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Voorwoord

“De ergste vorm van ongelijkheid is proberen om ongelijke dingen gelijk te maken”
- Aristoteles, Grieks filosoof 384 – 322 v.Chr.

Bij invoer van goederen in de Europese Unie kunnen verschillende belastingen van
toepassing zijn. In deze verhandeling zal aandacht worden besteed aan de heffing van btw,
accijnzen en invoerrechten bij onregelmatige invoer van goederen in de Europese Unie.
Onder meer zal aandacht worden besteed aan het nationale en internationale karakter van
de verschillende belastingen en het feit dat de heffing ervan verschillende doelstellingen
nastreeft.

Voor de wijze van heffing van deze belastingen wordt hier en daar op elkaar aangesloten.
Dat is logisch en doeltreffend, omdat belastingen die ten aanzien van dezelfde gebeurtenis
en op hetzelfde moment verschuldigd worden, prima op dezelfde aanslag en aan dezelfde
belastingschuldige kunnen worden opgelegd. Het laten samenvallen van de heffing van deze
belastingen moet echter geen doel op zich worden. Bij ieder van de belastingen is namelijk
wel steeds de vraag of wel sprake is van een belastbaar feit. Pas als het antwoord op die
vraag bevestigend kan worden beantwoord, kunnen de belastingen op dezelfde wijze
worden geheven.

Wordt aan die vraag voorbij gegaan, dan is het mogelijk dat de heffing van belastingen de
doelstelling daarvan voorbij streeft. Ten koste van de doelstelling worden op dat moment
verschillende belastingen (“ongelijke dingen”) gelijk behandeld. In deze verhandeling ga ik
daarom nader in op de heffing van invoerrechten, btw en accijns bij onregelmatige invoer;
dat wil zeggen, in gevallen zoals bedoeld in de artikelen 202 tot en met 204 CDW. Aan de
hand van voorbeelden zal ik steeds ingaan op de vraag of aan de voorwaarden van een
belastbaar feit wordt voldaan en wie kan worden aangesproken als schuldenaar. Vervolgens
zal ik per hoofdstuk afsluiten met korte tussenconclusies met de overeenkomsten en
discrepanties, welke de basis zullen vormen voor mijn eindconclusie.

Graag wil ik in dit voorwoord ook van de gelegenheid gebruik maken om enkele mensen
voor hun (dagelijkse) inzet en investeringen te bedanken. Met stip op nummer één staat mijn
zeer gewaardeerde en (soms lijkt het wel) alwetende EY douane-collega Hans Winkels. Met
zijn enkele honderden jaren ervaring in de praktijk, vindt hij toch telkens weer de zin, de tijd
en misschien soms ook wel de nodige moed om het “jonge grut” dat op de afdeling
binnenkomt, op zijn eigen, recht-door-zee manier op te leiden tot specialistische adviseurs.
Hans, dank voor de vrije hand die je me bij mijn dagelijkse werkzaamheden gunt. Ik groei er
iedere dag weer een stukje door en hoop nog lange tijd met je te mogen samenwerken en
van je schijnbaar oneindige kennis te mogen tanken.

Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan Daniël Kroesen, Remco van der Zwan, Folkert
Gaarlandt en Walter de Wit, de partners bij EY die mijn deelname aan EFS Douane, toch
redelijk vroeg in mijn carrière, mogelijk hebben gemaakt. Heren, dank voor het in mij
gestelde vertrouwen.

Tot slot wil ik graag mijn lieve vriend, Michiel, en mijn ouders bedanken. Michiel, omdat je
zonder enige kennis van invoerrechten, accijns of btw, na het lezen van stukjes van mijn
scriptie iedere keer weer bemoedigend knikte dat het er zeker goed uit zag. Mijn ouders,
vanwege de positieve reacties, de trots, en het blijven benadrukken van het belang om jezelf
steeds verder te blijven ontwikkelen, door bijvoorbeeld het volgen van deze
postacademische opleiding. Het feit dat jullie vervolgens telkens vragen welke titel deze
opleiding weer vóór of achter mijn naam op gaat leveren, vergeef ik jullie direct.
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Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen

Accijnsrichtlijn Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008, houdende
een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van
Richtlijn 92/12/EEG

Adw Algemene douanewet
AGP Accijnsgoederenplaats
Awb Algemene wet bestuursrecht
Btw Belasting over de toegevoegde waarde, omzetbelasting
Btw-richtlijn Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende

het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde

EU De Europese Unie, hiermee wordt in voorkomende gevallen bedoeld
het douanegebied van de Europese Unie

FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
Gemeenschap De Europese Unie, hiermee wordt in voorkomende gevallen bedoeld

het douanegebied van de Europese Unie
HR Hoge Raad der Nederlanden
HvJ (EU) Hof van Justitie voor de Europese Unie
CDW Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot

vaststelling van het communautair douanewetboek
TCDW Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993

houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het
communautair douanewetboek

UCC Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europese Parlement en van de
Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van
de Unie

Unie De Europese Unie, hiermee wordt in voorkomende gevallen bedoeld
het douanegebied van de Europese Unie

VWEU Het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
WA Wet op de accijns
Wet OB Wet op de omzetbelasting 1968
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1. Inleiding
In gevallen waarin goederen op regelmatige wijze worden binnengebracht, is de relatie
tussen de verschillende belastingen bij invoer relatief eenvoudig. Dat wil zeggen dat:

- invoerrechten worden geheven bij invoer, tenzij de goederen onder een
schorsingsregeling worden geplaatst;

- btw bij invoer wordt geheven, tenzij de goederen onder een douaneregeling zijn
geplaatst of de goederen zijn vrijgesteld van btw;

- accijns bij invoer wordt geheven, tenzij de goederen onder een douaneregeling zijn
geplaatst of de goederen onder een schorsingsregeling van accijns worden geplaatst.

Deze rechtlijnigheden zijn minder vanzelfsprekend in de gevallen waarin goederen niet op
regelmatige wijze worden binnengebracht. In de meeste gevallen is voor de heffing van
invoerrechten wel een vangnet gecreëerd, maar is dat voor de heffing van btw en accijns ook
zo? Verkrijgen goederen eigenlijk wel de communautaire status op het moment dat ze op
onregelmatige wijze worden binnengebracht en wat zijn hiervan precies de gevolgen voor
verdere handel? Wie kan worden aangesproken als schuldenaar voor de verschillende
belastingen en waarom zijn dit niet altijd dezelfde personen? En waarom wordt in geval van
diefstal uit een douane-entrepot wel btw geheven, maar in geval van diefstal uit een
accijnsgoederenplaats niet?

1.1. Onderzoeksvraag
Kortom, voldoende verwarring om de verschillen tussen deze drie belastingen in het geval
van onregelmatige invoer eens nader te bekijken. Mijn onderzoeksvraag luidt daarom als
volgt:

Welke gevolgen heeft het op onregelmatige wijze binnenbrengen van goederen voor de
heffing van invoerrechten, btw en accijnzen, mede gezien in het licht van artikel 29 VWEU?

In het vervolg van deze inleiding zal ik kort ingaan op het doel en het karakter van de heffing
van invoerrechten, btw en accijns. Dit zal een achtergrond en kader schetsen, waarop in de
volgende hoofdstukken steeds kan worden teruggevallen. In de hoofdstukken 2 tot en met 5
zal ik de verschillende specifieke situaties behandelen, die in het geval van onregelmatige
invoer aan de orde kunnen komen, te weten:

- smokkel van goederen (artikel 202 CDW)
- onttrekking van goederen aan het douanetoezicht (artikel 203 CDW)
- het niet voldoen aan de verplichtingen behorend bij een douaneschorsingsregeling

(artikel 204 CDW)
- diefstal of anderszins verwijdering van goederen onder schorsing (artikel 203 CDW)

Per hoofdstuk zal ik steeds de volgende (deel)vragen beantwoorden:

- ontstaat een douaneschuld en zo ja, onder welke voorwaarden?
- ontstaat een btw-schuld en zo ja, onder welke voorwaarden?
- ontstaat een accijnsschuld en zo ja, onder welke voorwaarden?
- welke persoon kan of welke personen kunnen worden aangesproken voor de

ontstane belastingschulden?

Per hoofdstuk zal ik afsluiten met korte tussenconclusies, die samen de basis vormen voor
mijn eindconclusie in hoofdstuk 6. Mijn conclusie zal ik afsluiten met een korte aanbeveling.
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1.2. Invoerrechten
Invoerrechten zijn, globaal samengevat, de rechten die door alle lidstaten worden geheven in
het handelsverkeer met derdelanden. Invoerrechten behoren tot de zogeheten traditionele
“eigen middelen”1 van de Europese Unie, het zijn geen opbrengsten voor de lidstaat zelf,
maar opbrengsten voor de begroting van de Europese Unie2.

Invoerrechten zijn niet alleen een inkomstenbron voor de Europese Unie, maar dienen ook
tot bescherming van de Europese interne markt; één van de doelstellingen van de Europese
Unie3. De lidstaat waar de goederen worden ingevoerd (of binnengebracht) is
verantwoordelijk voor de inning van deze “eigen middelen”. Vanuit deze doelstellingen is het
strikte en formele karakter van de heffing van invoerrechten wellicht beter te begrijpen:

- de heffing van invoerrechten wordt grotendeels geregeld door middel van
Verordeningen4, dat wil zeggen dat de bepalingen rechtstreekse werking hebben en
dat deze niet hoeven te worden omgezet in nationale wetgeving, waardoor lidstaten
weinig beleidsvrijheid wordt gelaten;

- invoerrechten worden in beginsel altijd geheven bij het binnenbrengen van goederen
in de Europese Unie;

- bij wijze van uitzondering5 kunnen de goederen onder een schorsingsregeling worden
geplaatst, waardoor de betaling van rechten kan worden uitgesteld tot een later
moment;

- in geval niet wordt voldaan aan de voorwaarden die voor een schorsingsregeling
worden gesteld, dienen alsnog rechten te worden voldaan; en

- bij wederuitvoer van goederen die niet onder een faciliterende schorsingsregeling zijn
geplaatst, is geen plaats voor restitutie van aanvankelijk betaalde invoerrechten.

Dit strikte en formele karakter van het heffen van invoerrechten, alsmede de achterliggende
doelstellingen, zullen in de volgende hoofdstukken terugkomen.

1.3. Btw
De btw is een belasting waarvoor op Europees niveau richtlijnen zijn gegeven. De btw
behoort wel tot de traditionele eigen middelen van de Europese Unie, maar hoeft niet te
worden afgedragen aan de Europese begroting; de opbrengsten zijn voor de lidstaten zelf6.
De doelstelling ligt dan ook niet in het genereren van opbrengsten of het beschermen van de
Europese interne markt, maar in het belasten van consumptie. Daarbij is het van belang om
de belasting zo neutraal mogelijk te maken, dat wil zeggen dat de lengte van de productie- of
leveringsketen niet van invloed behoort te zijn op de hoogte van de totale belasting die bij de
consument drukt. Het is daarmee dus slechts een belasting over de waarde die in iedere
schakel van de keten wordt toegevoegd.

1 Artikel 2, eerste lid, onder a, Besluit van de Raad van 7 juni 2007, betreffende het stelsel van eigen middelen
van de Europese Gemeenschappen (2007/436/EG, Euratom).
2 Met uitzondering van de 25% aan inningskosten, die iedere lidstaat mag houden op grond van artikel 2, derde
lid van het Besluit 2007/436/EG, Euratom.
3 Zoals onder meer blijkt uit artikel 26, eerste lid en artikel 28 VWEU.
4 Namelijk hoofdzakelijk het CDW en het TCDW.
5 In de praktijk is dit inmiddels eerder de regel dan de uitzondering geworden, maar ondanks dat betreft schorsing
wel een uitzondering op het heffen van invoerrechten bij binnenkomst.
6 Alhoewel een (klein) deel van de btw-opbrengsten wel degelijk aan de Europese begroting moet worden
afgedragen, zoals blijkt uit artikel 2, eerste lid, onder b en vierde lid van het Besluit 2007/436/EG, Euratom.
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Vanuit deze doelstellingen is het karakter van de btw-heffing goed te begrijpen:

- de heffing van btw wordt grotendeels geregeld door middel van Richtlijnen7; dat wil
zeggen dat de bepalingen nog moeten worden omgezet in nationale wetgeving en
dat aan lidstaten enige beleidsvrijheid wordt gelaten8;

- btw wordt alleen geheven over de toegevoegde waarde, doordat aftrek van
voorbelasting wordt toegestaan (uiteindelijk betaalt alleen de consument);

- bij wijze van uitzondering kunnen goederen worden vrijgesteld van btw, maar deze
vrijstellingen zijn voorbehouden aan maatschappelijke consumptie, zoals zorg en
onderwijs, waar geen belasting op consumptie hoort te drukken;

- vrijstellingen worden gecompenseerd door in beginsel aftrek van voorbelasting uit te
sluiten;

- bij wederuitvoer van de goederen wordt restitutie verleend in de vorm van een
vrijstelling met behoud van recht op aftrek van voorbelasting (gelijk aan het btw-
nultarief), aangezien consumptie niet binnen de grenzen van de EU zal plaatsvinden.

