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Naheffing wegens het voorhanden hebben van onverzegelde sigaretten

HR, 11 januari 2019, 17/02108, ECLI:NL:HR:2019:29

SAMENVATTING

De Inspecteur heeft van X (belanghebbende) ruim € 1,7 miljoen accijns nageheven omdat hij aanwezig
is geweest bij het overladen en uitladen van twee omvangrijke partijen onveraccijnsde sigaretten in
loodsen die geen accijnsgoederenplaatsen zijn. In geschil is of X terecht is aangemerkt als degene
van wie de accijns kon worden nageheven. Volgens Rechtbank Den Haag en Hof Den Haag is dat het
geval. X heeft over een buiten een accijnsschorsingsregeling aangetroffen hoeveelheid sigaretten
(mede)zeggenschap gehad, heeft erover beschikt en heeft ook kunnen weten of vermoeden dat het
sigaretten betreft die niet in de heffing waren betrokken. Gelet hierop heeft X de onveraccijnsde
sigaretten voorhanden gehad, waardoor hij als belastingplichtige de accijns ter zake van de sigaretten
verschuldigd is geworden en de accijns dus terecht van hem is nageheven. De stelling van X dat hij niet
geweten heeft dat het om een lading onveraccijnsde sigaretten ging, acht het Hof ongeloofwaardig.
De stelling van X dat hij slechts op geringe wijze betrokken is geweest bij de overslag van de
sigaretten, welke stelling door de Inspecteur overtuigend is bestreden en overigens niet strookt met
de werkelijkheid, faalt evenzeer, al was het maar omdat ook die stelling bevestigt dat X betrokken is
geweest bij het voorhanden hebben van de sigaretten. Tegen het oordeel van het Hof heeft X tevergeefs
met 9 middelen cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Hof. Het
cassatieberoep wordt ongegrond verklaard.
 

NOOT

Accijns en formeelrechtelijke aspecten

Hoewel het hier een accijnszaak betreft, is dit arrest vooral interessant vanwege de formeelrechtelijke
aspecten. Zo betoogde belanghebbende voor de Hoge Raad dat het Hof niet had mogen voorbijgaan
aan het bewijsaanbod dat hij in zijn hogerberoepschrift heeft gedaan. Het bewijsaanbod hield in dat
belanghebbende bereid was:

1. als partijgetuige te verklaren over een aantal door hem gestelde feiten; en

2. een aantal passages uit het door de FIOD opgemaakte proces-verbaal te overleggen.

Horen partijgetuige

Ten aanzien van het horen van een partij als getuige oordeelt de Hoge Raad – in lijn met zijn eerdere
jurisprudentie – dat in belastingzaken een partij niet als getuige kan worden gehoord. 1  In het kader
van de aangehaalde rechtspraak is vooral het arrest van 17 juni 1992 2  interessant, omdat daarin
de achterliggende redenen worden gegeven. Behalve dat de fiscale wetgeving geen grondslag biedt
voor het horen als partijgetuige, is een belangrijke reden dat – anders dan in het burgerlijk proces – in
belastingzaken in mindere mate behoefte bestaat aan het horen van een partij als getuige, omdat de
rechter die over de feiten oordeelt bevoegd is om een ter zitting afgelegde verklaring van een der partijen

1 Zie in dit verband HR 9 augustus 2013, 13/00078, ECLI:NL:HR:2013:196 en de in dat arrest aangehaalde rechtspraak.

2 HR 17 juni 1992, 27.048, ECLI:NL:HR:1992:ZC5016.
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als bewijs te bezigen indien hij die verklaring aannemelijk acht. Een verklaring onder ede van een partij
heeft in zoverre dus geen toegevoegde waarde.

Bewijsaanbod schriftelijke stukken

Voor zover het bewijsaanbod ziet op het overleggen van bewijs in de vorm van schriftelijke stukken
overweegt de Hoge Raad als volgt. Indien een partij een bewijsaanbod doet, kan de rechter volstaan met
de mededeling dat hij gelegenheid biedt tot uitvoering van dat aanbod. 3  In het onderhavige geval heeft
het Hof door middel van de uitnodiging voor de zitting gewezen op de mogelijkheid nadere stukken in te
dienen (artikel 8:58 Awb). In het algemeen voldoet een dergelijke uitnodiging met deze mededeling aan
de eis dat gelegenheid wordt geboden ter uitvoering van een bewijsaanbod. Een mededeling volstaat
echter niet in gevallen dat een partij in redelijkheid niet kan worden tegengeworpen dat zij van die
mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt. Als voorbeeld noemt de Hoge Raad het geval dat ter zitting
nieuw licht valt op de noodzaak tot het leveren van nader bewijs. 4  In het onderhavige geval bevatten de
stukken van het geding en de uitspraak van het Hof – aldus de Hoge Raad – geen aanwijzingen dat zich
zo’n situatie heeft voorgedaan. Ook op dit punt faalt het middel van belanghebbende derhalve.

