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Nr. 10 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
19 november 1992

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

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

accijnzen dient te worden aangepast aan de Richtlijnen van de Raad van
de Europese Gemeenschappen betreffende de algemene regeling voor
accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de
controles daarop (92/12/EEG van 25 februari 1992; PbEG L 76), betref–
fende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en
alcoholhoudende dranken (92/83/EEG van 19 oktober 1992; PbEG L
316), betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op
minerale oliën (92/81/EEG van 19 oktober 1992; PbEG L316), tot
wijziging van de Richtlijnen 72/464/EEG en 79/32/EEG betreffende de
belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabri–
katen (92/78/EEG van 19 oktober 1992; PbEG L316), betreffende de
onderlinge aanpassing van de accijnstarieven van alcohol en alcoholhou–
dende dranken (92/84/EEG van 19 oktober 1992; PbEG L 316), betref–
fende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven voor minerale
oliën (92/82/EEG van 19 oktober 1992; PbEG L 316), inzake de onder–
linge aanpassing van de belastingen op sigaretten (92/79/EEG van 19
oktober 1992; PbEG L316) en inzake de onderlinge aanpassing van
de belasting op andere tabaksfabrikaten dan sigaretten (92/80/EEG van
19oktober 1992; PbEG L316);

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

ARTIKEL I

In de Wet op de accijns (Stb. 1991, 561) worden de volgende wijzi–
gingen aangebracht.

A. Artikel 1 wordt vervangen door:
Artikel 1.1. Onder de naam accijns wordt een belasting geheven van:
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a. bier;
b. wijn;
c. tussenprodukten;
d. overige alcoholhoudende produkten;
e. minerale oliën; en
f. tabaksprodukten.
2. De accijns wordt verschuldigd ter zake van de uitslag en van de

invoer van de in het eerste lid bedoelde goederen.

B. Na artikel 1 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

q. GN-code: de code als bedoeld in de Verordening van de Raad van
de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de tarief– en statistiek–
nomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (2658/87 van 23
juli 1987, PbEG L 256), zoals deze luidt op 19 oktober 1992.

C. In artikel 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
C. 1. In het derde lid worden de onderdelen b en c vervangen door:
b. een belastingentrepot;
c. een in een andere Lid-Staat gevestigd geregistreerd bedrijf;
d. een in een andere Lid-Staat gevestigd niet-geregistreerd bedrijf;
e. een derde land.
C.2. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en

zesde lid wordt na het derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:
4. Als uitslag wordt niet aangemerkt het, met inachtneming van bij

algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden, verbruik van
minerale oliën als brandstof voor het vervaardigen van minerale oliën in
een accijnsgoederenplaats.

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

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

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

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

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

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

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

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan, onder daarbij te stellen
voorwaarden en beperkingen, worden bepaald dat het eerste lid geen
toepassing vindt indien sprake is van het op incidentele basis aanwenden
van beperkte hoeveelheden accijnsgoederen voor eigen verbruik als
bedoeld in het tweede lid.
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4. Bij algemene maatregel van bestuur worden, ter verzekering van de
heffing, regels gesteld met betrekking tot:

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

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

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

Artikel 2c. 1. Geen accijns wordt verschuldigd ter zake van het door
een natuurlijke persoon, anders dan als ondernemer, voor eigen verbruik
brengen van een accijnsgoed vanuit een andere Lid-Staat naar
Nederland.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 697, nr. 10 4



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

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

geling waaronder een accijnsgoed is geplaatst, anders dan door
plaatsing onder een andere communautaire douaneregeling;

b. het in Nederland onttrekken van een accijnsgoed aan een commu–
nautaire douaneregeling;

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

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

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

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

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

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

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

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

F. Artikel 4 vervalt.

FA. In artikel 5, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan
het slot van onderdeel c door een puntkomma, na onderdeel c toege–
voegd:

d. het vervaardigen en het voorhanden hebben van minerale oliën
waarvoor in artikel 27 geen tarief is vermeld, mits deze minerale oliën
niet op grond van artikel 28 worden gelijkgesteld met minerale oliën
waarvoor in artikel 27 wel een tarief is vastgesteld.

FB. Artikel 6 wordt vervangen door:
Artikel 6. Onder bier wordt verstaan:
a. elk produkt van GN-code 2203; en
b. elk produkt van GN-code 2206 dat een mengsel van bier als

bedoeld in onderdeel a en niet-alcoholhoudende dranken bevat;
voor zover deze produkten een alcoholgehalte hebben van meer dan
0,5%vol.

FC. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt.
FC.1. In het eerste lid wordt «per hectoliter bij een temperatuur van

20° C voor bier» vervangen door: per hectoliter voor bier.
FC.2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt na

het eerste lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:
2. Met betrekking tot bier als bedoeld in artikel 6, onderdeel b, met

een alcoholgehalte van niet meer dan 1,2%vol wordt het tarief van het
eerste lid, onderdeel a, toegepast.

FC.3. In het tot derde lid vernummerde tweede lid wordt «in een
accijnsgoederenplaats waar gemiddeld in de drie voorafgaande kalender–
jaren niet meer dan 200 000 hl bier per jaar» vervangen door: in een
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accijnsgoederenplaats waar in het voorafgaande kalenderjaar niet meer
dan 200 000 hl bier.

