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Samenvatting

Bij een doorzoeking van de woning van belanghebbende zijn op 10 april 2014 door de Douane grote
hoeveelheden tabaksproducten aangetroffen. Met uitzondering van 68 pakjes was de rooktabak
voorzien van Luxemburgse accijnszegels. De tabaksproducten zijn in beslag genomen door de
Douane. In verband met de aangetroffen tabaksproducten heeft de inspecteur aan belanghebbende
een naheffingsaanslag opgelegd. Met betrekking tot de 68 pakjes rooktabak is de
naheffingsaanslag volgens het hof terecht opgelegd, omdat belanghebbende deze pakjes, die niet
van accijnszegels (van welke lidstaat dan ook) waren voorzien, voorhanden had in de zin van art. 2,
lid 1, onderdeel b, WA. Ten aanzien van de overige tabaksproducten, die voorzien waren van
accijnszegels van Luxemburg, komt het hof tot het oordeel dat belanghebbende een particulier is die
deze tabaksproducten vanuit Luxemburg naar Nederland heeft laten vervoeren en dat deze
tabaksproducten niet voor eigen behoeften zijn verkregen. Volgens het hof ontbreekt voor deze
situatie in de WA en in de Accijnsrichtlijn een grondslag om van belanghebbende in Nederland
accijns te kunnen heffen.

(Hoger beroep gegrond.)

Commentaar

Belastbare feit ‘uitslag’

Op grond van art. 1, lid 2, WA is accijns verschuldigd ter zake van de uitslag tot verbruik van (onder
meer) tabaksproducten. In art. 2 tot en met 2f WA is vervolgens nader uitgewerkt welke situaties
leiden tot uitslag tot verbruik in Nederland.

Hof Den Bosch stelt vervolgens, voor de tabaksproducten met Luxemburgse accijnszegels, vast dat
in Nederland geen sprake is van uitslag tot verbruik in de situatie waarin:

— een particulier tabaksproducten, voorzien van Luxemburgse accijnszegels, heeft laten vervoeren
vanuit een andere lidstaat naar Nederland; en

— deze tabaksproducten niet voor eigen behoeften zijn verkregen.

Het hof toetst de bovenvermelde situatie met name aan de hierna opgenomen wettelijke bepalingen



uit de WA, omdat deze mogelijkerwijze in aanmerking zouden komen om tot uitslag tot verbruik in
Nederland te concluderen.

Art. 2d, lid 3, WA

Op grond van art. 2d, lid 3, WA wordt als uitslag tot verbruik aangemerkt het door een particulier
voorhanden hebben van voor eigen behoeften verkregen accijnsgoederen, die hij heeft laten
vervoeren vanuit een andere lidstaat. Het hof komt, gelet op de tekst van voornoemde bepaling,
terecht tot de conclusie dat het belastbare feit van art. 2d, lid 3, WA zich hier niet kan voordoen. Het
staat immers vast dat de tabaksproducten niet voor eigen behoeften zijn verkregen. Zie in gelijke zin
art. 32, lid 1, Accijnsrichtlijn.

Art. 2e WA

Ook het belastbare feit van art. 2e WA doet zich in deze situatie niet voor. Op grond van het eerste
lid van deze bepaling wordt als uitslag tot verbruik mede aangemerkt het in Nederland voor
commerciële doeleinden voorhanden hebben van accijnsgoederen die in een andere lidstaat reeds
tot verbruik zijn uitgeslagen. In het tweede lid is vervolgens uitgewerkt wat onder ‘voor commerciële
doeleinden voorhanden hebben’ dient te worden verstaan. Blijkens de tekst van deze bepaling wordt
hieronder verstaan (1) het voorhanden hebben van accijnsgoederen door anderen dan particulieren
en (2) het voorhanden hebben van accijnsgoederen door een particulier anders dan voor eigen
behoeften van door hem vervoerde goederen. Zie in gelijke zin art. 33, lid 1, Accijnsrichtlijn. Nu
vaststaat dat de particulier de tabaksproducten niet zelf heeft vervoerd (situatie 2), maar heeft laten
vervoeren, kan dit belastbare feit zich hier, aldus het hof, niet voordoen.

Art. 2, lid 1, onderdeel b, WA

Anders dan de inspecteur had verdedigd, was volgens het hof ook geen sprake van uitslag in de zin
van art. 2, lid 1, onderdeel b, WA (zie in gelijke zin art. 7, lid 2, aanhef en onderdeel b,
Accijnsrichtlijn). Op grond van deze bepaling wordt het voorhanden hebben van een accijnsgoed
buiten een accijnsschorsingsregeling als uitslag aangemerkt, wanneer over dat goed geen accijns is
geheven overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Unierecht en de nationale wetgeving.
Ook deze situatie doet zich hier niet voor, omdat dan sprake is van goederen waarover in het
geheel geen accijns is geheven (in het onderhavige geval zijn de tabaksproducten echter van
Luxemburgse accijnszegels voorzien en is aldaar accijns geheven).

Toch verschuldigdheid in Nederland?

Gelet op de letterlijke tekst van art. 33, lid 1, tweede alinea, Accijnsrichtlijn (art. 2e, lid 2, WA) zou
nog wel tot de conclusie kunnen worden gekomen dat (toch) in Nederland accijns is verschuldigd,
maar dan door de (in dit geval onbekend gebleven) vervoerder. Zie in dit verband ook r.o. 4.30 van
het hof. Immers, de tabaksproducten zijn door een derde (in opdracht van belanghebbende)
vervoerd en deze waren niet voor zijn eigen behoeften. Oftewel, de vervoerder heeft
overeenkomstig art. 2e, lid 2, WA accijnsgoederen voor commerciële doeleinden voorhanden gehad.

Wat hier ook van zij, voor het hof staat vast dat in de WA en in de Accijnsrichtlijn een grondslag
ontbreekt om in de onderhavige situatie van belanghebbende in Nederland accijns te kunnen heffen.
Inmiddels is bekend dat tegen de uitspraak van het hof cassatie bij de Hoge Raad is ingesteld. Ik



zie het arrest met interesse tegemoet.
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