Het karakter van de heffing van btw is minder strikt en formeel dan het karakter van de
heffing van invoerrechten. Voor de heffing van btw wordt sneller aangesloten bij neutraliteit,
aangezien deze belangrijke doelstelling van de btw in beginsel niet geschaad mag worden.

1.4. Accijnzen
In tegenstelling tot invoerrechten en btw, behoren accijnzen niet tot de eigen middelen van
de Europese Unie. Accijns is een nationale belasting, die, anders dan btw, niet wordt
geheven over alle goederen en diensten, maar over specifieke ge- of verbruiksgoederen.
Wegens dit karakter mag de heffing van de accijns naast (en bovenop) de heffing van btw
plaatsvinden.

Net als btw is de heffing van accijns bedoeld om de consumptie in de lidstaat van verbruik te
belasten. Dat wil zeggen dat bij verbruik in beginsel maar één keer wordt geheven (op het
moment van “uitslag”) en dat dubbele belasting zoveel mogelijk wordt voorkomen. Zo wordt
er bij aantoonbare overbrenging van accijnsgoederen naar een andere lidstaat, in de lidstaat
van vertrek een vrijstelling dan wel teruggaaf van accijns verleend. Het verbruik zal namelijk
niet in de lidstaat van vertrek plaatsvinden.

Vanuit deze doelstellingen is het karakter en de heffing van accijns goed te begrijpen:

- de heffing van accijns wordt geregeld door middel van Richtlijnen9; dat wil zeggen dat
de bepalingen nog moeten worden omgezet in nationale wetgeving en dat aan
lidstaten enige beleidsvrijheid wordt gelaten10;

- accijns wordt alleen geheven bij “uitslag”, dat wil zeggen het daadwerkelijke verbruik
van de accijnsgoederen in de betreffende lidstaat;

- bij wijze van uitzondering kunnen goederen worden vrijgesteld van accijns, maar
deze vrijstellingen zijn voorbehouden aan consumptie van accijnsgoederen buiten de
lidstaat (zoals zeebunkering of internationale luchtvaart) of voorkoming van dubbele
belasting (vrijstelling voor opwekken energie);

7 Namelijk hoofdzakelijk de Btw-richtlijn.
8 Bijvoorbeeld op grond van artikel 97 van de Btw-richtlijn, op grond waarvan lidstaten de hoogte van het normale
btw-tarief zelf mogen bepalen, zolang niet lager is dan 15%.
9 Namelijk hoofdzakelijk de Accijnsrichtlijn.
10 Bijvoorbeeld op grond van artikel 1, derde lid van de Accijnsrichtlijn, op grond waarvan lidstaten ook andere
producten dan accijnsgoederen mogen belasten met accijns, zolang de communautaire voorschriften omtrent
accijns en btw in acht worden genomen.
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- aangezien vrijstellingen zien op consumptie buiten de lidstaat, dan wel voorkoming
van dubbele belasting, hoeven deze niet te worden gecompenseerd (ze sluiten aan
bij de juiste heffing van accijns / belastingen);

- bij overbrenging van goederen naar een andere lidstaat of derde land wordt in
voorkomende gevallen restitutie verleend van reeds betaalde accijns in het land van
vertrek.

Het karakter van de heffing van accijns is minder strikt en formeel dan het karakter van de
heffing van invoerrechten, maar wellicht iets strikter dan de heffing van btw. Voor de heffing
van accijns wordt namelijk wel enigszins aangesloten bij neutraliteit, maar slechts zolang kan
worden aangetoond dat anders dubbele heffing zou zijn ontstaan. De heffing van accijns kan
net als de heffing van invoerrechten worden geschorst, wat een bijzondere
uitzonderingspositie op de heffing vormt. Hiervoor mogen voorwaarden worden gesteld en
indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, mag tot heffing worden overgegaan, ook
indien dit niet volledig strookt met de neutraliteit.

1.5. Tot slot
Voor de wijze van heffing van btw en accijns bij invoer wordt aangesloten bij de wijze van
heffing van invoerrechten. Dat wil onder meer zeggen dat de btw bij invoer niet wordt
geheven door een aparte aangifte of aanslag, maar samen met invoerrechten middels een
invoeraangifte met daaropvolgende “uitnodiging tot betaling”. Ook voor het tijdstip van
verschuldigdheid en de schuldenaar11 wordt in principe aangesloten bij het douanerecht.

De aansluiting moet echter alleen worden gezocht in de wijze van heffing12, of andere,
specifiek aangewezen onderdelen13. De belastbare feiten worden voor ieder van deze
belastingen op grond van eigen regels vastgesteld. Het aansluiten voor de wijze van heffing
van de ene belastingsoort bij de andere belastingsoort mag immers nooit leiden tot een
verbreding van de grondslag, dan wel het uitbreiden van het belastbare feit voor de
betreffende belastingsoort14. Dit is logisch en sluit ook aan bij de gedachte dat de heffing van
iedere belastingsoort een eigen doel nastreeft.

Hoe precies moet worden omgegaan met de gewenste samenhang, maar tegelijkertijd de
discrepanties tussen deze belastingen bij onregelmatige invoer, zal hierna aan de orde
komen.

11 Zie hiervoor onder meer HR 23 juni 1999, nr. 34 332, V-N1999/33.17, zoals ook herhaald in HR 7 maart 2003,
nr. 34 332, V-N2003/16.26, r.o. 2.2.1.: “In zijn (…) arrest van 23 juni 1999 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat
(…) voor de wijze waarop de omzetbelasting bij invoer (…) wordt geheven, te rade moet worden gegaan bij de
Wet inzake de douane en dat hetzelfde geldt voor het antwoord op de vraag wie voor de omzetbelasting bij invoer
de belastingplichtige is”.
12 Zie artikel 22, Wet OB.
13 Zoals bijvoorbeeld de maatstaf van heffing voor de btw bij invoer, artikel 19, eerste lid, Wet OB.
14 Dit volgt ook onder meer uit HvJ 14 juli 2005, C-435/03 (Britisch American Tobacco International vs. Newman
Shipping & Agency), Jurisprudentie 2005 I-07077, r.o. 41. Dit arrest zal in paragraaf 5.2. nader worden
besproken.
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2. Smokkel van goederen

2.1. Het ontstaan van een douaneschuld

“Gisteren heeft de Snelle Interventie Service van de FIOD in samenwerking met de Douane in
Veenendaal een partij van 1500 kilogram illegale rooktabak in beslag genomen. De rooktabak
werd aangetroffen in een loods en was niet voorzien van accijnszegels15.”

In het CDW zijn strikte regels opgenomen over de invoer van goederen in de Europese Unie.
Goederen moeten op een bepaalde plek en via een bepaalde weg de Unie worden
binnengebracht, ze moeten worden aangebracht en aangegeven en er moet aan allerlei
(administratieve) verplichtingen worden voldaan.

Het stellen van dergelijke strikte regels heeft ook tot gevolg dat, in gevallen waarin goederen
niet conform deze strikte regels de Unie binnen worden gebracht, op grond van de tekst van
artikel 201 CDW geen grondslag bestaat om invoerrechten te heffen. Om die reden zijn na
artikel 201 (reguliere invoer), nog een reeks andere artikelen in het CDW opgenomen, zodat
in gevallen zoals in het hierboven weergegeven nieuwsbericht bedoeld, toch invoerrechten
kunnen worden geheven.

Op grond van artikel 202, eerste lid, onder a, CDW ontstaat namelijk (ook) een
douaneschuld bij invoer in gevallen waarin goederen, normaal gezien onderworpen aan
rechten bij invoer, op onregelmatige wijze in het douanegebied van de Gemeenschap
worden binnengebracht. Onder het op onregelmatige wijze binnenbrengen van goederen
wordt begrepen: elk binnenbrengen van goederen in strijd met de bepalingen van de
artikelen waarin de regels omtrent het aanbrengen en binnenbrengen van goederen is
vervat.

Ten aanzien van de goederen in het hierboven weergegeven nieuwsbericht, zullen op grond
van artikel 202 CDW dus alsnog invoerrechten moeten worden voldaan. Deze schuld is al
ontstaan op het moment dat de goederen (op onregelmatige wijze) zijn binnengebracht in de
Europese Unie, maar kan logischerwijs pas worden geëffectueerd op het moment dat de
smokkel van deze goederen wordt ontdekt.

2.2. Het ontstaan van een btw-schuld

2.2.1. Het belastbare feit “invoer”
Voor de heffing van btw kunnen vier belastbare feiten worden onderkend:

- de levering van goederen, zijnde de overdracht van de macht om als eigenaar over
een goed te beschikken;

- de levering van diensten, zijnde al hetgeen niet kan worden aangemerkt als een
levering van goederen;

- de intracommunautaire verwerving van goederen, zijnde de feitelijke
grensoverschrijding van goederen van de ene lidstaat naar de andere; en

- de invoer van goederen, nader bepaald in artikel 18 Wet OB (artikel 30 Btw-richtlijn).

Het wettelijk kader betreffende het belastbare feit invoer voor de btw kan als volgt worden
samengevat.

15 Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/invoer-en-douane/nieuws/2013/03/21/fiod-en-douane-nemen-
ruim-1500-kilo-gesmokkelde-rooktabak-in-beslag.html.  Voor het vervolg ga ik ervan uit dat deze rooktabak het
land binnen is gesmokkeld en niet binnen de Europese Unie is geproduceerd.
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Artikel 30 van de Btw-richtlijn luidt als volgt:

“Als “invoer van goederen” wordt beschouwd het binnenbrengen in de Gemeenschap van een
goed dat zich niet in het vrije verkeer bevindt in de zin van artikel 24 van het Verdrag.

Naast het in de eerste alinea bedoelde geval wordt als invoer van goederen beschouwd het
binnenbrengen in de Gemeenschap van een goed dat zich in het vrije verkeer bevindt, uit een
derdelandsgebied dat deel uitmaakt van het douanegebied van de Gemeenschap.”

Artikel 18 van de Wet OB luidt als volgt:

“Invoer van goederen is:
a) het brengen in Nederland van goederen die niet voldoen aan de voorwaarden van de artikelen

23 en 24 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;
b) het brengen in Nederland vanuit een derde-land van andere dan de in onderdeel a bedoelde

goederen;
c) het in Nederland beëindigen van, dan wel het in Nederland onttrekken van goederen aan een

douaneregime;
d) de bevoorrading in Nederland van vervoermiddelen met goederen welke niet in het vrije

verkeer zijn.”

Artikel 23 van het EG-verdrag (nu artikel 28 VWEU) luidt als volgt:

“1. De Unie omvat een douane-unie welke zich uitstrekt over het gehele goederenverkeer en
welke zowel het verbod medebrengt van in- en uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke
werking in het verkeer tussen lidstaten onderling als de invoering van een gemeenschappelijk
douanetarief voor hun betrekkingen met derde landen.
2. De bepalingen van artikel 30 en van hoofdstuk 3 van deze titel zijn van toepassing op de
producten welke van oorsprong zijn uit de lidstaten alsook op de producten uit derde landen
welke zich in de lidstaten in het vrije verkeer bevinden.”

Artikel 24 van het EG-verdrag (nu artikel 29 VWEU) luidt als volgt:

“Als zich bevindend in het vrije verkeer in een lidstaat worden beschouwd: de producten uit
derde landen waarvoor in genoemde staat de invoerformaliteiten zijn verricht en de
verschuldigde invoerrechten en heffingen van gelijke werking zijn voldaan en waarvoor geen
gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten en heffingen is verleend.”

Bij het lezen van de artikelen over de btw-heffing bij invoer, vallen een tweetal
inconsistenties op. Allereerst is de omschrijving van het belastbare feit in de nationale
wetgeving veel uitgebreider dan in de Europese richtlijn. De vraag of beide artikelen wel
dezelfde situaties omvatten, zal later in deze verhandeling nog uitgebreider aan de orde
komen (zie onder meer paragraaf 4.2.).

Daarnaast verwijst de Btw-richtlijn slechts naar artikel 29 VWEU, terwijl de Wet OB naar
artikel 28 én 29 VWEU verwijst. Ook op dit punt lijkt de nationale wetgeving uitgebreider dan
de Btw-richtlijn, maar als we goed lezen, zien we dat hetgeen wordt bedoeld in de nationale
wetgeving, ook wordt ondervangen door de Btw-richtlijn.