FC.4. Onder vernummering van het derde, vierde, vijfde en zesde lid
tot zesde, zevende, achtste lid en negende lid, worden na het tot derde
lid vernummerde tweede lid twee nieuwe leden mgevoegd, luidende:

4. Het derde lid vindt slechts toepassing met betrekking tot een
accijnsgoederenplaats die:

a. juridisch en economisch onafhankelijk is van een andere accijnsgoe–
derenplaats waar bier wordt vervaardigd;

b. gebruik maakt van installaties die in fysiek opzicht losstaan van die
van een andere accijnsgoederenplaats waar bier wordt vervaardigd; en

c. geen bier vervaardigt onder licentie, tenzij het onder licentie
vervaardigde bier slechts een klein gedeelte van de totale produktie
betreft, met dien verstande dat het derde lid geen toepassing vindt met
betrekking tot het onder licentie vervaardigde bier.

5. Voor de toepassing van het derde en vierde lid wordt een samen–
werkingsverband van twee of meer accijnsgoederenplaatsen waar
gezamenlijk in het voorafgaande kalenderjaar niet meer dan 200 000 hl
bier is vervaardigd, aangemerkt als èén accijnsgoederenplaats.

FC.5. In het tot zevende lid vernummerde vierde lid wordt «de
toepassing van het tweede lid» vervangen door: de toepassing van het
derde en vierde lid.

FC.6. Na het tot negende lid vernummerde zesde lid wordt een nieuw
lid mgevoegd, luidende:

10. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot
bier dat afkomstig is uit een belastingentrepot waar bier wordt
vervaardigd of uit een in een derde land gelegen brouwerij.

FD. Artikel 8 wordt vervangen door:
Artikel 8. Wijn wordt onderscheiden in niet-mousserende wijn en

mousserende wijn.

FE. Na artikel 8 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 8a. 1. Onder niet-mousserende wijn worden verstaan alle

produkten van GN-codes 2204 en 2205, met uitzondering van mousse–
rende wijn als bedoeld in artikel 9, eerste lid, met:

a. een alcoholgehalte van meer dan 1,2%vol maar niet meer dan
15%vol, voor zover de alcohol in het eindprodukt volledig door gisting is
verkregen; of

b. een alcoholgehalte van meer dan 15%vol maar niet meer dan
18%vol, voor zover zij zonder enige verrijking zijn geproduceerd en de
alcohol in het eindprodukt volledig door gisting is verkregen.

2. Onder niet-mousserende wijn worden mede verstaan alle niet in het
eerste lid bedoelde produkten van GN-codes 2204 en 2205, alsmede
produkten van GN-code 2206, die ingevolge artikel 6 niet als bier en
ingevolge artikel 9, tweede lid, niet als mousserende wijn worden aange–
merkt, met:

a. een alcoholgehalte van meer dan 1,2%vol maar niet meer dan
10%vol; of

b. een alcoholgehalte van meer dan 10%vol maar niet meer dan
15%vol, voor zover de alcohol in het produkt volledig door gisting is
verkregen.

FF. Artikel 9 wordt vervangen door:
Artikel 9. 1. Onder mousserende wijn worden verstaan alle

produkten van GN-codes 2204 10, 220421 10, 220429 10en 2205,
die:

a. zijn verpakt in flessen met een champignonvormige stop die door
draden of banden of anderszins is geborgd, ofwel een overdruk van 3 bar
of meer hebben die is teweeggebracht door koolzuurgas in oplossing; en
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b. een alcoholgehalte hebben van meer dan 1,2%vol maar niet meer
dan 15%vol voor zover de alcohol in het eindprodukt volledig door gisting
is verkregen.

2. Onder mousserende wijn worden mede verstaan alle produkten van
GN-code 2206 00 91, alsmede de niet in het eerste lid genoemde
produkten van GN-codes 2204 10, en 2204 21 10, 2204 29 10 en 2205,
die:

a. zijn verpakt in flessen met een champignonvormige stop die door
draden of banden of anderszins is geborgd, ofwel een overdruk van 3 bar
of meer hebben die is teweeggebracht door koolzuurgas in oplossing; en

b. een alcoholgehalte hebben van meer dan 1,2%vol maar niet meer
dan 13%vol, dan wel een alcoholgehalte hebben van meer dan 13%vol
maar niet meer dan 15%vol voor zover de alcohol in het eindprodukt
volledig door gisting is verkregen.

FG. Artikel 10 wordt vervangen door:
Artikel 10. 1. De accijns bedraagt per hectoliter voor niet-mousse–

rende wijn met een alcoholgehalte van:
a. niet meer dan 8,5% vol f 42,50;
b. meer dan 8,5%vol, maar niet meer dan 15%vol f 85;
c. meer dan 15%vol f148.
2. De accijns bedraagt per hectoliter voor mousserende wijn met een

alcoholgehalte van:
a. niet meer dan 8,5%vol f 55,
b. meer dan 8,5%vol f 290.

FH. Artikel 11 vervalt.

Fl. Na Artikel 11 wordt een nieuwe afdeling ingevoegd, luidende:

Afdeling 2a

Tussenprodukten

Artikel 11a. Tussenprodukten worden onderscheiden in niet-mousse–
rende tussenprodukten en mousserende tussenprodukten.

Artikel 11b. 1. Onder niet-mousserende tussenprodukten worden
verstaan alle niet als bier of wijn aan te merken produkten van GN-codes
2204, 2205 en 2206 met een alcoholgehalte van meer dan 1,2%vol maar
niet meer dan 22%vol, die ingevolge artikel 11c niet als mousserende
tussenprodukten worden aangemerkt.