Heffing van accijns

Ten slotte ga ik nog kort in op de heffing van accijns. De belanghebbende had in cassatie, tevergeefs,
aangevoerd dat de heffing van accijns in dit geval zou leiden tot een ongerechtvaardigde verrijking
van de Staat, hetgeen in strijd is met doel en strekking van de accijnswetgeving, omdat de sigaretten
door de vernietiging niet in het economische verkeer zijn gekomen. De Hoge Raad volstaat hier met de
opmerking dat dit betoog geen steun vindt in het recht. Deze beslissing is in lijn met een recent gewezen
arrest van de Hoge Raad. 5  In dat arrest speelde de vraag of de belastingplichtige voor een teruggaaf
van accijns in aanmerking komt in de situatie dat vermiste, gestolen sigaretten in beslag zijn genomen
en onder toezicht van de douane zijn vernietigd. De Hoge Raad kwam hier tot de conclusie dat aan
de Unierechtelijke accijnsrichtlijnen voor de heffing van accijns geen algemene regel of doelstelling
kan worden ontleend op grond waarvan teruggaaf moet worden verleend indien tabaksproducten
onder ambtelijk toezicht zijn vernietigd. In de richtlijnen kan ook geen steun worden gevonden voor het
uitgangspunt dat accijns moet worden teruggegeven indien tabaksproducten na de uitslag tot verbruik
uiteindelijk niet voor consumptieve doeleinden zijn gebruikt. Hoe redelijk het ook klinkt dat geen accijns
zou moeten worden geheven als vaststaat dat de producten niet consumptief verbruikt worden, de
strikte accijnsregelgeving brengt met zich dat toch sprake is van heffing.

Arjan Wolkers
Hertoghs advocaten

 

BRON

Arrest gewezen op het beroep in cassatie van X te Z (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak
van het Gerechtshof Den Haag van 17 maart 2017, nr. BK-16/00343, op het hoger beroep van
belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank Den Haag (nr. SGR15/4698) betreffende een
aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag in de accijns. De uitspraak van het Hof is aan dit
arrest gehecht.

1. Geding in cassatie

3 Zie bijvoorbeeld HR 17 december 2004, 38.831, ECLI:NL:HR:2004:AR7741.

4 Vgl. HR 30 oktober 2015, 13/01768, ECLI:NL:HR:2015:3174 en HR 10 april 2015, 14/02794, ECLI:NL:HR:2015:911.

5 HR 11 januari 2019, 17/00916, ECLI:NL:HR:2019:35, NLF 2019/0196, met noot van Van Slooten.
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Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in
cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend.

2. Beoordeling van de middelen

2.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

2.1.1. Op 8 maart 2013 heeft de douane op locaties in [Q] en [R] in totaal 10 miljoen onverzegelde, uit
Frankrijk afkomstige, sigaretten aangetroffen waarover niet overeenkomstig de Wet op de accijns
(hierna: de Wet) accijns was geheven (hierna: de sigaretten). De desbetreffende locaties zijn geen
accijnsgoederenplaatsen in de zin van artikel 1a, lid 1, letter b, van de Wet.

2.1.2. In verband met deze vondst is tegen onder anderen belanghebbende een strafrechtelijk onderzoek
ingesteld dat ertoe heeft geleid dat belanghebbende onherroepelijk, bij vonnis van 21 januari 2015, door
de Rechtbank Rotterdam is veroordeeld voor het medeplegen van het opzettelijk overtreden van het in
artikel 5, lid 1, letter b, van de Wet opgenomen verbod accijnsgoederen voorhanden te hebben die niet
overeenkomstig de wettelijke bepalingen in de heffing zijn betrokken.

2.1.3. Na inbeslagneming door het Openbaar Ministerie op 8 maart 2013 zijn de sigaretten op 25 maart
2013 onder ambtelijk toezicht vernietigd.

2.1.4. Vervolgens heeft de Inspecteur op 18 april 2014 op de voet van artikel 1, lid 1, aanhef en
letter f, en lid 2, in samenhang gelezen met artikel 2, lid 1, letter b, en artikel 51, lid 1, letter b, van
de Wet aan belanghebbende een naheffingsaanslag in de accijns opgelegd wegens het buiten een
accijnsschorsingsregeling voorhanden hebben van accijnsgoederen (de sigaretten) waarover geen
accijns is geheven.