Hiermee heeft de nationale wetgever namelijk willen voorkomen dat goederen vanuit een
land, dat wél behoort tot het douanegebied, maar niet tot het fiscale gebied van de Unie,
zonder de heffing van invoer-btw kunnen worden binnengebracht. Om zeker te weten dat
deze goederen bij invoer niet, al dan niet letterlijk, tussen de wal en het schip vallen, wordt in
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artikel 18, eerste lid, onder b, Wet OB, herhaald dat het binnenbrengen van dergelijke
goederen tot een belastbaar feit voor de btw zal leiden. De Wet OB bevat op dit punt naar
mijn mening een onnodig stukje wetgeving, dat bij een eerstvolgende wetswijziging kan
worden weggesneden. Dit zal daarom ook terugkomen in hoofdstuk 6, bij mijn
aanbevelingen.

De teksten van zowel de Btw-richtlijn als de Wet OB zijn over gevallen waarin goederen de
Gemeenschap in worden gesmokkeld, in principe duidelijk. Ook gesmokkelde goederen zijn
namelijk goederen, die worden binnengebracht, terwijl zij zich nog niet in het vrije verkeer
bevinden. Op grond daarvan kan niet anders worden geconcludeerd dan dat in geval van
goederen, die de Unie binnen worden gesmokkeld en waarvoor een douaneschuld op grond
van artikel 202 CDW ontstaat, tevens een btw-schuld zal ontstaan16.

2.2.2. Aftrek van voorbelasting
Het karakter van een algemene verbruiksbelasting komt ook naar voren uit het feit dat de
belasting slechts drukt bij de uiteindelijke consument. Btw-ondernemers die aangekochte
goederen niet “consumeren”, maar aanwenden voor hun belaste prestaties, kunnen de btw
op deze aankoopkosten in aftrek brengen.

Datzelfde geldt voor de btw die verschuldigd is geworden ter zake van invoer:

“1. De (…) belasting welke de ondernemer in aftrek brengt, is:
(…)

c. de belasting welke in het tijdvak van aangifte verschuldigd is geworden:
1° ter zake van invoer van voor de ondernemer bestemde goederen, mits is voldaan
aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

(…)
een en ander voor zover de goederen en diensten door de ondernemer worden gebruikt voor
belaste handelingen.”

Op grond van artikel 22, eerste lid, Wet OB wordt voor de wijze van heffing van de btw
aangesloten bij de wijze van heffing van invoerrechten. Dit heeft onder meer tot gevolg dat
de btw bij invoer (smokkel) verschuldigd wordt op het tijdstip waarop de goederen worden
ingevoerd (binnengesmokkeld). Voor de aftrek van deze invoer btw kunnen dan drie
(pragmatische) problemen ontstaan:

1) Bestemming
De btw bij invoer kan alleen in aftrek worden gebracht door de ondernemer voor wie
de goederen zijn bestemd. Gesmokkelde goederen zullen bij ontdekking in de regel
in beslag worden genomen en kunnen daardoor niet meer zijn bestemd voor de
ondernemer die de btw in aftrek wenst te brengen.

2) Schuldenaar niet aftrekgerechtigd
De schuldenaar voor btw bij invoer in geval van smokkel, is gelijk aan de schuldenaar
voor de douaneschuld die op grond van artikel 202 CDW ontstaat (zie paragraaf 2.4.).
De persoon die de btw verschuldigd wordt, is niet zonder meer de ondernemer voor
wie de goederen zijn bestemd of, met inachtneming van punt 1, zouden zijn bestemd.

16 Behoudens mogelijk hetgeen in paragraaf 4.2.3. aan de orde komt.
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3) Tijdstip van verschuldigdheid
De btw bij invoer wordt verschuldigd in tijdvak A van jaar B, terwijl de daadwerkelijke
aanslag wordt opgelegd in tijdvak X van jaar Y. De in dit geval nageheven btw kan
niet meer in de reguliere aangifte van de belastingplichtige in aftrek worden gebracht,
maar moet middels een ambtshalve teruggaafverzoek worden teruggevraagd. De
vraag is of in gevallen van verschuldigde btw door toedoen van smokkel zonder meer
aan een dergelijk verzoek tegemoet zal worden gekomen.

Op grond van bovenstaande punten is het mijns inziens voor een inspecteur mogelijk om de
aftrek van btw, die naar aanleiding van gesmokkelde goederen verschuldigd wordt, op grond
van de letterlijke tekst van de Wet OB te weigeren. Dit omdat op het moment dat het
aftrekrecht pas voor het eerst kan worden uitgeoefend, naar alle waarschijnlijkheid door de
belastingplichtige niet (meer) aan de voorwaarden die daarvoor zijn gesteld, kan worden
voldaan.

De niet-aftrekbare btw bij invoer (smokkel) van goederen wordt in dat geval een extra
kostenpost voor de belastingplichtige en vormt een verstoring van het neutraliteitsbeginsel
van de btw. Technisch gezien zal geen cumulatie optreden, omdat de goederen naar alle
waarschijnlijkheid na ontdekking in beslag zullen worden genomen. Ondanks het feit dat
smokkel van goederen absoluut moet worden bestraft (dat wordt het overigens ook), lijkt een
heffing van niet-aftrekbare btw daarvoor niet het geschikte middel, maar dat is in deze
situatie wel het resultaat.

2.3. Het ontstaan van een accijnsschuld
Het belastbare feit “invoer” voor de accijns wordt nader uitgelegd in de artikelen 4, achtste lid
en 7, tweede lid, sub d van de Accijnsrichtlijn. Artikel 4, achtste lid, luidt als volgt:

“In de richtlijn en de desbetreffende uitvoeringsmaatregelen wordt verstaan onder:
(…)
“invoer van accijnsgoederen”: het in het grondgebied van de Gemeenschap binnenbrengen
van accijnsgoederen die bij hun binnenkomst in de Gemeenschap niet onder een
douaneschorsingsregeling worden geplaatst, alsmede het vrijgeven van onder een
douaneschorsingsregeling geplaatste accijnsgoederen.”

Vervolgens wordt in artikel 7, tweede lid, sub d van de Accijnsrichtlijn als uitslag tot verbruik
onder meer aangemerkt:

 “(…) de invoer, met inbegrip van onregelmatige invoer, van accijnsgoederen die niet
onmiddellijk bij invoer onder een accijnsschorsingsregeling worden geplaatst.”

De tekst van artikel 2, eerste lid, onder d, WA is exact gelijk aan de hierboven weergegeven
tekst van de Accijnsrichtlijn.

Uit de tekst van zowel de Accijnsrichtlijn als de WA blijkt dat ook het “op onregelmatige wijze
binnenbrengen van accijnsgoederen in de Gemeenschap”, zoals bedoeld in artikel 202
CDW, moet worden aangemerkt als belastbaar feit voor de accijns. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de Accijnsrichtlijn noch de WA voor het bepalen van het belastbare feit
rechtstreeks naar bepalingen uit het CDW of andere Europese wetgeving verwijst17.

17 Behalve artikel 62 WA, welke bepaling voorschrijft dat voor de wijze van heffing van de accijns wordt
aangesloten bij het douanerecht.



13

Betreffende het verband tussen douane en accijns kan ik dan ook niet anders concluderen
dan dat in het geval van smokkel van accijnsgoederen, naast een douaneschuld ook een
accijnsschuld zal ontstaan. Daarbij ga ik er wel vanuit dat situaties waarin gesmokkelde
goederen bij binnenkomst rechtstreeks onder een accijnsschorsingsregeling worden
geplaatst, in de praktijk niet zullen voorkomen.

2.4. Schuldenaren
Voor een douaneschuld die ontstaat op grond van artikel 202 CDW, kunnen de volgende
personen worden aangewezen als douaneschuldenaar:

- de personen die de goederen feitelijk op onregelmatige wijze hebben
binnengebracht;

- de personen die aan dit binnenbrengen hebben deelgenomen, terwijl zij wisten of
redelijkerwijze hadden moeten weten, dat dit binnenbrengen onregelmatig was; en

- de personen die de betrokken goederen hebben verworven, of onder zich hebben
gehad, terwijl ze wisten of redelijkerwijze hadden moeten weten dat ze op
onregelmatige wijze waren binnengebracht.

Mocht naast een douaneschuld, tevens een btw-schuld ontstaan, dat wordt voor de
schuldenaar aangesloten bij het douanerecht. De Btw-richtlijn laat de aanwijzing van de
belastingschuldenaar voor de btw over aan de lidstaten (artikel 201 Btw-richtlijn). In artikel
22, eerste lid, Wet OB wordt hieraan door Nederland uitvoering gegeven door middels een
schakelbepaling te verwijzen naar artikel 1:1 van de Algemene douanewet (en daarmee naar
de bepalingen uit het CDW). Voor een eventuele btw-schuld kunnen daarom dezelfde
personen worden aangewezen als schuldenaar, als in het geval van een douaneschuld het
geval is (zie hierboven).

Voor de accijnsschuld die ontstaat bij onregelmatig binnenbrengen van goederen, kunnen
als schuldenaar worden aangemerkt:

- enig persoon die bij de (onregelmatige) invoer betrokken is geweest (artikel 51,
eerste lid, sub d WA)18.

De overlap en het onderscheid tussen deze verschillende schuldenaren is schematisch
weergegeven in Ad. A bij Annex III.

Opgemerkt zij dat alle hierboven vermelde schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de
ontstane belastingschulden. Dat wil zeggen dat ieder van hen voor het volledige bedrag aan
belastingschuld kan worden aangesproken, maar ook dat voldoening door één van hen de
andere schuldenaren vrijwaart van hun verplichting.

18 In de WA is niet (langer) geregeld dat voor hoofdelijke aansprakelijkheid voor het ontstaan van een
accijnsschuld, ook “wetenschap” of “vermoeden” bij de betrokkene aanwezig moet zijn. Bij de totstandkoming van
de WA heeft dit wel in de wet gestaan (artikel 87). Uit jurisprudentie kan worden afgeleid dat wetenschap of
vermoeden van het feit dat geen accijns is voldaan ten aanzien van de goederen, wel een vereiste is om als
schuldenaar te kunnen worden aangemerkt. Zie hiervoor onder meer HR 6 juni 2003, nr. 35 372, LJN AF0197. In
het arrest HR 26 november 2004, nr. 38 571, LJN wordt aangegeven dat het ook al voldoende is indien de
inspecteur kan aantonen dat de betrokkene daar redelijkerwijs aan had moeten twijfelen. Omdat de huidige stand
van zaken onduidelijk is, ga ik er voor nu vanuit dat wetenschap bij de betrokkene niet vereist is om als
schuldenaar te kunnen worden aangemerkt.
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2.5. Tussenconclusie
Geconcludeerd kan worden dat in geval van smokkel van goederen:

- invoerrechten verschuldigd worden (zonder meer);
- btw verschuldigd wordt (zonder meer) en mogelijk niet in aftrek kan worden gebracht;
- accijns verschuldigd wordt (zonder meer).

Daarnaast moet opgemerkt worden dat de schuldenaren voor de verschillende belastingen
niet altijd dezelfde personen kunnen en hoeven te zijn en dat één en ander er in zou kunnen
resulteren dat verschuldigde btw, voor zover in eerste instantie aftrekbaar, alsnog niet in
aftrek kan worden gebracht, omdat de btw-schuldenaar niet aftrekgerechtigd is.
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3. Het onttrekken van goederen aan douanetoezicht

3.1. Het ontstaan van een douaneschuld
De vraag of en wanneer een douaneschuld ontstaat in geval de goederen worden onttrokken
aan het douanetoezicht, heeft het HvJ voor talloze jaren in talloze arresten beziggehouden.
De lijn die uit deze jurisprudentie is te ontdekken, is dat vrij snel aan het opleggen van een
douaneschuld kan worden toegekomen en dat niet wordt gekeken naar eventuele fiscale
neutraliteit.

Voor het ontstaan van een douaneschuld op grond van artikel 203 CDW bestaan geen, zoals
deze voor artikel 204 CDW wel bestaat, uitzonderingen voor overmacht19 of onttrekkingen
die zonder werkelijke gevolgen zijn gebleven20, en waarvoor op grond daarvan geen
douaneschuld ontstaat. Een eenmaal ontstane douaneschuld op grond van 203 CDW kan in
uitzonderingsgevallen wellicht nog worden teruggegeven of kwijtgescholden op grond van de
artikelen 236 tot en met 239 CDW. De praktijk leert dat dit is voorbehouden aan
uitzonderingsgevallen21 en niet aan gevallen van fiscale neutraliteit, zoals die waarin de
goederen na verlies weer teruggevonden zijn of aantoonbaar zijn (weder)uitgevoerd uit de
EU. Dit sluit overigens aan bij het doel en het karakter van de heffing van invoerrechten,
zoals dat in de inleiding is beschreven.

Een douaneschuld ontstaat op grond van artikel 203 CDW in alle gevallen waarin goederen
die zijn geplaatst onder een douaneregeling, voor welke duur of periode dan ook en om
welke reden dan ook, tijdelijk niet voor toezicht of controle door de douaneautoriteiten
beschikbaar zijn22. Dit betreffen ook en onder meer de gevallen waarin:

- documenten voor douanevervoer en transportdocumenten tijdelijk worden
weggenomen van de vrachtwagen waarmee de goederen onder schorsing worden
vervoerd23.