Artikel 11c. Onder mousserende tussenprodukten worden verstaan
alle niet als bier of wijn aan te merken produkten van GN-codes 2204,
2205 en 2206 met een alcoholgehalte van meer dan 1,2%vol maar niet
meer dan 22%vol, die zijn verpakt in flessen met een champignon–
vormige stop die door draden of banden of anderszins is geborgd, ofwel
een overdruk van 3 bar of meer hebben die is teweeggebracht door
koolzuurgas in oplossing.

Artikel 11d. 1. De accijns bedraagt per hectoliter voor niet-mousse–
rende tussenprodukten met een alcoholgehalte van:

a. niet meer dan 15%vol f 105;
b. meer dan 15%vol f148.
2. De accijns bedraagt per hectoliter voor mousserende

tussenprodukten f 290.

G. Artikel 12 wordt vervangen door:
Artikel 12. 1. Onder overige alcoholhoudende produkten worden

verstaan:
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a. alle produkten van GN-codes 2207 en 2208 met een alcoholgehalte
van meer dan 1,2%vol, ook wanneer deze produkten bestanddeel zijn van
een produkt van een GN-code uit een ander hoofdstuk van de gecombi–
neerde nomenclatuur;

b. produkten van GN-codes 2204, 2205 en 2206 met een alcoholge–
halte van meer dan 22%vol;

2. Onder overige alcoholhoudende produkten worden mede verstaan
gedistilleerde dranken als bedoeld in het eerste lid, wanneer deze
dranken andere produkten, al dan niet in oplossing, bevatten.

GA. Artikel 14 wordt vervangen door:
Artikel 14. Voor de toepassing van artikel 13 wordt het volume van

overige alcoholhoudende produkten die bestaan uit een vloeistof waarin
zich bestanddelen in vaste vorm bevinden, gesteld op het volume van het
gehele produkt.

GB. Artikel 25 wordt vervangen door:
Artikel 25. 1. Onder minerale oliën worden verstaan de produkten

van de GN-codes:
a. 2706;
b. 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00 en 2707 99, met

uitzondering van 2707 99 30, 2707 99 50 en 2707 99 70;
c. 2709;
d. 2710;
e. 2711, chemisch zuiver methaan en propaan inbegrepen, maar met

uitzondering van aardgas;
f. 271210, 27122000, 27129031,27129033, 2712 9039 en

27129090;
g. 2713, met uitzondering van harsachtige produkten, gebruikte bleek–

aarde, zure residuen en basische residuen;
h. 2715;
i. 2901;
j. 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00,

2902 42 00, 2902 43 00 en 2902 44;
k. 3403 11 OOen 3403 19;
1. 3811; en
m. 3817.
2. Als minerale oliën worden mede aangemerkt:
a. andere produkten dan minerale oliën als bedoeld in het eerste lid,

die zijn bestemd voor gebruik, worden aangeboden voor verkoop of
worden gebruikt als motorbrandstof, als additief of als vulstof in motor–
brandstoffen;

b. andere koolwaterstoffen dan bedoeld in het eerste lid of in
onderdeel a, die zijn bestemd voor gebruik, worden aangeboden voor
verkoop of worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden, met uitzon–
dering van steenkool, bruinkool, turf, andere soortgelijke vaste koolwa–
terstoffen en aardgas.

GC. Artikel 26 wordt vervangen door:
Artikel 26. 1 Voor de toepassing van het tarief worden minerale oliën

onderscheiden in lichte olie, halfzware olie, gasolie, zware stookolie,
vloeibaar gemaakt petroleumgas en methaan.

2. Lichte olie wordt onderscheiden in gelode lichte olie en ongelode
lichte olie. Onder gelode lichte olie worden verstaan de produkten van
GN-codes 271000 31 en 27100035. Onder ongelode lichte olie
worden verstaan de produkten van GN-codes 27100033.

3. Onder halfzware olie worden verstaan de produkten van GN-codes
27100051 en 27100055.
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4. Onder gasolie worden verstaan de produkten van GN-code
27100069.

5. Onder zware stookolie worden verstaan de produkten van GN-code
27100079.

6. Onder vloeibaar gemaakt petroleumgas worden verstaan de
produkten van GN-codes 2711 12 11 tot en met 2711 1900.

7. Onder methaan worden verstaan de produkten van GN-code
2711 2900.

8. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met
betrekking tot het bepalen van het loodgehalte van lichte olie.

GD. In artikel 27 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
G.D.1. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. De accijns bedraagt voor:
a. lichte olie, per 1 000 L bij een temperatuur van 15°C f 1 109,30

indien het gelode lichte olie betreft en f971,50 indien het ongelode
lichte olie betreft;

b. halfzware olie en gasolie, per 1 000 L bij een temperatuur van 15°C
f445,20;

c. zware stookolie, per 1 000 kg f 34,24;
d. vloeibaar gemaakt petroleumgas en methaan nihil.
GD.2. Onder vernummering van het tweede, derde, vierde en vijfde lid

tot derde, vierde, vijfde en zesde lid wordt na het eerste lid een nieuw lid
opgenomen, luidende:

2. Voor de toepassing van het in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde
tarief voor ongelode lichte olie moet die olie zijn voorzien van bij ministe–
riële regeling, onder daarbij te stellen voorwaarden, voorgeschreven
herkenningsmiddelen en wordt ongelode lichte olie die niet is voorzien
van deze herkenningsmiddelen aangemerkt als gelode lichte olie.

GD.3. In het tot derde lid vernummerde tweede lid wordt «onderdeel
c» vervangen door: onderdeel b.

Voorts wordt «halfzware olie, gasolie en lichte stookolie» vervangen
door: halfzware olie en gasolie.

