overeenstemming is. Een en ander maakt materieel geen
verschil.

Deze leden zijn van oordeel dat artikel 40, derde lid, van de Wet op de
accijns een onvoldoende basis biedt voor de aanwijzing van belasting–
vrije winkels als accijnsgoederenplaatsen van waaruit aan verbruikers
wordt geleverd. Deze leden pleiten voor een afzonderlijke voorziening in
artikel II van het onderhavige wetsvoorstel, waarbij tot uiting wordt
gebracht dat iedere belastingvrije winkel op een luchthaven of haven
zoals beoogd met de richtlijn, in aanmerking komt voor een vergunning
voor een accijnsgoederenplaats. De Lid-Staten kunnen volgens de
horizontale richtlijn vrijstelling verlenen voor produkten verkocht in belas–
tingvrije winkels. Om controle-technische redenen is ervoor gekozen dat
belastingvrije winkels de status van een accijnsgoederenplaats moeten
hebben om met vrijstelling te kunnen uitslaan. ledere belastingvrije
winkel die aan de eisen voor een accijnsgoederenplaats alsmede aan de
bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden voldoet, zal
derhalve in aanmerking komen voor de vergunning. Het is naar mijn
oordeel onnodig om de door deze leden gevraagde voorziening afzon–
derlijk bij artikel II te treffen, waar de Wet op de accijns het vereiste
kader voor de vergunningverlening reeds biedt.

Deze leden vragen voorts, mede in verband met artikel 20 van de
richtlijn, welke situatie ontstaat voor verkeer naar derde landen indien
artikel II per 1 juli 1999 vervalt.

Artikel 20 van de richtlijn heeft betrekking op het vervoer tussen
accijnsgoederenplaatsen, het intracommunautaire handelsverkeer,
waarbij accijnsgoederen vanuit een Lid-Staat naar een andere Lid-Staat
worden gezonden onder schorsing van de accijns. Artikel II anderzijds
heeft betrekking op uitslagen met vrijstelling uit accijnsgoederenplaatsen
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(belastingvrije winkels) van goederen die worden meegevoerd in de
persoonlijke bagage van reizigers. In dezen doet zich per 1 juli 1999 dan
ook geen bijzondere situatie voor. Indien de goederen na die datum aan
de schorsingsregeling worden onttrokken met als bestemming een derde
land kan de huidige systematiek (uitvoer) worden gehandhaafd.

Deze leden vragen tenslotte of artikel 20, tweede lid, van de richtlijn
niet in de wet moet worden geïmplementeerd. Artikel 20, tweede lid,
wordt in de wet geïmplementeerd ingevolge het voorgestelde artikel 86a,
tweede lid.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort
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Accijnstarieven voor alcohol en alcoholhoudende dranken op 1 januari 1992

Land

België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
lerland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Spanje
Ver. Kon.

bier

16
67

6
2,8
9

112
22

5
19
11
3,8

74

niet-mouss. tussenpro–
wijn mouss wijn dukten

35
137

0
3,1
0

265
0

14
36
0
0

169

122
210
130

17
3

531
0

50
126

0
0

279

65
210
50

1082

1112

385
15
44
66
0

33
291

alcohol

1512
18022

1250
1122

171
2616

6732

905
1383

562
561

2659

In Ecu per hl (koers op 02-01 -1992).
Decimalen, behoudens bij getallen klemer dan 5, zijn naar beneden afgerond op hele
getallen.

Accijnstarieven voor sigaretten van de meest gavraagde prijsklasse op 1 januari 1992

Land

België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
lerland
Italié
Luxemburg
Nederland
Portugal
Spanje
Ver. Kon.

ad valorem
accijns

58%
21%
24%
48%
41%
16%
52%
57%
18%
54%
45%
21%

specifieke
accijns

6
76
40

2,7
1,5

55
2,5
2

26
3
1,1

56

accijns
plus btw

61
146
82
54
34

102
54
43
53
41
16

108

kleinhan– belasting–
delsprijs druk

86
170
112
77
48

140
76
65
78
56
27

145

71%
86%
73%
70%
71%
73%
72%
67%
68%
74%
61%
74%

In Ecu per 1000 stuks (koers op 02-01-1992).
Percentages zijn genomen van de kleinhandelsprijs.
Decimalen, behoudens bij getallen kleiner dan 5, zijn naar beneden afgerond op hele
getallen.

1 Plus 37,5% van de groothandelsprijs exclusief btw.
2 Gemiddeld tarief.
3 12% van de producentenprijs.
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Accijnstarieven voor sigaren/cigarillo's, rooktabak en snuif-/pruimtabak op 1 januari 1992

Land sigaren en sigarillo's rooktabak snuif-/pruimtabak

Belgiè
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
lerland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Spanje
Ver.Kon.

spec.
accijns

_
25'

_
-
_

86'
_
-
-
-
-

86'

ad
valorem
accijns

18%'
10%
13%
26%
12%
_

35%'
18%'
4,4%

26%
10%
-

ad
valorem
accijns
+ btw

24%'
30%
25%
44%
38%
17%
51%1

25%1

20%
40%
21%
14%

spec
accijns
per kg

_
93'
8'
-
-

70'
_
-
8
-
-

651

ad
valorem
accijns

37%
_

20%1

43%
42%

_
55%
31%

9%
26%
20%
-

ad
valorem
accijns
+ btw

41%
20%
32%1

61%
68%
17%
71%
37%
25%
40%
31%
14%

spec
accijns
per kg

_
-

0,3
-
-

0/72
_
-
8
-
-

0/40

ad
valorem
accijns

37%
31%'
-

36%/24%
42%

_
26%
31%

9%
16%
25%
-

ad
valorem
accijns
+ btw

43%
51%'
12%
54%/42%
68%
17%
42%
37%
25%
30%
36%
14%

In Ecu (koers op 02-01-1992).
Decimalen, behoudend bij getallen kleiner dan 5, zijn naar beneden afgerond op hele getallen.
Percentages zijn genomen van de kleinhandelsprijs

1 Plus 37,5% van de groothandelsprijs exclusief btw.
2 Gemiddeld tarief.
3 12% van de producentenprijs.
4 Gemiddeld accijnstarief.
5 Per 1000 stuks.
6 Per kg.
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