- goederen uit een douane-entrepot worden gestolen24.
- bij een aangifte wederuitvoer gebruik wordt gemaakt van de verkeerde code; dat wil

zeggen uitvoer van communautaire goederen in plaats van wederuitvoer van
goederen die onder de regeling actieve veredeling waren geplaatst25.

- goederen onder schorsing naar een andere lidstaat worden vervoerd dan de lidstaat
van bestemming volgens de documenten26.

Uit de bovenstaande en talloze andere voorbeelden blijkt wel dat aan een douaneschuld op
grond van artikel 203 CDW vrij gemakkelijk kan worden toegekomen. Ook dit sluit aan bij het
karakter van het heffen van invoerrechten, zoals dat in de inleiding is beschreven.

Momenteel ligt bij het HvJ nog de vraag voor of het enkel overschrijden van een
vervoerstermijn moet leiden tot een douaneschuld op grond van artikel 203 CDW of op grond
van artikel 204 CDW27. Wat mij betreft is, ongeacht de beantwoording van deze vraag,

19 Zie hiervoor artikel 206 CDW.
20 Zie hiervoor artikel 204 CDW jo. artikel 859 TCDW.
21 Zoals de logische gevallen waarin de rechten wettelijk niet verschuldigd zijn geworden.
22 HvJ 1 februari 2001, C-66/99 (D. Wandel GmbH), Jurispr. 2001 I-00873.
23 HvJ 29 april 2004, C-222/01 (British American Tobacco Manufacturing BV), Jurispr. 2004 I-04683.
24 HvJ 11 juli 2013, C-273/12 (Harry Winston SARL), nu nog niet gepubliceerd in jurisprudentie.
25 HvJ 14 januari 2010, C-430/08 en C-431/08 (Terex & Caterpillar), Jurispr. 2010 I-00321.
26 HvJ 11 juli 2002, C-371/99 (Liberexim BV), Jurispr. 2002 I-06227.
27 Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op 25 oktober 2012,
C-480/12 (Minister van Financiën tegen X BV), PB C-26 van 26 januari 2013, blz. 22. De zitting heeft op 6
november 2013 plaatsgevonden en de conclusie van A-G Jääskinen zal op 30 januari 2014 verschijnen.



16

inmiddels wel duidelijk dat naar alle waarschijnlijkheid bij het niet-verschoonbaar
overschrijden van een vervoerstermijn een douaneschuld zal ontstaan. Terecht wordt
daarom in deze prejudiciële verwijzing niet gevraagd of, maar alleen op grond van welk
artikel deze schuld dient te ontstaan.

3.2. Het ontstaan van een btw-schuld

3.2.1. Het belastbare feit “invoer”
In artikel 30 van de Btw-richtlijn wordt niet met zoveel woorden verwezen naar de situatie
waarin goederen worden onttrokken aan het douanetoezicht. Er wordt slechts gesproken
over het “binnenbrengen” van (niet-communautaire) goederen, terwijl goederen die aan het
douanetoezicht worden onttrokken, zich op dat moment vaak al binnen het grondgebied van
de EU begeven, en dus niet worden “binnengebracht”.

Uit jurisprudentie valt onder meer af te leiden dat artikel 30 van de Btw-richtlijn toch wel zal
zien op situaties zoals bedoeld in artikel 203 CDW28. Met de overgang van de Zesde Richtlijn
naar de Btw-Richtlijn is namelijk nooit een inhoudelijke wijziging beoogd, zo blijkt uit de
considerans. De voorganger van artikel 30 van de Btw-richtlijn, zijnde artikel 7 van de Zesde
Richtlijn, merkte als invoer van een goed aan:

1. (…)
a. Het binnenkomen in de Gemeenschap van een goed dat niet voldoet aan de

voorwaarden van de artikelen 9 en 10 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap.

(…)
3. In afwijking van lid 2, vindt, wanneer een in lid 1, sub a, bedoeld goed vanaf het

binnenkomen in de Gemeenschap onder een van de (douaneregelingen) wordt
geplaatst, de invoer van dat goed plaats in de lidstaat op het grondgebied waarvan
het goed aan die regelingen wordt onttrokken.

Het derde lid van artikel 7 is wegens organisatorische redenen (het herschikken van de
artikelen) nu vervat in artikel 61 van de Btw-richtlijn (afdeling inzake de plaats van invoer). In
artikel 202 van de Btw-richtlijn wordt ingegaan op de btw-schuldenaar (zie onder).

Het derde lid van artikel 7 van de Zesde Richtlijn impliceert dat onder het eerste lid, sub a,
óók moet worden begrepen het onttrekken van goederen aan een douaneregeling. Deze
impliciete link tussen beide leden van het artikel is met de hernummering naar de Btw-
richtlijn minder duidelijk, maar nog steeds aanwezig.

In de Nederlandse wetgeving komt het belastbare feit op grond van onttrekking beter naar
voren. In artikel 18, eerste lid, sub c, wordt (mede) als invoer aangemerkt:

“Het in Nederland beëindigen van, dan wel het in Nederland onttrekken van goederen aan een
douaneregime;”

28 Dit volgt onder meer uit HvJ 11 juli 2013, C-273/12 (Harry Winston SARL), nu nog niet gepubliceerd in
jurisprudentie. Opvallend aan dit arrest is wel dat, nu in artikel 2 noch in artikel 30 van de Btw-richtlijn voldoende
wordt gerefereerd aan de situatie waarin de goederen op grond van 203 CDW worden onttrokken aan een
douaneregeling, het Hof haar beslissing hoofdzakelijk baseert op artikel 71 van de Btw-richtlijn, dat wil zeggen het
tijdstip van verschuldigdheid. Alhoewel haar beoordeling inzake dit artikel onmiskennelijk juist is, mis ik in dit
artikel wel de uitleg dat met artikel 2 dan wel artikel 30 Btw-richtlijn inderdaad wordt gedoeld op situaties zoals
bedoeld in artikel 203 CDW, nu dat niet zonder meer uit die artikelen blijkt. Alhoewel artikel 71 impliceert dat
onder “invoer” ook het onttrekken aan een douaneregeling valt, kan een belastbaar feit voor de btw natuurlijk niet
worden vastgesteld op basis van een artikel over het tijdstip waarop btw eventueel verschuldigd zou worden.
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Opgemerkt moet worden dat zo een duidelijke verwijzing naar het onttrekken van goederen
aan een douaneregeling als zijnde een belastbaar feit voor de btw, in de Btw-richtlijn zeker
niet had misstaan. Daarnaast worden ook voor goederen die worden onttrokken aan het
douanetoezicht, geen invoerformaliteiten vervuld. Op de gevolgen daarvan ga ik in paragraaf
4.2.2. en verder uitgebreid in.

Tot slot kan worden opgemerkt dat de verschuldigde btw kan worden kwijtgescholden of
terugbetaald in gevallen waarin de verschuldigde invoerrechten worden kwijtgescholden of
terugbetaald. Dit volgt onder meer uit artikel 22, tweede lid, Wet OB. Hier zal ik in paragraaf
5.2.1. nog even kort op terugkomen.

3.2.2. Aftrek van voorbelasting
Mocht in geval van onttrekking aan het douanetoezicht een btw-schuld ontstaan, dan is de
vraag of deze btw voor aftrek in aanmerking komt. Onder verwijzing naar de drie
pragmatische problemen, zoals deze in paragraaf 2.2.2. aan de orde zijn gekomen, kan tot
de volgende conclusie worden gekomen:

1) Bestemming
De btw bij invoer kan alleen in aftrek worden gebracht door de ondernemer voor wie
de goederen zijn bestemd (en voor zover aangewend voor belastbare handelingen).
Op grond van de wettelijke vereisten heeft dit bij onttrekking aan het douanetoezicht
tot gevolg dat moet worden vastgesteld wie de eerste bestemmeling van de goederen
is geweest, na het moment van onttrekking. Ervan uitgaande dat het al een
onttrekking betreft waarvan kan worden vastgesteld waar de goederen naartoe zijn
vervoerd / verkocht, moet dit bestemmingsvereiste mijns inziens niet strikter dan
noodzakelijk worden genomen. Als de goederen uiteindelijk zijn doorverkocht, moet
de eventuele btw-schuldenaar ten aanzien van de onttrekking de mogelijkheid krijgen
om die btw weer in aftrek te brengen, ook al voorziet de letterlijke wettelijke regeling
daar niet in.

2) Schuldenaar niet aftrekgerechtigd
De schuldenaar voor btw bij invoer in geval van onttrekking is gelijk aan de
schuldenaar voor de douaneschuld die op grond van artikel 203 CDW ontstaat (zie
paragraaf 3.4.). De persoon die de btw verschuldigd wordt, is niet zonder meer de
ondernemer voor wie de goederen zijn bestemd of, met inachtneming van punt 1,
zouden zijn bestemd.

3) Tijdstip van verschuldigdheid
De btw bij invoer wordt verschuldigd in tijdvak A van jaar B, terwijl de daadwerkelijke
aanslag wordt opgelegd in tijdvak X van jaar Y. De in dit geval (na)geheven btw kan
niet meer in de reguliere aangifte van de belastingplichtige in aftrek worden gebracht,
maar moet middels een ambtshalve teruggaafverzoek worden teruggevraagd. De
vraag is of in gevallen van verschuldigdheid door onttrekking zonder meer aan een
dergelijk teruggaafverzoek tegemoet zal worden gekomen. Mijns inziens moet, mits
aan de voorwaarden wordt voldaan, aan dit verzoek wel worden tegemoetgekomen.

Op grond van het bovenstaande is de kans aanwezig dat de btw, die naar aanleiding van
een onttrekking verschuldigd wordt, niet voor aftrek in aanmerking komt. Mijns inziens moet
een strikte uitvoering van de voorwaarden die voor aftrek in de wet worden gesteld, zoals het
bestemmingsvereiste, in dit geval wijken ten behoeve van de neutraliteit van de btw.
Eventueel niet-aftrekbare btw levert in het geval van onttrekking naar alle waarschijnlijkheid
een onwenselijke cumulatie van btw op.
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Tot slot kan worden opgemerkt dat dit effect (deels) kan worden weggenomen in gevallen
waarin de wijze van heffing van btw niet plaatsvindt op grond van de hoofdregel (artikel 22
Wet OB), maar op grond van de verleggingsregeling (artikel 23 Wet OB). Bij aangewezen
goederen of bij de aanwezigheid van een vergunning kan de btw bij invoer worden verlegd
naar de binnenlandse aangifte. Deze verlegging kan ook worden toegepast in gevallen
waarin de goederen worden onttrokken aan een douaneregime29. Toch zal in dit geval nog
steeds moeten worden beoordeeld of aan de voorwaarden voor aftrek is voldaan.

3.3. Het ontstaan van een accijnsschuld
Zoals in paragraaf 2.3. reeds besproken, wordt het belastbare feit “invoer” voor de accijns
beheerst door de artikelen 4, achtste lid en 7, tweede lid, sub d van de Accijnsrichtlijn en
artikel 2, eerste lid, onder d, WA.

In beginsel wordt als invoer van accijnsgoederen aangemerkt het binnenbrengen van
accijnsgoederen die bij binnenkomst niet onder een douaneschorsingsregeling worden
geplaatst (artikel 1a, eerste lid, onder n, WA). Nu goederen die aan het douaneregime
worden onttrokken, bij binnenkomst wel onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst,
worden deze goederen dus niet “ingevoerd” in de zin van de WA.

Om te voorkomen dat goederen op deze manier terechtkomen op de Europese markt,
zonder dat hiervoor accijns is voldaan, wordt als belastbaar feit mede aangewezen de
“onregelmatige invoer” van accijnsgoederen. De onregelmatige invoer wordt niet verder
gedefinieerd in de accijnswetgeving. Uit de toelichting30 op de totstandkoming van deze
wetgeving moeten we begrijpen dat hieronder in ieder geval het beëindigen van en het
onttrekken van de goederen aan een douaneregime wordt begrepen. Ook uit jurisprudentie31

kunnen we afleiden dat voor de heffing van accijns (en voor de heffing van btw) kan worden
aangesloten bij de heffing van invoerrechten voor zover het de onttrekking aan het
douanetoezicht betreft.

Aangezien de accijns een nationale belasting is, zal in het geval van onttrekking wel steeds
moeten worden onderzocht of de onttrekking in Nederland heeft plaatsgevonden of geacht
moet worden in Nederland te hebben plaatsgevonden.