Tevens wordt «per hectoliter bij een temperatuur van 15°C f 10,26»
vervangen door: per 1 000 L bij een temperatuur van 15°C f 102,60.

GD.4. In het tot vijfde lid vernummerde vierde lid wordt «als bedoeld
in het tweede lid» vervangen door: als bedoeld in het tweede en derde
lid.

GD.5. In het tot zesde lid vernummerde vijfde lid wordt «in het eerste
lid, onderdelen a en c, en het tweede lid» vervangen door: in het eerste
lid, onderdelen a en b, en het derde lid.

GE. Artikel 28 wordt vervangen door:
Artikel 28. 1. Andere minerale oliën dan die waarvoor in artikel 27,

eerste dan wel derde lid, een accijnstarief is vermeld, worden, indien zij
zijn bestemd voor gebruik, aangeboden voor verkoop of worden gebruikt
als brandstof voor verwarming of als motorbrandstof, aan de accijns
onderworpen naar het ingevolge artikel 27, eerste dan wel derde lid, voor
de gelijkwaardige brandstof of motorbrandstof geldende tarief.

2. Minerale oliën als bedoeld in artikel 25, tweede lid, onderdeel a,
worden aan de accijns onderworpen naar het ingevolge artikel 27, eerste
dan wel derde lid, voor de gelijkwaardige motorbrandstof geldende
tarief.

3. Minerale olien als bedoeld in artikel 25, tweede lid, onderdeel b,
worden aan de accijns onderworpen naar het ingevolge artikel 27, eerste
dan wel derde lid, voor de gelijkwaardige brandstof geldende tarief.

4. Minerale oliën die kunnen worden gelijkgesteld met meer dan één
soort minerale olie worden voor de toepassing van het tarief gelijkgesteld
met de soort minerale olie die van de desbetreffende soorten het eerst is
vermeld in artikel 26, eerste lid.
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GF. In Artikel 29 wordt «sigaretten, rooktabak, pruimtabak en snuif»
vervangen door: sigaretten en rooktabak.

GG. In artikel 31, eerste lid, wordt «voor roken geschikte tabaksrol–
letjes» vervangen door: tabaksrolletjes die geschikt zijn om als zodanig te
worden gerookt, alsmede tabaksrolletjes die door middel van een
eenvoudige niet-industriële handeling in een huls van sigarettenpapier
worden geschoven of met sigarettenpapier worden omhuld.

GH. De artikelen 33 en 34 vervallen.

Gl. In artikel 35, eerste lid, onderdeel c, wordt «rooktabak, pruim–
tabak en snuif» vervangen door: rooktabak.

GJ. Artikel 37, eerste lid, wordt vervangen door:
1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop gebaseerde

regelingen wordt verstaan onder:
a. alcoholgehalte van een accijnsgoed: het aantal volumepercenten

alcohol daarin bij een temperatuur van 20°C;
b. alcohol: ethanol en de alcoholen die bij het vervaardigen van

ethanol zijn ontstaan voor zover zij niet zijn afgescheiden van de ethanol.

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

1. Artikel 38 wordt vervangen door:
Artikel 38. Bij ministeriële regeling kan met betrekking tot bier, wijn,

tussenprodukten en overige alcoholhoudende produkten in kleinhandels–
verpakking worden bepaald dat voor de berekening van de accijns het
volume van die goederen dat is vermeld op die verpakking in aanmerking
wordt genomen.

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

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

Afdeling 2a

Geregistreerde bedrijven en niet-geregistreerde bedrijven

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

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

3. Een vergunning als niet-geregistreerd bedrijf wordt verleend voor
één nauwkeurig omschreven partij accijnsgoederen.

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

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

behoeve van de uitvoering van dit artikel.

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

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

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

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

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

betrekking tot de gegevens die het verzoek moet bevatten.

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

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

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

Afdeling 2b

Verkopen op afstand

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afdeling 6

Hoofdelijke aansprakelijkheid

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

R. In artikel 64 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
R.1. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden

en beperkingen wordt vrijstelling van accijns verleend ter zake van de
uitslag en de invoer van:

a. bier, wijn, tussenprodukten en overige alcoholhoudende produkten
die rechtstreeks of als bestanddeel van een halffabrikaat worden
aangewend voor de vervaardiging van levensmiddelen, gevuld of
anderszins, waarvan het alcoholgehalte niet meer bedraagt dan 8,5 L
absolute alcohol per 100 kg produkt voor chocola, en 5 L absolute
alcohol per 100 kg produkt voor andere produkten;

b. overige alcoholhoudende produkten die kennelijk niet zijn bestemd
voor inwendig gebruik door de mens;

c. overige alcoholhoudende produkten die worden gebruikt voor de
vervaardiging van geneesmiddelen als omschreven in de Richtlijn van de
Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische
specialiteiten (65/65/EEG van 26 januari 1965; PbEG L 22 van 9 februari
1965);

d. minerale oliën die kennelijk niet zijn bestemd om te worden gebruikt
als brandstof;

e. sigaretten en rooktabak die geheel uit andere stoffen dan tabak
bestaan en die kennelijk zijn bestemd om te worden gebruikt voor
medicinale doeleinden.

R.2. Het tweede lid vervalt.
R.3. Het derde lid vervalt.
R.4. Het vierde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

RA. In artikel 65 wordt, onder vernummering van het tweede, derde,
vierde, vijfde, zesde en zevende lid tot derde, vierde, vijfde, zesde,
zevende en achtste lid na het eerste lid een nieuw lid ingevoegd,
luidende:

2. Voor de toepassing van dit artikel worden onder niet-accijnsgoe–
deren mede verstaan minerale oliën als bedoeld in artikel 5, derde lid,
onderdeel d.

