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Samenvatting

Een Luxemburgse SA, zustermaatschappij van belanghebbende, is eigenaresse van een motortankschip. Het schip beschikt over
twee bunkertanks ten behoeve van gasolie voor de voortstuwing van het schip. Belanghebbende treedt op als vervoerscommissionair
die contracten voor het vervoer voor goederen afsluit in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laat uitvoeren. In deze
hoedanigheid heeft belanghebbende de SA, ten tijde van de in geschil zijnde periode, ingehuurd om gasolie te vervoeren. Tijdens een
controle is geconstateerd dat de inhoud van de twee bunkertanks van het schip niet voldeed aan de voorwaarden voor vrijstelling van
accijns. In geschil is of de ter zake opgelegde naheffingsaanslagen terecht (aan belanghebbende) zijn opgelegd. Het hof beslist dat de
inspecteur onvoldoende feiten en omstandigheden aannemelijk heeft gemaakt om te kunnen oordelen dat belanghebbende dient te
worden aangemerkt als belastingplichtige in de zin van art. 2, lid 1, aanhef en letter b, WA. Belanghebbende is geen eigenaar van het
schip en is evenmin als exploitant van het schip aan te merken. Voorts brengt de omstandigheid dat belanghebbende in haar rol van
commissionair de SA heeft ingehuurd voor het feitelijke vervoer, niet mee dat belanghebbende voor het transport dient te worden
aangemerkt als (mede) exploitant van het schip. Belanghebbende is dan ook ten onrechte aangemerkt als belastingplichtige.

(Hoger beroep gegrond.)

Commentaar

De route naar het eindoordeel van het hof lijkt een rechte weg, maar aan het einde maakt deze weg toch nog een scherpe bocht. Wat
is er aan de hand?

De rechtbank was van oordeel dat belanghebbende aangemerkt kon worden als belastingplichtige voor de accijnsheffing. Immers,
volgens de rechtbank was belanghebbende betrokken bij het voorhanden hebben van accijnsgoederen zonder dat deze in de heffing
waren betrokken. Zoals Kalshoven in zijn commentaar bij de rechtbankuitspraak aangaf (NTFR 2018/325), lijkt het doek te zijn
gevallen doordat belanghebbende de fiscale strafbeschikking (FSB) heeft voldaan. Het hof denkt hier echter anders over.

Belanghebbende heeft in hoger beroep betoogd dat de FSB uitsluitend is voldaan uit kostenoverwegingen. Waarschijnlijk heeft
belanghebbende geconcludeerd dat het meer tijd (en dus geld) zou kosten om de FSB aan te vechten dan om deze direct te betalen.
Dit lijkt het hof niet onredelijk in de oren te klinken. Ook het verdere betoog van belanghebbende (r.o. 7.4) overtuigt en doet het hof
tot het oordeel komen dat belanghebbende niet kan worden aangemerkt als betrokkene en mitsdien ook niet als belastingplichtige.

Dit klinkt niet gek. Het hof lijkt te oordelen dat belanghebbende buiten de ‘scope’ van betrokkenen valt. Belanghebbende staat te ver
van alles af om te kunnen worden gekwalificeerd als betrokkene en (daarmee) als belastingplichtige. Dit volgt overigens niet direct uit
de aanloop naar de slotsom.
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In de aanloop naar de slotsom waren we net overtuigd van het feit dat voor het aanmerken van een persoon als belastingplichtige
sprake moet zijn van betrokkenheid bij het voorhanden hebben van accijnsgoederen die niet in de heffing zijn betrokken. Feitelijke
beschikkingsmacht en het wetenschapsvereiste spelen daar – inmiddels – geen rol meer in. Betrokkenheid bij het voorhanden hebben
is voldoende om als belastingplichtige te kunnen worden aangemerkt. Het hof oordeelt hier dat belanghebbende ten onrechte is
aangemerkt als belastingplichtige en komt tot het oordeel dat de vraag of sprake is van ‘voorhanden hebben’ onbesproken kan
worden gelaten. Deze redenering brengt wellicht enige verwarring met zich mee, want 'voorhanden hebben' vormt toch juist het
belastbare feit? Dat is dan toch het startpunt? Is er sprake van een belastbaar feit? Zo ja, wie is dan de belastingplichtige? Aan wie
kan de Douane de rekening sturen? Het hof lijkt in eerste instantie deze stap over te slaan of niet relevant te achten. Bij nadere
(her)lezing blijkt dat het hof waarschijnlijk heeft bedoeld dat belanghebbende er door de inspecteur met de haren bij lijkt te zijn
getrokken en derhalve naar haar oordeel niet als betrokkene kan worden aangemerkt. Of in die context al dan niet sprake is van
'voorhanden hebben' doet dan niet meer ter zake. Immers, als iemand niet als betrokkene kan worden aangemerkt, dan behoeft de
casus geen verdere inhoudelijke behandeling. En toch blijft het gissen of dit inderdaad de redenering van het hof is geweest. Het was
prettig geweest wanneer het hof hier iets meer duidelijkheid over had verschaft.

[1] Mr. G. van Dam werkt als advocaat-belastingkundige en MfN-registermediator bij Booij Bikkers Advocaten in Haarlem.
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