Mocht de onttrekking inderdaad hebben plaatsgevonden in Nederland, maar zijn de
goederen aantoonbaar overgebracht naar een derde land, dan bestaat mijns inziens een
recht op teruggaaf van de geheven accijns op grond van artikel 71, eerste lid, onder c, WA.
Het spreekt voor zich dat aan de voorwaarden die voor deze teruggaafmogelijkheid zijn
gesteld32, alleen kan worden voldaan indien de goederen daadwerkelijk en aantoonbaar naar
een locatie buiten de Europese Unie zijn gebracht. Als de (uiteindelijke) bestemming van de
goederen onbekend is, of de uitvoer niet met documenten kan worden aangetoond, dan
bestaat dit recht op teruggaaf niet.

3.4. Schuldenaren
Als schuldenaar voor een douaneschuld die ontstaat op grond van artikel 203 CDW, kunnen
de volgende personen worden aangewezen:

29 Zoals blijkt uit de arresten HR 4 september 1991, nrs. 26 871 en 27 227, BNB 1991/314 en BNB 1992/2.
30 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 1991/92, nr. 22 697, nr. 3, p. 11 en p. 30.
31 Zie HR 11 april 2003, nr. 37 519, BNB 2003/252.
32 De voorwaarden en beperkingen zijn opgenomen in artikel 30 Uitvoeringsbesluit Accijns.
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- de persoon die de goederen aan het douanetoezicht heeft onttrokken;
- de personen die aan de onttrekking hebben deelgenomen terwijl zij wisten of

redelijkerwijze hadden moeten weten dat de goederen aan het douanetoezicht
werden onttrokken;

- de personen die de betrokken goederen hebben verworven of deze onder zich
hebben gehad en op het ogenblik waarop zij die goederen verwierven of ontvingen,
wisten of redelijkerwijze hadden moeten weten dat deze aan het douanetoezicht
waren onttrokken;

- de persoon die eventuele verplichtingen welke voortvloeien uit de tijdelijke opslag van
goederen of uit het gebruik van de douaneregeling waaronder deze waren geplaatst,
dient na te komen.

Zoals in paragraaf 2.4. reeds is besproken, kunnen voor het eventueel ontstaan van een btw-
schuld in deze gevallen, dezelfde personen als schuldenaar worden aangewezen.

Mocht voor accijnsgoederen die worden onttrokken aan een douaneregime een
accijnsschuld ontstaan, dan kunnen als schuldenaar worden aangewezen:

- de persoon die de accijnsgoederen bij invoer onder de douaneregeling plaatst,
waaraan de goederen zijn onttrokken, of voor wiens rekening de goederen onder die
douaneregeling worden geplaatst; en

- enig (andere) persoon die bij de onttrekking betrokken is geweest.

De overlap en het onderscheid tussen deze verschillende schuldenaren is schematisch
weergegeven in Ad. B bij Annex III.

3.5. Tussenconclusie
Geconcludeerd kan worden dat in geval van onttrekking van goederen aan het
douanetoezicht:

- invoerrechten verschuldigd worden (kwijtschelding en teruggaaf in
uitzonderingsgevallen daargelaten);

- btw verschuldigd wordt (kwijtschelding in uitzonderingsgevallen daargelaten) en
mogelijk niet in aftrek kan worden gebracht (hoewel wenselijk is dat een strikte uitleg
hier wijkt voor doelmatigheid);

- accijns verschuldigd wordt (voor zover de onttrekking heeft plaatsgevonden op het
grondgebied van de desbetreffende lidstaat).

Daarnaast moet opgemerkt worden dat de schuldenaren voor de verschillende belastingen
niet altijd dezelfde personen kunnen en hoeven te zijn en dat één en ander er in zou kunnen
resulteren dat verschuldigde btw, voor zover in eerste instantie aftrekbaar, alsnog niet in
aftrek kan worden gebracht, omdat de btw-schuldenaar niet overeenstemt met de
aftrekgerechtigde voor de btw.
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4. Het niet voldoen aan een uit het gebruik van een douaneregeling
voortvloeiende verplichting

4.1. Het ontstaan van een douaneschuld
In gevallen waarin niet wordt voldaan aan één van de verplichtingen die voortvloeien uit de
toepassing van een douaneregeling, kan op grond van artikel 204 CDW een douaneschuld
ontstaan. Uitzonderingen op deze hoofdregel staan beschreven in artikel 859 TCDW; het
betreft het niet voldoen aan verplichtingen terwijl dit zonder werkelijke gevolgen voor de
juiste werking van de douaneregeling is gebleven. De meeste relevant voorbeelden uit
jurisprudentie van douaneschulden die zijn ontstaan op grond van artikel 204 CDW, betreffen
de arresten Eurogate33 en Döhler34, waarin niet tijdig in de voorraadadministratie voor een
douane-entrepot werd bijgeschreven respectievelijk de aanzuiveringstermijn voor actieve
veredeling werd overschreden. Voorts bleek geen beroep op de uitzonderingen van artikel
859 TCDW mogelijk.

De vraag is of het niet voldoen aan iedere uit het gebruik van een douaneregeling
voortvloeiende verplichting, moet leiden tot het ontstaan van een douaneschuld. Het Hof lijkt
daarover uitsluitsel te geven in r.o. 31 van het arrest Eurogate, door te oordelen dat geen
enkele bepaling in het douanerecht grond oplevert om te stellen dat voor het effect van
artikel 204 CDW onderscheid moet worden gemaakt tussen een “hoofdverplichting” en een
andere, “bijkomende” verplichting.

Verwarrend is dat in het overige gedeelte van het arrest en de daaraan voorafgaande
conclusie van de Advocaat-Generaal, doorlopend wordt gerefereerd aan juist een dergelijk
verschil. Zo stelt het Hof in r.o. 27 en 30 dat het in casu om een “essentiële”35 respectievelijk
“materiële” verplichting gaat, hetgeen impliceert dat er ook “niet-essentiële” en “formele”
verplichtingen bestaan. De Advocaat-Generaal spreekt van “te eerbiedigen” verplichtingen in
overweging 35 en van “wezenlijke” verplichtingen in overweging 39 van de conclusie,
hetgeen impliceert dat er ook “niet te eerbiedigen” en “niet wezenlijke” verplichtingen
bestaan. Met deze aanduidingen wordt in ieder geval niet verwezen naar de situaties zoals
deze staan beschreven in artikel 859 TCDW, aangezien het Hof daar in r.o. 33 nog een keer
separaat op terug komt.

Op grond van deze steeds toegevoegde bijvoeglijke naamwoorden lijkt er wel een
onderscheid te bestaan tussen verplichtingen die zogenoemd essentieel zijn voor de juiste
toepassing van een douaneregeling, en verplichtingen die daarvoor wat minder tot misschien
wel helemaal niet essentieel zijn. Vanuit een economische benadering komt het op mij ook
juist over dat de zogenoemde “kleine omissie”, zoals die in het arrest Groupe Limagrain36

ook aan de orde is geweest, niet tot het ontstaan van een douaneschuld kan leiden, ook al
staat deze aanname op gespannen voet37 met het limitatieve karakter38 van de opsomming
van omissies “zonder werkelijke gevolgen” in artikel 859 TCDW. Aan toepassing van artikel
859 TCDW wordt namelijk pas toegekomen als sprake is van een situatie als in artikel 204

33 HvJ 6 september 2012, C-28/11 (Eurogate Distribution GmbH), nu nog niet gepubliceerd in Jurisprudentie.
34 HvJ 6 september 2012, C-262/10 (Döhler Neuenkirchen GmbH), nu nog niet gepubliceerd in Jurisprudentie
35 Het begrip “essentiële verplichting” lijkt weer te zijn ontleend aan het arrest Groupe Limagrain Holding (HvJ 27
oktober 2011, C-402/10, nu nog niet gepubliceerd in Jurisprudentie). In r.o. 37 en 38 van dit arrest komt ook de
“essentiële verplichting” van het voeren van een voorraadadministratie aan de orde, alsmede de gevolgen van
eventuele kleine omissies.
36 HvJ 27 oktober 2011, C-402/10 (Groupe Limagrain Holding), nu nog niet gepubliceerd in Jurisprudentie.
37 Dit blijkt onder meer uit de laatste zin van r.o. 35 van het arrest Döhler (HvJ 6 september 2012, C-262/10, nu
nog niet gepubliceerd in Jurisprudentie); “Opgemerkt zij dat (…) elk geval dat niet onder deze uitzondering (IvdE:
d.w.z. artikel 859 TCDW) valt, binnen de werkingssfeer van artikel 204 van het douanewetboek valt”.
38 Het limitatieve of uitputtende karakter van dit artikel blijkt onder meer uit het arrest Söhl & Söhlke (HvJ 11
november 1999, C-48/98, Jurisprudentie blz. I-7877, punt 43).
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CDW. Schematisch kunnen de verschillende situaties worden weergegeven als is
opgenomen in Annex I.

Voor het buiten toepassing laten van artikel 204 CDW in gevallen die niet onder artikel 859
TCDW vallen, moet mijns inziens wel steeds worden aangetoond, door middel van
aanvullend bewijs, dat (alsnog) aan alle voorwaarden is voldaan of dat de omissie niet aan
een feitelijk juiste werking van de douaneregeling in de weg staat of heeft gestaan39. Dat
hiervoor toch ruimte bestaat, leid ik onder meer af uit de zaak Limagrain en het feit dat in de
zaak Eurogate door de douaneautoriteiten een aanmaning voor de aanzuivering is verstuurd.
In het geval Eurogate naar aanleiding van deze aanmaning alsnog een aanzuivering had
ingediend, had zij daarmee de toepassing van artikel 204 CDW buiten de deur kunnen
houden, ondanks het feit dat zij niet (op tijd) aan haar verplichtingen had voldaan én niet zelf
om uitstel had verzocht.

4.2. Het ontstaan van een btw-schuld

4.2.1. Prejudiciële vragen C-480/12
In oktober 2012 zijn aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld40 door de HR over de relatie
tussen het ontstaan van een douaneschuld op grond van artikel 204 CDW en het ontstaan
van een btw-schuld. Het is enigszins opmerkelijk dat deze vragen aan het HvJ worden
voorgelegd; enerzijds omdat dergelijk vragen een zodanig elementair karakter hebben, dat
verwacht mag worden dat we het antwoord erop toch allang zouden moeten weten,
anderzijds omdat de HR al veel eerder zelf over deze vragen heeft geoordeeld.

In een drietal arresten, uit 1996 en 200141, heeft de Hoge Raad zich al (impliciet) uitgelaten
over de relatie tussen de btw en artikel 204 CDW. Onttrekking, zoals dat wordt bedoeld in
artikel 18 van de Wet OB, omvat slechts de fysieke onttrekking zoals deze wordt bedoeld in
artikel 203 CDW en derhalve niet de niet-zuivering, zoals bedoeld in artikel 204 CDW. Het
niet voldoen aan formele verplichtingen die aan een douaneregeling zijn verbonden, is op
zichzelf niet aan te merken als onttrekken (tenzij ook is voldaan aan de voorwaarden van
artikel 203 CDW), noch als enig ander belastbaar feit in de zin van de Wet OB.

De aanleiding voor het alsnog stellen van deze prejudiciële vragen moet de conclusie van
A-G Jääskinen voorafgaand aan het arrest Eurogate42 zijn geweest. In overweging 45 van
deze conclusies geeft Jääskinen aan dat de vraag over de koppeling tussen invoerrechten
en btw bij invoer, geen onderwerp vormt van de prejudiciële vragen in deze zaak. Echter
vervolgt Jääskinen met:

“(…), hoewel de door de Commissie opgeworpen vragen over de verenigbaarheid van dat
verband met het Unierecht inzake de belasting over de toegevoegde waarde mij niet irrelevant
lijken.”

Hiermee zet Jääskinen de deur open voor het stellen van prejudiciële vragen over dit
onderwerp.

39 Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan type-, tik- en schrijffouten of gevallen waarin een zekere mate van overmacht,
van bijvoorbeeld financiële of elektronische aard, aan de orde is, anders dan beschreven in artikel 206 CDW.
40 Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op 25 oktober 2012,
C-480/12 (Minister van Financiën tegen X BV), PB C-26 van 26 januari 2013, blz. 22. De zitting heeft op 6
november 2013 plaatsgevonden en de conclusie van A-G Jääskinen zal op 30 januari 2014 verschijnen.
41 HR 14 maart 2001, zaaknr. 35 960, LJN AB0506, HR 2 oktober 1996, nr. 30954, LJN AA1696 en HR 9 oktober
1996, nr. 29681, LJN AA 1706.
42 Conclusie A-G Jääskinen van 8 maart 2012, C-28/11 (Eurogate Distribution GmbH), nu nog niet gepubliceerd
in jurisprudentie.
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4.2.2. Het belastbare feit “invoer”
De zienswijze dat in geval van artikel 204 CDW, niet aan de heffing van btw kan worden
toegekomen, wordt overigens voorafgaand aan het stellen van de prejudiciële vragen nog
eens herhaald in de conclusie43 van Van Hilten. De betreffende artikelen lezend, kan ik ook
niet tot een andere conclusie komen, dan dat aan de heffing van btw niet automatisch kan
worden toegekomen.

