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Samenvatting

Belanghebbende is actief binnen de EU op het gebied van transport en logistiek. De FIOD is een onderzoek gestart naar
belanghebbende naar aanleiding van een onderschept transport van niet veraccijnsde waterpijptabak. Dit transport was vertrokken
vanuit een door belanghebbende gehuurde loods. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek heeft de inspecteur de onderhavige
naheffingsaanslag accijns van € 679.062 aan belanghebbende opgelegd. Volgens het hof is belanghebbende terecht in de heffing
betrokken. Het hof zet uiteen dat ‘feitelijke beschikkingsmacht’ en ‘wetenschap’ geen vereisten meer zijn voor het kunnen
aanmerken van een persoon als accijnsplichtig wegens het voorhanden hebben van onveraccijnsde accijnsgoederen buiten een
accijnsschorsingsregeling. Volgens het hof heeft belanghebbende de goederen waarvoor de naheffingsaanslag is opgelegd,
voorhanden gehad. Wel acht het hof de naheffingsaanslag te hoog vastgesteld. Het hof vermindert de naheffingsaanslag accijns tot € 
535.164,44.

(Hoger beroep gegrond.)

Commentaar

De voorliggende casus gaat over de vraag of belanghebbende onveraccijnsde accijnsgoederen buiten een accijnsschorsingsregeling
voorhanden heeft gehad. Indien dit het geval is, is er sprake van uitslag en moet er accijns worden betaald.

Het hof verwijst naar de memorie van toelichting bij art. 2, lid 1, aanhef en onderdeel b, Wet op de accijns (WA), waarin staat dat
de Accijnsrichtlijn 2008 de persoon die de accijnsgoederen voorhanden heeft of enige andere persoon die bij het voorhanden hebben
ervan betrokken is, als belastingplichtige aanwijst. Ook een persoon die niet de feitelijke beschikkingsmacht over de accijnsgoederen
heeft, maar wel betrokken is bij het voorhanden hebben van die goederen, kan als belastingplichtige worden aangemerkt. Onder de
Accijnsrichtlijn 2008 is bij het voorhanden hebben van goederen het wetenschapsvereiste – wetenschap dragen of redelijkerwijs
moeten dragen van het feit dat goederen niet conform de wettelijke bepalingen in de heffing zijn betrokken – niet meer vereist.

Het hof haalt vervolgens nog art. 80 WA, art. 34 Uitvoeringsbesluit accijns en art. 54 Uitvoeringsregeling accijns aan waarin staat dat
wanneer een persoon accijnsgoederen voorhanden heeft buiten een accijnsgoederenplaats, die persoon de herkomst van de
accijnsgoederen moet kunnen aantonen aan de hand van bescheiden, en dat wanneer dit niet mogelijk is, die persoon moet aantonen
dat de accijnsgoederen in de heffing zijn betrokken. Als ook dat niet slaagt, is er sprake van uitslag.

Nu uit art. 51, aanhef en onderdeel b, WA en de wetsgeschiedenis ‘volgt dat feitelijke beschikkingsmacht en wetenschap geen
vereisten meer zijn voor het kunnen aanmerken van een persoon als accijnsplichtig wegens het voorhanden hebben van
onveraccijnsde accijnsgoederen buiten een accijnsschorsingsregeling’, komt het hof op grond van de gedingstukken tot het oordeel
dat belanghebbende de goederen waarvoor de naheffingsaanslag is opgelegd, voorhanden heeft gehad.

Het hof overweegt ‘ten overvloede’ dat wanneer de hiervoor vermelde rechtsopvatting onjuist is, de naheffingsaanslag nog steeds
terecht is opgelegd omdat het doen en nalaten van een van de vennoten aan belanghebbende (vof) kan worden toegerekend. De
betreffende vennoot en de eigenaar van de opslagruimte zouden tegenover een FIOD-ambtenaar belastende verklaringen hebben
afgelegd (r.o. 4.4). Het hof komt dan ook tot het oordeel dat belanghebbende wist dat zij onveraccijnsde accijnsgoederen in opslag
had. Dat beiden later op hun verklaringen zijn teruggekomen acht het hof van ondergeschikt belang.

Vervolgens oordeelt het hof dat ook wanneer de voorgaande redenering onjuist is en de afgelegde verklaringen onjuist zouden zijn



begrepen of vastgelegd, het hof het aannemelijk acht dat belanghebbende had moeten weten dat de goederen onveraccijnsde
goederen waren. Het hof wijst hierbij op de kennis en ervaring van de vennoot – die aan belanghebbende wordt toegerekend – en
komt tot de slotsom dat de naheffingsaanslag terecht aan belanghebbende is opgelegd.

Belanghebbende behaalt nog enige winst uit het subsidiaire standpunt: de berekening van de verschuldigde accijns zou onjuist zijn.
Dit standpunt heeft belanghebbende twaalf dagen voor de zitting in een nader stuk ingenomen. Het hof heeft dit stuk direct
doorgestuurd naar de inspecteur, die dit stuk niet heeft ontvangen. Nu dit te wijten is aan de interne postbezorging binnen de
Belastingdienst/Douane, komt deze vertraging voor rekening en risico van de inspecteur. Het hof herberekent de verschuldigde
accijns en concludeert dat de naheffingsaanslag verminderd moet worden met ruim € 143.000.
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