2.2.1. Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende de onveraccijnsde sigaretten in de zin van artikel
2, lid 1, letter b, van de Wet voorhanden heeft gehad, waardoor hij als belastingplichtige in de zin van
artikel 51, lid 1, letter b, van de Wet de accijns ter zake van die sigaretten verschuldigd is geworden
en dat de accijns daarom terecht van hem is nageheven. Aan dat oordeel heeft het Hof ten grondslag
gelegd dat uit het geheel van beschikbare gegevens, vooral die uit het overzichtsprocesverbaal van
de Belastingdienst/FIOD, in samenhang en afzonderlijk bezien, blijkt dat belanghebbende over een
buiten een accijnsschorsingsregeling aangetroffen hoeveelheid sigaretten (mede) zeggenschap heeft
gehad, erover heeft beschikt en ook heeft kunnen weten of vermoeden dat het sigaretten betreft die niet
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Unierecht en de Nederlandse accijnswetgeving in
de heffing waren betrokken.

2.2.2. Het beroep van belanghebbende op de in artikel 71, lid 1, aanhef en letter b, van de Wet geregelde
teruggaaf van accijns voor goederen die zijn vernietigd onder ambtelijk toezicht, heeft het Hof
afgewezen. Volgens het Hof is teruggaaf van accijns in een geval als dit in strijd met doel en strekking
van de in het geding zijnde naheffingsregeling.

2.3. De middelen 1 tot en met 9 richten zich tegen het hiervoor in 2.2.1 weergegeven oordeel van het
Hof.

2.4.1. Middel 1 betoogt onder meer dat het Hof niet had mogen voorbijgaan aan het bewijsaanbod
dat belanghebbende in zijn hogerberoepschrift heeft gedaan. Dit bewijsaanbod houdt in dat
belanghebbende bereid is (a) als partijgetuige te verklaren omtrent een aantal door hem gestelde en
nader omschreven feiten, en (b) passages uit het door de FIOD opgemaakte proces-verbaal over te
leggen.

2.4.2. Voor zover het bewijsaanbod ziet op het door belanghebbende als getuige afleggen van
verklaringen, geldt dat in belastingzaken een partij niet als getuige kan worden gehoord (vgl. HR 9
augustus 2013, nr. 13/00078, ECLI:NL:HR:2013:196, rechtsoverweging 3.1 en aldaar aangehaalde
rechtspraak). Middel 1 faalt in zoverre.

2.4.3. Voor zover het bewijsaanbod ziet op het overleggen van bewijs in de vorm van schriftelijke
stukken geldt het volgende. Indien een (voorwaardelijk) bewijsaanbod is gedaan, kan de rechter volstaan
met de mededeling dat hij gelegenheid biedt tot uitvoering van dat aanbod (vgl. HR 17 december
2004, nr. 38831, ECLI:NL:HR:2004:AR7741). In het onderhavige geval heeft het Hof door middel van de
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uitnodiging voor de zitting van 3 februari 2017 belanghebbende gewezen op de mogelijkheid nadere
stukken in te dienen (artikel 8:58 Awb). In het algemeen voldoet een uitnodiging met een zodanige
mededeling aan de hiervoor bedoelde eis dat gelegenheid wordt geboden tot uitvoering van een
bewijsaanbod. Een zodanige mededeling volstaat niet in gevallen waarin de desbetreffende partij in
redelijkheid niet kan worden tegengeworpen dat hij van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt.
Een zodanig geval doet zich bijvoorbeeld voor als ter zitting nieuw licht valt op de noodzaak tot het
leveren van nader bewijs (vgl. HR 30 oktober 2015, nr. 13/01768, ECLI:NL:HR:2015:3174, HR 10 april
2015, nr. 14/02794, ECLI:NL:HR:2015:911, en HR 23 mei 2014, nr. 12/05526, ECLI:NL:HR:2014:1194).

De uitspraak van het Hof of de stukken van het geding bevatten geen aanwijzingen dat sprake is van
omstandigheden waaruit zou kunnen volgen dat belanghebbende in redelijkheid niet kan worden
tegengeworpen dat hij de door hem aangeboden schriftelijke stukken niet heeft overgelegd. Middel 1
faalt ook in zoverre.

2.5. Middel 1 voor het overige en de middelen 2 tot en met 9 kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit
behoeft, gezien artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu de
middelen in zoverre niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid
of de rechtsontwikkeling.

2.6. De middelen 10 en 11 richten zich tegen het hiervoor in 2.2.2 vermelde oordeel van het Hof. De
middelen betogen dat heffing van accijns in dit geval zou leiden tot een ongerechtvaardigde verrijking
van de Staat in strijd met doel en strekking van de Wet, aangezien de sigaretten door de vernietiging
ervan niet in het economische verkeer zijn gekomen. De middelen falen, aangezien dit betoog geen
steun vindt in het recht.

3. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

4. Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

 

Dit arrest is gewezen door de raadsheer E.N. Punt als voorzitter, en de raadsheren J.A.C.A. Overgaauw
en M.E. van Hilten, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar
uitgesproken op 11 januari 2019.