Ter volledigheid, artikel 30 Btw-richtlijn luidt als volgt:

“Als “invoer van goederen” wordt beschouwd het binnenbrengen in de Gemeenschap van een
goed dat zich niet in het vrije verkeer bevindt in de zin van artikel 24 van het Verdrag.

Naast het in de eerste alinea bedoelde geval wordt als invoer van goederen beschouwd het
binnenbrengen in de Gemeenschap van een goed dat zich in het vrije verkeer bevindt, uit een
derdelandsgebied dat deel uitmaakt van het douanegebied van de Gemeenschap.”

En artikel 18 Wet OB luidt als volgt:

“Invoer van goederen is:
a) het brengen in Nederland van goederen die niet voldoen aan de voorwaarden van de artikelen

23 en 24 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;
b) het brengen in Nederland vanuit een derde-land van andere dan de in onderdeel a bedoelde

goederen;
c) het in Nederland beëindigen van, dan wel het in Nederland onttrekken van goederen aan een

douaneregime;
d) de bevoorrading in Nederland van vervoermiddelen met goederen welke niet in het vrije

verkeer zijn.”

Geen van beide artikelen verwijst naar de situatie waarin niet aan verplichtingen van een
douaneregime wordt voldaan. Deze situatie valt ook niet onder artikel 18, eerste lid, sub c,
Wet OB, “het in Nederland beëindigen van een douaneregime”. Door het niet voldoen aan
verplichtingen van een douaneregime, ontstaat weliswaar een douaneschuld, maar kan niet
worden gezegd dat de regeling is beëindigd (in tegenstelling tot hetgeen bij onttrekking het
geval is). Dit kan onder meer worden afgeleid uit de bepalingen betreffende de schuldenaar
in deze gevallen. Artikel 203, derde lid, vierde streepje, CDW, wijst als schuldenaar aan:

“(…) de persoon die de verplichtingen welke voortvloeien uit tijdelijke opslag van de goederen
of uit het gebruik van de douaneregeling waaronder deze waren geplaatst, dient na te komen.”

Hieruit volgt impliciet dat de goederen inmiddels, na onttrekking, zich niet meer onder de
betreffende douaneregeling bevinden. Dat is anders in geval van artikel 204, derde lid, CDW,
welk artikel als schuldenaar aanwijst:

“(…) de persoon die, naar gelang het geval, hetzij de verplichtingen moet nakomen welke ten
aanzien van aan rechten bij invoer onderworpen goederen voortvloeien uit de tijdelijke opslag
of uit het gebruik van een douaneregeling waaronder deze goederen zijn geplaatst, (…)”

Hieruit volgt impliciet dat de goederen, ondanks het feit dat niet is voldaan aan alle
verplichtingen, nog steeds worden geacht zich onder de regeling te bevinden.

43 Conclusie A-G Van Hilten van 10 mei 2011, nr. 10/01243, BNB 2013/102 met noot G.J. van Slooten.
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Opgemerkt zij dat A-G Jääskinen deze mening naar alle waarschijnlijkheid niet deelt. In zijn
conclusie44 bij Eurogate geeft hij namelijk aan dat hij de vraag over de koppeling tussen
douane en btw bij invoer in het licht van de verenigbaarheid daarvan met het Unierecht als
zeker niet irrelevant aanmerkt. Deze zinsnede impliceert dat de Advocaat-Generaal een
strijdigheid heeft ontdekt tussen de nationale bepalingen en de Europese Richtlijn.

De definitieve uitkomst zal echter hopelijk45 nog enkele maanden op zich laten wachten,
maar naar mijn mening kan het HvJ, op grond van de huidige wet- en regelgeving, niet tot
een andere conclusie komen dan dat aan de heffing van btw in het onderhavige geval niet
kan worden toegekomen.

4.2.3. Communautaire status van goederen
Bovenstaande conclusie wordt overigens nog verder ondersteund door de bepalingen van
het CDW. Allereerst wordt in artikel 4, zevende lid, CDW, de definitie van communautaire
goederen gegeven:

“(…) Goederen die: (…) zijn ingevoerd uit landen of gebieden die geen deel uitmaken van het
douanegebied van de Gemeenschap en die in het vrije verkeer zijn gebracht.”

Uit deze tekst kunnen we in ieder geval de conclusie afleiden dat de invoer van goederen
niet gelijk is aan het in het vrije verkeer brengen van goederen. Dit volgt uit het woord “en”
tussen beide begrippen.

In artikel 79 van het CDW wordt het begrip “in het vrije verkeer brengen” als volgt toegelicht:

“(…) Het in het vrije verkeer  brengen omvat de toepassing van de handelspolitieke
maatregelen en het vervullen van de andere formaliteiten voor de invoer van goederen
alsmede de toepassing van de wettelijk verschuldigde rechten.”

In artikel 29 VWEU wordt ook aangegeven wat moet worden verstaan onder het in het vrije
verkeer brengen van goederen:

“(…) waarvoor in genoemde staat de invoerformaliteiten zijn verricht en de verschuldigde
invoerrechten en heffingen van gelijke werking zijn voldaan (…).”

Het in het vrije verkeer brengen van goederen wordt dus veroorzaakt door twee
(cumulatieve) voorwaarden:

1. Invoerformaliteiten moeten zijn verricht; en
2. Verschuldigde invoerrechten en heffingen van gelijke werking moeten zijn voldaan.

Naar aanleiding van het bovenstaande kan voor wat betreft artikel 204 CDW vrij snel tot de
conclusie worden gekomen dat daarvoor nu juist de invoerformaliteiten niet worden verricht.
Maar betekent dit dan dat goederen, ongeacht het feit dat invoerrechten wel worden voldaan,
nooit de communautaire status kunnen verkrijgen? Met als gevolg dat ieder transport van die
goederen onder een douaneregeling moet plaatsvinden en iedere grensovergang naar een
andere lidstaat weer als een nieuw belastbaar feit in de zin van het CDW kwalificeert?

44 Conclusie A-G Jääskinen van 8 maart 2012, C-28/11 (Eurogate Distribution GmbH), nu nog niet gepubliceerd
in jurisprudentie.
45 In het geval dat het HvJ tot het oordeel komt dat sprake is van een onttrekking van de dieselmotor aan het
douanetoezicht conform artikel 203 CDW, zal zij de vraag over de relatie tussen artikel 204 CDW en de heffing
van btw bij invoer naar alle waarschijnlijkheid niet meer gaan beantwoorden.
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Deze onwenselijke gevolgen worden in het TCDW bestreden door middel van artikel 866:

“Onverminderd de naleving van de bepalingen inzake verboden of beperkingen die eventueel
op de betrokken goederen van toepassing zijn, worden deze goederen, wanneer een
douaneschuld krachtens artikel 202, 203, 204 en 205 van het Wetboek is ontstaan en de
rechten bij invoer zijn betaald, als communautaire goederen aangemerkt, zonder dat een
aangifte voor het vrije verkeer behoeft te worden gedaan.”

Hieruit volgt dat de douanewetgever niet alleen van mening is dat in geval van 204 CDW niet
aan de invoerformaliteiten is voldaan, maar ook in geval van 202 en 203 CDW46.

Zowel in artikel 30 van de Btw-richtlijn als in artikel 18 van de Wet OB wordt voor het
belastbare feit “invoer” verwezen naar artikel 29 VWEU. Zoals we hierboven hebben kunnen
afleiden, heeft deze verwijzing tot gevolg dat, om tot het belastbare feit te komen, zowel de
invoerformaliteiten moeten zijn vervuld, als invoerrechten moeten zijn voldaan. Ook kon de
conclusie worden getrokken dat aan het vervullen van de invoerformaliteiten in het geval van
204 CDW (en blijkbaar ook in het geval van 202 en 203 CDW) niet is voldaan.

Het TCDW bevat een bepaling die voorkomt dat goederen in die gevallen nooit de
communautaire status zullen krijgen. Een dergelijke bepaling mist in de btw-wetgeving,
hetgeen in principe tot gevolg heeft dat niet aan het belastbare feit “invoer” kan worden
toegekomen. Dit heeft de vreemde situatie tot gevolg dat de goederen, weliswaar bij fictie,
communautair zijn geworden voor het douanerecht, maar niet in het vrije verkeer zijn
gebracht voor de btw.

Uit het arrest DSV Road47 kunnen we afleiden dat het HvJ bij de aanwezigheid van niet-
communautaire goederen in het douanegebied het risico aanwezig acht dat deze goederen,
zonder te zijn ingeklaard (in het vrije verkeer te zijn gebracht), in het economische circuit van
de lidstaten terecht komen en dat artikel 204 CDW bijdraagt tot de voorkoming van dit risico.
De vraag is of eenzelfde conclusie niet zou moeten gelden voor de heffing van btw bij invoer.
Het niet heffen van btw bij invoer, in geval van artikel 204 CDW, heeft immers niet alleen tot
gevolg dat goederen zonder dat daarvoor btw is voldaan, in het economische verkeer van de
lidstaten terecht komen, maar ook dat bij iedere grensovergang weer (in theorie) tegen het
belastbare feit invoer wordt aangelopen48. Ter verduidelijking is een illustratie van deze
situatie, en een vergelijking met regulier ingevoerde goederen, opgenomen in Annex II.

Met een verwijzing naar het VWEU heeft de btw-wetgever mijns inziens willen verwijzen naar
de bron van wetgeving, op grond waarvan überhaupt btw en invoerrechten mogen worden
geheven. Vervolgens lijkt de douane-wetgever zich de ontstane anomalie in deze verwijzing
gerealiseerd te hebben en heeft deze gerepareerd door middel van artikel 866 TCDW. Het
enkele feit dat de btw-wetgever de anomalie niet heeft opgemerkt of in ieder geval niet heeft
gerepareerd of heeft willen repareren, kan maar moeilijk rechtvaardigen dat btw-heffing dan
maar achterwege moet blijven. De btw-wetgever heeft in mijn ogen namelijk wel willen
aansluiten bij de douane-wetgever, maar heeft dat tekstueel iets te onnauwkeurig gedaan.
Een voorstel tot reparatiewetgeving is opgenomen in paragraaf 6.2.

46 Zoals uit paragraaf 3.2. echter blijkt, pleit de huidige stand van de jurisprudentie voor het tegendeel.
47 HvJ 15 juli 2010, C-234/09 (DSV Road A/S), Jurispr. 2010 I-07333, r.o. 31.
48 Dit los van het reeds voorkomende belastbare feit “intra-communautaire verwerving”, artikel 2 van de Btw-
richtlijn. Deze dubbele heffing zou in theorie door de lidstaten zelf kunnen worden weggenomen door het
aanpassen van nationale wetgeving. Dit lijkt mogelijk op grond van artikel 145, tweede lid, tweede alinea van de
Btw-richtlijn.
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4.3. Het ontstaan van een accijnsschuld
Uit nationale jurisprudentie49 volgt dat het begrip “onttrekken” in de WA (en de Wet OB), niet
mede omvat de niet-zuivering van een document, zoals bedoeld in artikel 204 CDW. Het niet
voldoen aan (formele) verplichtingen behorend bij een douaneschorsingsregeling zegt
voornamelijk iets over de formele eisen die worden gesteld aan de toepassing van een
douaneschorsingsregeling en niet zozeer iets over de bestemming van de goederen.

Het niet voldoen aan de verplichtingen behorend bij een douaneschorsingsregeling zal
daarom slechts dan tot de heffing van accijns leiden, als (ook) sprake is van een
daadwerkelijke onttrekking. Aangezien in het geval van een daadwerkelijke onttrekking
artikel 203 CDW voorgaat op artikel 204 CDW, kan worden geconcludeerd dat in geval van
artikel 204 CDW in principe geen heffing van accijns zal plaatsvinden.

4.4. Schuldenaren
Als schuldenaar voor een douaneschuld die ontstaat op grond van artikel 204 CDW, kunnen
de volgende personen worden aangewezen:

- de persoon die eventuele verplichtingen moet nakomen welke voortvloeien uit de
tijdelijke opslag van goederen of uit het gebruik van de douaneregeling waaronder
deze zijn geplaatst; en

- de persoon die de aan de plaatsing van de goederen onder de regeling verbonden
voorwaarden in acht moet nemen.

Zoals in paragraaf 2.4. reeds is besproken, kunnen voor het eventueel ontstaan van een btw-
schuld in deze gevallen, dezelfde personen als schuldenaar worden aangewezen.

Mocht voor accijnsgoederen waarvoor niet wordt voldaan aan de verplichtingen die verband
houden met een douaneregime, tóch een accijnsschuld ontstaan, dan zouden als
schuldenaar kunnen worden aangemerkt:

- de persoon die de accijnsgoederen bij invoer onder de douaneregeling plaatst,
waarvan de verplichtingen niet zijn nagekomen, of voor wiens rekening de goederen
onder die douaneregeling worden geplaatst;

- enig (andere) persoon die bij “de invoer” betrokken is geweest.