RB. In artikel 66 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
RB.1. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt: in het internationale

verkeer.
RB.2. Het tweede lid wordt vervangen door:
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2. De vrijstelling als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, is
niet van toepassing met betrekking tot minerale oliën die worden
gebruikt voor pleziervaartuigen of plezierluchtvaartuigen dan wel worden
gebruikt aan boord van schepen die kennelijk niet worden gebruikt om te
varen.

RB.3. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt na
het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:

3. Voor de toepassing van deze wet en de daarop gebaseerde
regelingen wordt verstaan onder een plezierluchtvaartuig: een lucht–
vaartuig dat wordt gebruikt door de eigenaar daarvan of door de natuur–
lijke of rechtspersoon die het gebruik daarvan geniet door huur of
anderszins, voor andere dan commerciële doeleinden en met name voor
andere doeleinden dan voor het vervoer van personen of goederen of
voor het verrichten van diensten onder bezwarende titel, dan wel ten
behoeve van overheidsinstanties.

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

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

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

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

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

SA. Artikel 67 vervalt.

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

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

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

Voorts wordt in het als onderdeel d aangeduide onderdeel c «gasolie
en lichte stookolie» vervangen door: halfzware olie en gasolie.

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

T.3. Het vierde lid wordt vervangen door:
4. De teruggaaf als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt

verleend aan degene die de halfzware olie of gasolie heeft gebruikt. De
teruggaaf bedraagt per 1 000 L bij een temperatuur van 15° C f 342,60.

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

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

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

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

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

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

Voorts wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel
b door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

c. tabaksprodukten opslaat die zijn bestemd voor de in artikel 66a
bedoelde bevoorrading van schepen en luchtvaartuigen.

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

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

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

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

geplaatst onder een communautaire douaneregeling.

Y. Artikel 86 vervalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeve van de uitvoering van dit artikel.

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

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

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

AA.3. Het derde lid vervalt.

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

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

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

2. Veriiezen tijdens het vervoer van accijnsgoederen die door de
vergunninghouder van een geregistreerd bedrijf of van een niet-geregi–
streerd bedrijf niet kunnen worden aangetoond worden aangemerkt als
te zijn uitgeslagen. Accijnsgoederen die worden vermist, worden
eveneens aangemerkt als te zijn uitgeslagen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 697, nr. 10 16



BB.3. In het tot vierde lid vernummerde derde lid wordt «tweede»
vervangen door: derde. Voorts wordt «in een entrepot of» vervangen
door: van accijnsgoederen die onder een communautaire douaneregeling
zijn geplaatst dan wel zijn opgeslagen in.

BBA. Na artikel 90 wordt ingevoegd:
Artikel 90a. 1. Het is niet toegestaan lichte olie die is voorzien van

herkenningsmiddelen als bedoeld in artikel 27, tweede lid, buiten een
accijnsgoederenplaats voorhanden te hebben te zamen met middelen die
de afscheiding, opheffing of verandering van de werking van die herken–
ningsmiddelen kunnen bewerkstelligen of bevorderen.

2. Het is niet toegestaan lichte olie die is voorzien van herkennings–
middelen als bedoeld in artikel 27, tweede lid:

a. voorhanden te hebben in een tank waaruit gelode lichte olie wordt
afgeleverd;

b. te koop aan te bieden of af te ieveren als gelode lichte olie.
3. Het is niet toegestaan herkenningsmiddelen als bedoeld in artikel

27, tweede lid, toe te voegen aan gelode lichte olie.

BBB. In artikel 91 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
BBB.1. In het eerste lid wordt «, gasolie en lichte stookolie» vervangen

door: en gasolie, Voorts wordt «artikel 27, tweede lid,» vervangen door:
artikel 27, derde lid,.

BBB.2. In het tweede lid wordt «, gasolie en lichte stookolie»
vervangen door: en gasolie. Voorts wordt «artikel 27, tweede lid,»
vervangen door: artikel 27, derde lid,.

BBC. In artikel 92, eerste lid, wordt «artikel 27, tweede lid,»
vervangen door: artikel 27, derde lid,.

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

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

EE. In artikel 100 wordt «de artikelen 91, eerste en tweede lid, of 92»
vervangen door: de artikelen 90a, 91, eerste en tweede lid, of 92.

ARTIKEL IA

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere, zonodig van de
Wet op de accijns, zoals die luidt nadat deze wet in werking is getreden,
afwijkende regels worden gesteld.

2. Het eerste lid is slechts van toepassing voor zover de aldaar
bedoelde regels noodzakelijk zijn ter uitvoering van door de Raad van de
Europese Gemeenschappen vastgestelde richtlijnen of verordeningen die
strekken ter aanvulling of vereenvoudiging van de Richtlijn van de Raad
van de Europese Gemeenschappen betreffende de algemene regeling
voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop (92/12/EEG van 25 februari 1992; PbEG L 76)
dan wel van de richtlijnen betreffende de tarieven en de structuren van
de accijnzen.

3. Onverwijld na het tot stand komen van een in het eerste lid
bedoelde algemene maatregel van bestuur, wordt een voorstel van wet
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden, waarbij de in het
eerste lid bedoelde regels in de Wet op de accijns worden opgenomen.
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ARTIKEL II

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

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

3. In afwijking van artikel 40, tweede lid, van de Wet op de accijns
kunnen plaatsen, gelegen op een luchthaven of op een haventerrein, van
waaruit leveringen van accijnsgoederen als bedoeld in het eerste lid
plaatsvinden in aanmerking komen als accijnsgoederenplaats.

