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Sameretatting

Belanghebbende heeft op eigen naam en voor eigen rekening aangifte gedaan voor het in het Vrije verkeer brengen van goederen.
Tussen partijen is in geschil of de douanewaarde juist is bepaald. Daarbij is tussen partijen niet in geschil dat de transactie voldoet
aan de voorwaarden van art. 128, lid 1, Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (UVo), omdat deze transactie is
verricht onmiddellijk voorafgaand aan de invoer. De rechtbank oordeelt dat een beroep op toepassing van art. 347 UVo kan worden
gedaan op het moment waarop de aangifte wordt gedaan. Uit art. 173, lid 2, Douanewetboek van de Unie (DWU) volgt dat een
wijziging van de aangiftegegevens niet meer mogelijk is nadat de goederen zijn vrijgegeven door de douaneautoriteiten. Dat betekent
dat de douanewaarde in dit geval juist is vastgesteld.

(Beroep ongegrond.)

Commentaar

Tot 1 mei 2016 voorzag het Communautair Douanewetboek (CDW) in de mogelijkheid om voor de vaststelling van de
douanewaarde het zogenoemde ‘first sale for export principle’ toe te passen. Kort gezegd hield dit in dat een importeur, bij
opeenvolgende verkopen voor uitvoer naar het douanegebied van de EU, de mogelijkheid had om de douanewaarde vast te stellen
op basis van de ‘first sale’. Deze mogelijkheid is — sinds de inwerkingtreding van het Douanewetboek van de Unie (DWU) per 1 mei
2016 — komen te vervallen. Sindsdien wordt de douanewaarde, gelet op art. 128 UVo, gebaseerd op de ‘last sale’, dat wil zeggen de
laatste verkoop voor uitvoer onmiddellijk voorafgaande aan de invoer.

Teneinde de overgang van het CDW naar het DWU soepel te laten verlopen en lopende contracten van marktdeelnemers te
respecteren, voorzag de douanewetgeving in een zogenoemde overgangsbepaling (art. 347 UV0). Op grond van deze bepaling — die
gold tot en met 31 december 2017 — kon de douanewaarde nog worden vastgesteld op basis van een eerdere verkoop dan de laatste
verkoop voor uitvoer naar het douanegebied van de Unie, onder de voorwaarde dat de overeenkomst véér 18januari2016 was
gesloten.

In het onderhavige geval had de belanghebbende weliswaar ten tijde van de invoeraangifte op 8 juni 2016 geen beroep op de
overgangsbepaling gedaan, maar hij deed dit alsnog in bezwaar. De goederen waren toen al (op 9 juni 2016) door de douane
Vrij gegeven.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de belanghebbende in dit geval geen beroep op de overgangsbepaling van art. 347 UVo kon
doen. Een beroep op toepassing van art. 347 UVo moet, aldus de rechtbank, namelijk plaatsvinden op het moment waarop de
aangifte voor het brengen in het vrije verkeer wordt gedaan. Bovendien is het — op grond van art. 173, lid 2, DWU -niet mogelijk
om de aangiftegegevens te wijzigen nadat de douane de goederen heeft vrijgegeven.

Bij dit oordeel van de rechtbank plaats ik een kritische kanttekening. De door de rechtbank geformuleerde eis dat een beroep op de
overgangsbepaling dient plaats te vinden op het moment van de aangifte volgt namelijk uitdrukkelijk niet uit de tekst van art. 347
UVo. Ik zou derhalve willen betogen dat de tekst van art. 347 UVo er juist niet aan in de weg staat dat de belanghebbende haar recht
op de overgangsregeling in dit geval ook nog n de aangifte, dus via bezwaar (of via een verzoek om terugbetaling), kon inroepen.
Een wijziging van de aangiftegegevens lijkt mij dan overbodig. De door de rechtbank aangehaalde tekst van art. 173, lid 2, DWU,
waaruit blijkt dat de aangiftegegevens niet meer kunnen worden gewijzigd na vrijgave van de goederen, is in zo’n situatie dus niet
van belang.



Kortom, het laatste woord is hier wat mij betreft nog niet over gezegd. Omdat het in casu gaat om de uitleg van art. 347 UVo, is het
niet ondenkbaar dat Hof Amsterdam (of in cassatie de Hoge Raad) deze kwestie via prejudiciële vragen voorlegt aan het HvJ.

[11 Mr. A. Wolkers is werkzaam als Knowledge Counsel bij Hertoghs advocaten.
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