De overlap en het onderscheid tussen deze verschillende schuldenaren is schematisch
weergegeven in Ad. C bij Annex III.

49 Onder meer HR 14 maart 2001, nr. 35 960, BNB 2001/206. Het gaat om jurisprudentie die is gewezen op het
moment dat in de WA het begrip “onttrekken” nog voorkwam. Met de komst van de nieuwe Accijnsrichtlijn is de
WA aangepast en staat deze term niet meer in de Wet genoemd als belastbaar feit. Ondanks dat, ga ik ervan uit
dat de destijds ingezette lijn niet is gewijzigd en dat de niet-zuivering derhalve nog steeds niet kan worden
aangemerkt als belastbaar feit voor de accijns.
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4.5. Tussenconclusie
Geconcludeerd kan worden dat in geval het niet voldoen aan verplichtingen die voortvloeien
uit een douaneregeling:

- invoerrechten verschuldigd worden (tenzij kan worden aangetoond dat het verzuim
zonder werkelijke gevolgen is gebleken);

- btw niet verschuldigd kan worden (aangezien niet in een belastbaar feit is voorzien);
- accijns niet verschuldigd kan worden (tenzij het niet voldoen aan verplichtingen ook

een feitelijke onttrekking inhoudt).

Afgezien van het feit dat in dit geval niet voor alle belastingen een schuld ontstaat, kan
tevens worden geconstateerd dat de schuldenaren voor de verschillende belastingen niet
altijd dezelfde personen kunnen en hoeven te zijn.
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5. Vernietiging of onherstelbaar verlies van goederen

5.1. Het ontstaan van een douaneschuld
In uitzondering op de artikelen 202 en 204 CDW, ontstaat geen douaneschuld in geval
sprake is van vernietiging of onherstelbaar verlies van de goederen door toeval, overmacht
of door een oorzaak die met de aard van de goederen verband houdt.

De uitzondering van artikel 206 CDW geldt overigens niet voor een douaneschuld die is
ontstaan op grond van artikel 201 CDW (regulier in het vrije verkeer brengen) en artikel 203
CDW (het onttrekken van goederen aan het douanetoezicht). Dat betekent dat in geval van
diefstal van goederen, die zich onder douanetoezicht bevinden, een douaneschuld op grond
van artikel 203 zal ontstaan, ongeacht de vraag of de onttrekking door overmacht is
ontstaan. Deze strikte benadering sluit wederom aan bij het karakter van de heffing van
invoerrechten, zoals beschreven in de inleiding, maar zou mijns inziens in sommige situaties
wel onwenselijke gevolgen op kunnen leveren. Een entrepothouder die van zijn goederen
wordt beroofd, heeft net zo zeer te maken met overmacht als de entrepothouder die een
aanzuiveringsaangifte in wil dienen terwijl het digitale systeem plat ligt.

Een douaneschuld wordt geacht niet te ontstaan in geval het verzuim zonder werkelijke
gevolgen is gebleken voor de juiste werking van de douaneregeling (artikel 204 CDW jo.
artikel 859 TCDW). Deze uitzondering is alleen van toepassing op verzuimen, zoals bedoeld
in artikel 204, eerste lid, CDW.

De enige wijze waarop een douaneschuld, die is ontstaan op grond van artikel 203 CDW,
nog kan worden tenietgedaan, is op grond van de artikelen 236 tot en met 239 CDW, welke
artikelen zien op uitzonderingssituaties (zoals het vertrouwensbeginsel ex artikel 220 CDW).

Hoe spijtig ook, de aangever die de goederen onder een douaneregeling plaatst, zal in geval
van diefstal niet alleen van zijn goederen, maar ook van de invoerrechten die daarover zijn
verschuldigd, worden beroofd. Dit resultaat ligt overigens wel in lijn met het doel en karakter
van de heffing van invoerrechten, aangezien niet zeker is dat de goederen niet in het
economische verkeer van de lidstaten terechtkomen.

5.2. Het ontstaan van een btw-schuld

5.2.1. Diefstal of verwijdering van goederen die zich onder een douaneregeling
bevinden
In het geval goederen worden gestolen of anderszins worden verwijderd uit een douane-
entrepot, wordt in beginsel ook aan de heffing van btw toegekomen. Deze situatie was onder
meer aan de orde in de zaak Harry Winston50, een diefstal van sieraden door gewapende
gijzeling.

In deze zaak werd de houder van een douane-entrepot, na de diefstal van kostbare
sieraden, geconfronteerd met een douaneschuld op grond van artikel 203 CDW, waarbij
geen succesvol beroep op artikel 206 CDW kon worden gedaan. Vervolgens ontstond de
vraag of in deze situatie ook btw kon worden geheven. Het HvJ oordeelde in deze toch vrij
schrijnende situatie, dat dit het geval is. Aansluiting wordt gevonden bij hetgeen reeds in
paragraaf 3.2. is besproken ten aanzien van het ontstaan van een btw-schuld naar
aanleiding van artikel 203 CDW.
Interessanter zijn natuurlijk de gevallen waarin wél met succes een beroep kan worden
gedaan op een uitzonderingsbepaling, zoals onder meer wordt bedoeld in de artikelen 206

50 HvJ 11 juli 2013, C-273/12 (Harry Winston SARL), nu nog niet gepubliceerd in jurisprudentie.
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CDW of 859 TCDW, of op een kwijtscheldings- of terugbetalingsregeling, zoals bedoeld in de
artikelen 236 tot en met 239 CDW. In dergelijke gevallen worden goederen namelijk nog
steeds feitelijk onttrokken aan een douaneregeling. Het enige verschil is dat in het ene geval
de douaneschuld zal worden geïnd en deze in het andere geval zal tenietgaan, omdat daar
in douanewetgeving specifiek in is voorzien. Aangezien het belastbare feit voor de btw
onafhankelijk van het al dan niet heffen van invoerrechten moet worden vastgesteld, zou de
btw in dit geval gewoon geheven moeten worden.

Op grond van artikel 22, eerste en tweede lid, Wet OB komt aan de inspecteur de
mogelijkheid toe om de bij invoer verschuldigde btw kwijt te schelden of daarvan teruggaaf te
verlenen. Deze mogelijkheid heeft echter een beperkte betekenis51. Voorwaarden zijn:

- btw bij invoer wordt geheven op grond van artikel 22, eerste lid, Wet OB; en
- deze btw komt niet voor aftrek in aanmerking en is ook niet in aftrek gebracht; en
- op grond van het CDW zou aanspraak op terugbetaling of kwijtschelding van rechten

bij invoer bestaan (artikelen 236 tot en met 239 CDW).

Naast de beperkte reikwijdte van de mogelijkheid tot kwijtschelding of terugbetaling, moet
ook nog worden opgemerkt dat het om een discretionaire bevoegdheid van de inspecteur
gaat, en niet om een verplichting tot kwijtschelding of terugbetaling.

Los hiervan kunnen we op grond van de huidige stand van de jurisprudentie concluderen dat
in geval van diefstal of verwijdering uit een douane-entrepot in beginsel btw verschuldigd zal
worden. Mijns inziens is dat niet anders in gevallen waarin de douaneschuld wordt
teruggegeven of kwijtgescholden, tenzij de inspecteur in kwestie van de mogelijkheid gebruik
maakt om dan ook kwijtschelding te verlenen voor de btw-schuld.

Opvallend is dat tot een andere conclusie moet worden gekomen, indien goederen worden
gestolen of verwijderd uit een accijnsgoederenplaats52. Voor de heffing van btw mag
(mocht53) worden aangesloten bij de heffing van accijns, maar dit mag niet zó ver gaan, dat
voor de btw dan een nieuw belastbaar feit wordt gecreëerd. Aangezien diefstal of
verwijdering uit een accijnsgoederenplaats niet kan worden aangemerkt als één van de vier
belastbare feiten van de btw54, kan in dat geval geen btw worden geheven.

In eerste instantie lijkt dit verschil logisch te verklaren; het gaat immers om goederen die zich
voor douanedoeleinden al in het vrije verkeer bevinden. Aan de andere kant is het goed
mogelijk dat de btw die in voorkomende gevallen bij invoer verschuldigd is geweest,
inmiddels conform de daarvoor gestelde regels al in aftrek is gebracht. Terwijl zowel bij
diefstal uit een douane-entrepot als bij diefstal uit een accijnsgoederenplaats onduidelijk is of
de goederen op de Europese markt zullen worden verbruikt, wordt in het ene geval wel en in
het andere geval geen btw geheven.

Vanuit het doel en karakter van de btw gezien, is een louter wetstechnische uitleg – dat wil
zeggen; voor de ene situatie is wel en voor de andere situatie is niet in een belastbaar feit
voorzien – niet eenvoudig te accepteren. De wetgeving faalt hier mijns inziens en een
aanpassing daarvan, voor zover de omissie niet al wordt ondervangen door één van mijn
andere voorstellen, zal ik in mijn aanbeveling (paragraaf 6.2.) nader bespreken.

51 Besluit van de Staatssecretaris van 13 november 2007, nr. CPP2007/1150M, Stcrt. 2007, 227, paragraaf 3.1.
52 HvJ 14 juli 2005, C-435/03 (Britisch American Tobacco International vs. Newman Shipping & Agency),
Jurisprudentie 2005 I-07077.
53 Per 1 juli 2013 wordt de btw van tabaksproducten niet langer geheven als ware het een accijns, artikel VIId en
artikel VIIe van het Belastingplan 2013, Kamerstukken II 2012/13, nr. 33 402, STB 2012 668.
54 De belastbare feiten voor de btw zijn opgesomd in paragraaf 2.2.1.
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5.2.2. Aftrek van voorbelasting
Los van de vraag of in geval van diefstal of verwijdering uit een douane-entrepot of
accijnsgoederenplaats kan worden toegekomen aan de heffing van btw, kan men zich ook
afvragen of, in het geval een btw-schuld ontstaat, deze btw nog voor aftrek in aanmerking
komt. Voor het uitoefenen van het recht op aftrek sec verwijs ik naar paragraaf 2.2.2.

In aanvulling daarop kan in het geval van diefstal ook nog worden verwezen naar artikel 185
van de Btw-richtlijn. In het tweede lid van dit artikel wordt aan lidstaten opgelegd dat zij geen
herziening van aftrek mogen toepassen in het geval van, onder meer, diefstal. De daarop
volgende, enigszins onbegrijpelijke alinea geeft lidstaten vervolgens echter de mogelijkheid
om wel herziening te eisen in het geval van diefstal. Ondanks de contradictie die dit artikel in
zich draagt, ga ik ervan uit dat lidstaten op grond van dit artikel de aanvankelijke aftrek van
voorbelasting die drukt op gestolen goederen, na het plaatsvinden van die diefstal kunnen
herzien. Sommige lidstaten, waaronder de Republiek Bulgarije, hebben deze facultatieve
bepaling opgenomen in de nationale wetgeving55.

In gevallen waarin diefstal of verwijdering leidt tot de heffing van btw, welke btw op grond van
de normale regels omtrent aftrek, aftrekbaar zou zijn, kan in sommige lidstaten deze aftrek
nog worden herzien. Volledigheidshalve merk ik op dat Nederland deze facultatieve bepaling
niet in haar nationale wetgeving heeft opgenomen.

5.3. Het ontstaan van een accijnsschuld
Op diefstal of verwijdering uit een douane-entrepot zijn in beginsel dezelfde overwegingen
van toepassing als op de onttrekking van goederen aan het douanetoezicht, zoals voor de
heffing van accijns beschreven in paragraaf 3.3.1. Dat wil zeggen dat in geval van
onttrekking aan het douanetoezicht, hetgeen aan de orde is in geval van diefstal of
verwijdering uit een douane-entrepot, tevens een accijnsschuld zal ontstaan56.

Anders dan in het geval van reguliere onttrekking het geval zou kunnen zijn, zal in het geval
van diefstal of verwijdering niet gemakkelijk kunnen worden aangetoond dat de goederen het
grondgebied van de Europese Unie hebben verlaten. Omdat de heffing van accijns slechts
de consumptie van accijnsgoederen wenst te belasten, is voorzien in een andere
mogelijkheid tot teruggaaf. Teruggaaf van accijns zal worden verleend in gevallen waarin de
goederen verloren zijn gegaan (artikel 28, derde lid, Uitvoeringsbesluit accijns). De
voorwaarden hiervoor zijn als volgt:

- het verloren gaan van goederen moet te wijten zijn aan overmacht of ongeval;
- de goederen moeten hebben behoord tot een bedrijfsvoorraad; en
- er moet onverwijld melding zijn gemaakt bij de inspecteur.