4. In afwijking van artikel 74 van de Wet op de accijns kunnen tabaks–
produkten worden opgeslagen in een accijnsgoederenplaats waar vanuit
de in het eerste en tweede lid bedoelde uitslag plaatsvindt.

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

ARTIKEL III

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

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

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

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

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

ARTIKEL IV

Indien het bij koninklijke boodschap van 20 augustus 1992 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet inzake de douane en
de accijnzen en enkele andere wetten (aanpassing aan de voltooiing van
de interne markt) tot wet wordt verheven worden in artikel XV van die
wet de volgende wijzigingen aangebracht:

a. De onderdelen A en B worden vervangen door:
A. In artikel 1a wordt in onderdeel e «artikel 1, eerste lid, onderdeel q,

van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen» vervangen
door: artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Wet inzake de douane.
Voorts wordt in onderdeel f «Algemene wet inzake de douane en de
accijnzen» vervangen door: Wet inzake de douane.

b. Onder wijziging van de aanduiding van de onderdelen C.1 en C.2 tot
«B.1» respectievelijk «B.2» wordt aan het als onderdeel B.1 aangeduide
onderdeel C.1 een volzin toegevoegd, luidende: Voorts wordt «artikel 1,
eerste lid, onderdeel q,» vervangen door: artikel 1, eerste lid, onderdeel
P
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ARTIKEL IVa

In de Wet voorraadvorming aardolieprodukten (Stb. 1986, 675)
worden in artikel 13i, eerste lid, de onderdelen a tot en met c
vervangen door:

a. lichte olie, per 1 000 L bij 15°C f 19;
b. halfzware olie, per 1 000 L bij 15°C f 20;
c. gasolie, per 1 000 L bij 15° C f 20.

ARTIKEL IVb

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 september 1992
ingediende voorstel van wet op de verbruiksbelastingen op milieu–
grondslag op 1 januari 1993 niet tot wet is verheven worden in de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133) de volgende wijzi–
gingen aangebracht.

A. Artikel 61 a wordt vervangen door:
Artikel 61a. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop

berustende bepalingen wordt verstaan onder:
minerale oliën: minerale oliën in de zin van artikel 25 van de Wet op de

accijns(Stb. 1992, 561);
ongelode lichte olie, gelode lichte olie, halfzware olie, gasolie, zware

stookolie en vloeibaar gemaakt pertroleumgas: hetgeen ingevolge de
artikelen 26 en 28 van de Wet op de accijns onder deze begrippen wordt
verstaan;

L: een liter bij een temperatuur van 15°C;
brandstof: een stof - met inbegrip van alle daaraan toegevoegde

stoffen - dienende voor verbranding met het doel de daarbij ontstane
energie te benutten, bij welke verbranding verontreinigende stoffen in de
buitenlucht kunnen geraken;

kolen: steenkool of uit steenkool vervaardigde vaste brandstoffen,
bruinkool en geperste bruinkool;

gas: aardgas, hoogovengas, cokesovengas, kolengas en raffinaderij–
gas;

gemeenschappelijk orgaan: een gemeenschappelijk orgaan ais bedoeld
in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1991, 242);

weg en motorrijtuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 27,
vierde lid, van de Wet op de accijns;

Nm3: een normaalkubiekemeter;
huishoudelijke afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen in de zin van de

Afvalstoffenwet (Stb. 1977, 455) en daarmee krachtens artikel 17 van
die wet gelijkgestelde afvalstoffen.

B. Artikel 61 b vervalt.

C. In artikel 61 c worden de volgende wijzigingen aangebracht.
C.1. Onderdeel d vervalt.
C.2. De onderdelen e, f, g, h en i worden vernummerd tot onderdelen

d, e, f, g en h.
C.3. Het tot onderdeel e vernummerde onderdeel f wordt vervangen

door:
e. vloeibaar gemaakt petroleumgas;
C.4. In het tot onderdeel h vernummerde onderdeel i wordt «de onder–

delen a tot en met h» vervangen door: de onderdelen a tot en met g.

D. In artikel 61d, eerste lid, wordt «hectoliter» vervangen door: L.
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E. In artikel 61e worden de volgende wijzigingen aangebracht.
E.1. In het eerste lid wordt «lichte stookolie en zware stookolie»

vervangen door: zware stookolie, vloeibaar gemaakt petroleumgas en de
in artikel 61c, onderdelen f, g en h, bedoelde brandstoffen voor zover
deze ingevolge artikel 25 van de Wet op de accijns worden aangemerkt
als minerale oliën.

Voorts wordt «degene die van de minerale oliën accijns verschuldigd
is» vervangen door: degene die van de minerale oliën accijns
verschuldigd is dan wel, indien van de desbetreffende minerale oliën
accijns zou worden geheven, verschuldigd zou zijn.

E.2. Het tweede lid vervalt.
E.3. Het derde lid vervalt.
E.4. Onder vernummering van het vierde lid tot tweede lid wordt in dit

lid «ingevoerde» vervangen door: binnen Nederland gebrachte. Voorts
wordt «aflevert anders dan met een bestemming ten uitvoer» vervangen
door: binnen Nederland aflevert.

E.5. Onder vernummering van het vijfde lid tot derde lid wordt in dit
lid na «De belasting op» ingevoegd: niet als een minerale olie in de zin
van artikel 25 van de Wet op de accijns aangemerkt. Voorts wordt
«ingevoerd» vervangen door: binnen Nederland gebracht. Tenslotte
wordt «aflevert anders dan met een bestemming ten uitvoer» vervangen
door: binnen Nederland aflevert.

E.6. Onder vernummering van het zesde lid tot vierde lid wordt in dit
lid na «De belasting op» ingevoegd: niet als minerale oliën in de zin van
artikel 25 van de Wet op de accijns aangemerkte.

F Artikel 61f vervalt

G. Artikel 61 g vervalt.

H. Artikel 61h wordt gewijzigd als volgt.
H.1. In het eerste lid wordt «aan hem afgeleverde LPG,» vervangen

door: aan hem afgeleverde, niet als minerale oliën in de zin van artikel 25
van de Wet op de accijns aangemerkte. Voorts wordt «hoofovengas»
vervangen door: hoogovengas. Tenslotte wordt «heeft uitgevoerd»
vervangen door: buiten Nederland heeft afgeleverd.

H.2. In het derde lid wordt «afgeleverd anders dan met een
bestemming ten uitvoer» vervangen door: binnen Nederland afgeleverd.

I. Artikel 61 i wordt gewijzigd als volgt.
1.1. In het eerste lid worden de onderdelen a tot en met g vervangen

door:
a. ongelode lichte olie, per 1 000 L f24,10;
b. gelode lichte olie, per 1 000 L f24,10;
c. halfzware olie, per 1 000 L f26,50;
d. gasolie die is bestemd voor ander gebruik dan voor het

op de weg aandrijven van motorrijtuigen, per 1 000 L f 26,60;
e. andere gasolie, per 1 000 L f26,60;
f. zware stookolie, per 1 000 kilogram f31,04;
g. vloeibaar gemaakt petroleumgas, per 1 000 kilogram f31,83.
1.2. In het tweede lid wordt «onderdeel i» vervangen door: onderdeel

h.

J. Artikel 61 p wordt gewijzigd als volgt.
J.1. In het tweede lid vervalt: , onderdelen a tot en met e,.
Voorts wordt na «als waren zij een accijns» ingevoegd: voor zover zij

worden geheven van produkten die worden aangemerkt als minerale
oliën in de zin van artikel 25 van de Wet op de accijns, met dien
verstande, dat artikel 2, vierde lid, van de Wet op de accijns geen
toepassing vindt.
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J.2. In het derde lid wordt «tezamen» vervangen door: te zamen.
Voorts wordt «gegeven» vervangen door: geheven.

J.3. In het vierde lid wordt «onderdelen f tot en met i» vervangen
door: voor zover zij worden geheven van produkten die niet worden
aangemerkt als minerale oliën in de zin van artikel 25 van de Wet op de
accijns.

K. Artikel 61 q wordt gewijzigd als volgt.
K.1. In het eerste lid wordt «artikel 61e, tweede, derde, vierde en

vijfde lid,» vervangen door: artikel 61e, tweede en derde lid. Voorts
wordt «invoeren» vervangen door: binnen Nederland brengen. Tenslotte
wordt «LPG, kolen en gas» telkens vervangen door: kolen en gas die niet
als minerale oliën in de zin van artikel 25 van de Wet op de accijns
worden aangemerkt.

K.2. In het tweede lid wordt «artikel 61e, zesde lid,» vervangen door:
artikel 61e, vierde lid. Voorts wordt na «de inrichting van» ingevoegd:
niet als minerale oliën in de zin van artikel 25 van de Wet op de accijns
aangemerkte.

L In artikel 61aia worden de volgende wijzigingen aangebracht
L.1. In het eerste lid wordt «per hectoliter f 7,00» vervangen door: per

1 000 L f 70.
L.2. In het tweede lid wordt «per hectoliter f 3,00» vervangen door:

per 1 000 L f 30.

ARTIKEL IVc

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 september 1992
ingediende voorstel van wet op de verbruiksbelastingen op milieu–
grondslag niet tot wet is verheven en in werking is getreden op het
tijdstip waarop de Wet milieubeheer (Stb. 1992, 551) in werking treedt,
worden in de Wet milieubeheer de volgende wijzigingen aangebracht.

A. Artikel 15.1 wordt vervangen door:
Artikel 15.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop

berustende bepalingen wordt verstaan onder:
minerale oliën: minerale oliën in de zin van artikel 25 van de Wet op de

accijns (Stb. 1991, 561);
ongelode lichte olie, gelode lichte olie, halfzware olie, gasolie, zware

stookolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas: hetgeen ingevolge de
artikelen 26 en 28 van de Wet op de accijns onder deze begrippen wordt
verstaan;

L: een liter bij een temperatuur van 15°C;
brandstof: een stof - met inbegrip van alle daaraan toegevoegde

stoffen - dienende voor verbranding met het doel de daarbij ontstane
energie te benutten, bij welke verbranding verontreinigende stoffen in de
buitenlucht kunnen geraken;

kolen: steenkool of uit steenkool vervaardigde vaste brandstoffen,
bruinkool en geperste bruinkool;

gas: aardgas, hoogovengas, cokesovengas, kolengas en raffinaderij–
gas;

gemeenschappelijk orgaan: een gemeenschappelijk orgaan als bedoeld
in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1991, 242);

weg en motorrijtuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 27,
vierde lid, van de Wet op de accijns;

Nm3: een normaalkubiekemeter;
huishoudelijke afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen in de zin van de

Afvalstoffenwet (Stb. 1977, 455) en daarmee krachtens artikel 17 van
die wet gelijkgestelde afvalstoffen.
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B. Artikel 15.2 vervalt.

C. In artikel 15.3 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
C.1. Onderdeel d vervalt.
C.2. De onderdelen e, f, g, h, en i worden vernummerd tot onderdelen

d, e, f, g en h.
C.3. Het tot onderdeel e vernummerde onderdeel f wordt vervangen

door:
e. vloeibaar gemaakt petroleumgas;
C.4. In het tot onderdeel h vernummerde onderdeel i wordt «de onder–

delen a tot en met h» vervangen door: de onderdelen a tot en met g.

D. In artikel 15.4, eerste lid, wordt «hectoliter» vervangen door: L

E. In artikel 15.5 worden de volgende wijzigingen aangebracht
E.1. In het eerste lid wordt «lichte stookolie en zware stookolie»

vervangen door: zware stookolie, vloeibaar gemaakt petroleumgas en de
in artikel 15.3, onderdelen f, g en h, bedoelde brandstoffen voor zover
deze ingevolge artikel 25 van de Wet op de accijns worden aangemerkt
als minerale oliën.

Voorts wordt «degene die van de minerale oliën accijns verschuldigd
is» vervangen door: degene die van de minerale oliën accijns
verschuldigd is dan wel, indien van de desbetreffende minerale oliën
accijns zou worden geheven, verschuldigd zou zijn.

E.2. Het tweede lid vervalt.
E.3. Het derde lid vervalt.
E.4. Onder vernummering van het vierde lid tot tweede lid wordt in dit

lid «ingevoerde» vervangen door: binnen Nederland gebrachte. Voorts
wordt «aflevert anders dan met een bestemming ten uitvoer» vervangen
door: binnen Nederland aflevert.

E.5. Onder vernummering van het vijfde lid tot derde lid wordt in dit
lid na «De belasting op» ingevoegd: niet als een minerale olie in de zin
van artikel 25 van de Wet op de accijns aangemerkt. Voorts wordt
«ingevoerd» vervangen door: binnen Nederland gebracht. Tenslotte
wordt «aflevert anders dan met een bestemming en uitvoer» vervangen
door: binnen Nederland aflevert.

E.6. Onder vernummering van het zesde lid tot vierde lid wordt in dit
lid na «De belasting op» mgevoegd: niet als minerale oliën in de zin van
artikel 25 van de Wet op de accijns aangemerkte.

F. Artikel 15.6 vervalt.

G. Artikel 15.7 vervalt.

H. Artikel 15.8 wordt gewijzigd als volgt
H.1. In het eerste lid wordt «aan hem afgeleverde LPG,» vervangen

door: aan hem afgeleverde, niet als minerale oliën in de zin van artikel 25
van de Wet op de accijns aangemerkte. Voorts wordt «hoofovengas»
vervangen door: hoogovengas. Tenslotte wordt «heeft uitgevoerd»
vervangen door: buiten Nederland heeft afgeleverd.

H.2. In het derde lid wordt «afgeleverd anders dan met een
bestemming ten uitvoer» vervangen door: binnen Nederland afgeleverd.

I. Artikel 15.9 wordt gewijzigd als volgt.
1.1. In het eerste lid worden de onderdelen a tot en met g vervangen

door:
a. ongelode lichte olie, per 1 000 L f 24,10;
b. gelode lichte olie, per 1 000 L f 24,10;
c. halfzware olie, per 1 000 L f 26,50;
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d. gasolie die is bestemd voor ander gebruik dan voor het
op de weg aandrijven van motorrijtuigen, per 1 000 L f 26,60;

e. andere gasolie, per 1 000 L f26,60;
f. zware stookolie, per 1 000 kilogram f31,04;
g. vloeibaar gemaakt petroleumgas, per 1 000 kilogram f31,83;
I.2. In het tweede lid wordt «onderdeel i» vervangen door:

onderdeel h.

J. Artikel 15.10 wordt gewijzigd als volgt.
J.1. In het tweede lid vervalt: , onderdelen a tot en met e,.
Voorts wordt na «als waren zij een accijns» ingevoegd: voor zover zij

worden geheven van produkten die worden aangemerkt als minerale
oliën in de zin van artikel 25 van de Wet op de accijns, met dien
verstande, dat artikel 2, vierde lid, van de Wet op de accijns geen
toepassing vindt.

J.2. In het derde lid wordt «tezamen» vervangen door: te zamen.
Voorts wordt «gegeven» vervangen door: geheven.

J.3. In het vierde lid wordt «onderdelen f tot en met i» vervangen
door: voor zover zij worden geheven van produkten die niet worden
aangemerkt als minerale oliën in de zin van artikel 25 van de Wet op de
accijns.

K. Artikel 15.11 wordt gewijzigd als volgt.
K.1. In het eerste lid wordt «artikel 15.5, tweede, derde, vierde en

vijfde lid,» vervangen door: artikel 15.5, tweede en derde lid. Voorts
wordt «invoeren» vervangen door: binnen Nederland brengen. Tenslotte
wordt «LPG, kolen en gas» telkens vervangen door: kolen en gas die niet
als minerale oliën in de zin van artikel 25 van de Wet op de accijns
worden aangemerkt.

K.2. In het tweede lid wordt «artikel 15.5, zesde lid,» vervangen door:
artikel 15.5, vierde lid. Voorts wordt na «de inrichting van» ingevoegd:
niet als minerale oliën in de zin van artikel 25 van de Wet op de accijns
aangemerkte.

L In artikel 15.29 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
L. 1. In het eerste lid wordt «per hectoliter f 7,00» vervangen door: per

1 000 L f 70.
L.2. In het tweede lid wordt «per hectoliter f 3,00» vervangen door:

per 1 000 L f 30.

ARTIKEL V

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

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

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,
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