Ondanks het feit dat bij verlies en diefstal de goederen “uit het oog zijn verloren”, zijn dit niet
de situaties waarin dit artikel voorziet. Uit de parlementaire geschiedenis57 moet worden
afgeleid dat met “verloren gegaan” alleen wordt bedoeld de teloorgang van de goederen en
niet het verlies daarvan58. Dit betekent dat slechts in geval van, bijvoorbeeld, brand in een
douane-entrepot, teruggaaf van accijns kan worden verleend. In geval van diefstal of ander
verlies, voor zover dat verlies niet inherent is aan de accijnsgoederen zelf (zoals
verdamping), kan geen teruggaaf van accijns worden verleend.

55 Dit blijkt onder meer uit HvJ 4 oktober 2012, C-550/11 (PIGI – Pavleta Dimova ET), nu nog niet gepubliceerd in
jurisprudentie.
56 Zie hiervoor onder meer Hof ’s-Hertogenbosch 24 augustus 2000, nr. 96/2264, LJN AB2264, en Hof
Amsterdam 23 mei 2004, nr. 01/90093DK, LJN AQ3685.
57 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 1989-1990, nr. 21 368, nr. 3, blz. 62.
58 Zie hiervoor ook Hof ’s-Hertogenbosch 24 september 2002, nr. 93/03004, NTFR 2002, 1666.
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5.4. Schuldenaren
Voor het eventueel ontstaan van een douane-, btw- of accijnsschuld in gevallen goederen
worden gestolen of verwijderd uit een douane-entrepot, kan voor de schuldenaren worden
aangesloten bij de schuldenaren zoals deze zijn weergegeven onder paragraaf 3.4
(onttrekken van goederen aan het douanetoezicht).

Een schematisch overzicht is weergegeven in Ad. B bij Annex III.

5.5. Tussenconclusie
Geconcludeerd kan worden dat in geval van diefstal of verwijdering (van accijnsgoederen) uit
een douane-entrepot:

- invoerrechten verschuldigd worden (en deze slechts in uitzonderingsgevallen kunnen
worden kwijtgescholden);

- btw verschuldigd kan worden (en slechts in uitzonderingsgevallen kan worden
kwijtgescholden) en niet in aftrek kan worden gebracht;

- accijns verschuldigd kan worden (en slechts in uitzonderingsgevallen kan worden
kwijtgescholden).

Daarnaast kan geconcludeerd worden dat in geval van diefstal of verwijdering (van
accijnsgoederen) uit een accijnsgoederenplaats:

- invoerrechten niet verschuldigd worden (aangezien de goederen al zijn ingevoerd);
- btw niet verschuldigd kan worden (aangezien niet in een belastbaar feit is voorzien);
- accijns verschuldigd wordt (en slechts in uitzonderingsgevallen kan worden

kwijtgescholden).

Afgezien van het feit dat in dit geval niet voor alle belastingen een schuld ontstaat, kan
tevens worden geconstateerd dat de schuldenaren voor de verschillende belastingen niet
altijd dezelfde personen kunnen en hoeven te zijn.
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6. Conclusie

6.1. Eindconclusie
In de inleiding van deze verhandeling is aandacht besteed aan het doel en het karakter van
de heffing van invoerrechten, btw en accijns. Gesignaleerd is dat voor de wijze van heffing
van een belasting soms wordt aangesloten bij de wijze van heffing van een andere belasting.
Het gevaar in deze aansluiting schuilt in het ongemerkt loslaten van het zelfstandig
vaststellen van een belastbaar feit voor iedere belastingsoort, hetgeen ervoor zorgt dat het
doel van die belasting wel eens voorbij gestreefd zou kunnen worden.

Uit het doel en het karakter van de verschillende belastingen, kunnen we de volgende
conclusies afleiden.

6.1.1. Conclusies invoerrechten

- In beginsel moet bij iedere grensoverschrijding van goederen, komend van een derde
land, in de Europese Unie, invoerrechten worden geheven;

- In uitzonderingen op deze hoofdregel is voorzien aan de hand van
douaneschorsingsregelingen, die toestaan dat goederen zich reeds op het
grondgebied van de Europese Unie bevinden, maar ten aanzien waarvan nog geen
invoerrechten zijn voldaan;

- In principe moet iedere inbreuk op de voorwaarden waaronder de goederen onder
een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst, zekerheidshalve leiden tot het heffen
van invoerrechten;

- “Rien ne va plus”: eenmaal geheven invoerrechten komen in beginsel niet meer voor
teruggaaf in aanmerking.

6.1.2. Conclusies btw

- De btw is een belasting op consumptie, die alleen daar hoort te drukken waar de
daadwerkelijke consumptie van de goederen plaatsvindt;

- Voordat de goederen op de Europese markt verschijnen, moet btw ter zake van
invoer worden geheven, ongeacht de wijze waarop de goederen zijn binnengekomen;

- Btw is slechts aftrekbaar voor ondernemers die de goederen aanwenden voor hun
belaste prestaties en op dit recht mag niet zomaar inbreuk gemaakt worden;

- Het aanwijzen van een schuldenaar voor de btw mag nooit in de weg staan aan het
aftrekrecht, zodat op die wijze onterecht btw kan blijven steken, daar waar geen
consumptie plaatsvindt.

6.1.3. Conclusies accijns

- Accijns is een belasting op specifieke consumptie, die alleen daar hoort te drukken
waar de daadwerkelijke consumptie van de goederen plaatsvindt;

- Voordat de goederen op de markt van de lidstaat geconsumeerd zullen worden, moet
accijns ter zake van invoer worden geheven, ongeacht de wijze waarop de goederen
zijn binnengekomen, maar alleen voor zover de goederen in die lidstaat zullen
worden geconsumeerd;

- Accijns kan slechts worden teruggegeven in geval kan worden aangetoond dat de
goederen niet in de betreffende lidstaat zullen worden geconsumeerd;

- Indien niet kan worden vastgesteld waar de goederen zullen worden geconsumeerd,
is ruimte om aan te sluiten bij het vermoeden waar de goederen zullen worden
geconsumeerd.
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6.1.4. Eindconclusie
Het vorengaande overwegende, kunnen we de volgende omissies in de bestaande
wetgeving onderkennen:

1) In geval van binnenbrengen van goederen door smokkel, ontstaat naar alle
waarschijnlijkheid een btw-schuld. Op grond van de vereisten omtrent het aftrekrecht
is het mogelijk dat deze btw niet (meer) voor aftrek in aanmerking komt. Aangezien
gesmokkelde goederen, na ontdekking, in beginsel in beslag zullen worden
genomen, zal geen consumptie van die goederen meer gaan plaatsvinden binnen de
Europese Unie. Er bestaat daarom geen reden om het recht op aftrek van de alsnog
geheven btw te weigeren en de strikte uitlegging van de bepalingen omtrent
aftrekrecht zullen hier moeten wijken voor het beginsel van neutraliteit.

2) In geval van het onttrekken van goederen aan het douanetoezicht, ontstaat naar alle
waarschijnlijkheid59 een btw-schuld. Op grond van de vereisten omtrent het
aftrekrecht is het mogelijk dat deze btw niet (meer) voor aftrek in aanmerking komt.
Het is in het belang van de neutraliteit om bij iedere onttrekking vast te stellen of
consumptie in de Europese Unie heeft plaatsgevonden. In het geval kan worden
aangetoond dat de goederen zijn weder uitgevoerd uit de Europese Unie, bestaat
geen reden om het recht op aftrek te weigeren. Worden de goederen wel in de
Europese Unie geconsumeerd, of is niet duidelijk of de goederen in de Europese
Unie worden geconsumeerd, dan bestaat een reden om het recht op aftrek te
weigeren.

3) In geval van het niet voldoen aan verplichtingen verbonden aan een
douaneschorsingsregeling, bestaat geen grond voor het heffen van btw of accijns.
Het is mogelijk dat goederen op deze manier in het economische verkeer van de
lidstaten terecht komen, zonder dat daarover btw bij invoer dan wel accijns bij invoer
is geheven.

4) In geval goederen worden onttrokken aan het douanetoezicht door toedoen van
diefstal, zal wel btw worden geheven. In geval goederen worden onttrokken aan een
accijnsschorsingsregeling door toedoen van diefstal, zal geen btw worden geheven.
In theorie is over de goederen die worden onttrokken aan een
accijnsschorsingsregeling, reeds btw bij invoer betaald, maar deze btw zal naar alle
waarschijnlijkheid ook al in aftrek zijn gebracht. Door geen btw te heffen bij diefstal
van goederen onder een accijnsschorsingsregeling, is het mogelijk dat goederen in
het economische verkeer van de lidstaten terecht komen, zonder dat daarover btw is
geheven. Het feit dat in geval van diefstal, schijnbaar btw hoort te drukken bij de
bestolene, volgt ook uit de mogelijkheid tot het herzien van het recht op aftrek op
grond van artikel 185 Btw-richtlijn (niet geïmplementeerd in Nederland).

59 Op grond van de huidige stand van de jurisprudentie, dat wil zeggen na de arresten Eurogate en Döhler en
diverse nationale arresten, moet worden geconcludeerd dat in gevallen waarin goederen worden onttrokken aan
het douanetoezicht, een btw-schuld ontstaat. De vraag is of aan de houdbaarheid van deze jurisprudentie nog
kan worden getwijfeld naar aanleiding van hetgeen ik in paragraaf 4.2.3., met betrekking tot artikel 204 CDW, heb
behandeld. Aangezien dezelfde redenering kan worden toegepast op de artikelen 202 en 203 CDW, zou ook
kunnen worden beargumenteerd dat in die gevallen geen btw-schuld ontstaat. Omdat dit zodanig indruist tegen
de huidige stand van de jurisprudentie, wordt ten behoeve van de conclusie hieraan verder geen aandacht
besteed.
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6.2. Aanbeveling
Om te voorkomen dat de omissies, zoals hierboven in paragraaf 6.1.4. beschreven, tot
ongewenste of ongelijke situaties leiden, stel ik voor om de volgende aanpassingen in de
huidige wetgeving te maken.

Artikel 15, eerste lid, sub c, Wet OB, kan als volgt worden aangevuld:

“c. de belasting welke in het tijdvak van aangifte is verschuldigd geworden:
2° ter zake van onregelmatige invoer van goederen en waarvoor de
ondernemer is aangewezen als schuldenaar, mits kan worden aangetoond dat
de goederen voor daaropvolgende belaste handelingen zijn of zullen worden
aangewend;”

Voorts kan aan artikel 15 Wet OB worden toegevoegd:

“de door de ondernemer in aftrek gebrachte btw kan worden herzien in, bij algemene
maatregel van bestuur vast te stellen gevallen, waarin de goederen door
omstandigheden anders dan een levering als bedoeld in de artikelen 3 en 3a of een
dienst als bedoeld in artikel 4, niet meer tot het bedrijfsvermogen van de ondernemer
behoren.”

Artikel 18, eerste lid, Wet OB, dient als volgt te luiden:

“1. Invoer van goederen is:
a. het brengen in Nederland van goederen, waarvoor op grond van de

artikelen 77 en 79 van het Douanewetboek van de Unie een douaneschuld
is ontstaan.”

De aanpassingen kunnen gemakkelijk worden doorgevoerd met de komst van het nieuwe
douanewetboek van de Unie: het “UCC”. Naar verwachting zal dit wetboek in werking treden
in 2016 en het bevat, met betrekking tot de artikelen 202 tot en met 204 CDW, vergelijkbare
bepalingen (artikelen 77 en 79).

“Het gaat er bij harmonisatie alleen om een groep verwante belastingen met elkaar in
overeenstemming te brengen.”

- dr. W.H. van den Berge – Staatssecretaris van Financiën, 5 november 1963
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Annex I
Schematische weergave beslisboom artikel 204 CDW / artikel 859 TCDW

Bovenstaande beslisboom kan worden afgelezen door te beginnen bij de pijl in het midden aan de
linkerzijde, en eindigt aan de hand van de antwoorden op de vragen of in de groene balk aan de
onderzijde of in de rode balk aan de onderzijde.
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Annex II
Schematische weergave van de gevolgen van artikel 30 Btw-richtlijn of artikel 18 Wet OB

Deze bijlage moet worden gelezen vanuit het oogpunt van de btw. Het spreekt voor zich dat goederen
op grond van artikel 866 TCDW bij fictie wél als communautair geworden moeten worden aangemerkt,
nadat een schuld is ontstaan op grond van artikel 204 CDW.
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Annex III

Ad. A – Schuldenaren in geval van smokkel van goederen (202 CDW)

De in de groen gemarkeerde vakken omschreven personen kunnen met toepassing van dit artikel
(202 CDW) worden aangemerkt als schuldenaar voor de belastingsoort die erboven staat
aangegeven, de in de rood gemarkeerde vakken omschreven personen kunnen dat niet.
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Ad. B – Schuldenaren in geval van onttrekking van goederen (203 CDW)

De in de groen gemarkeerde vakken omschreven personen kunnen met toepassing van dit artikel
(203 CDW) worden aangemerkt als schuldenaar voor de belastingsoort die erboven staat
aangegeven, de in de rood gemarkeerde vakken omschreven personen kunnen dat niet.
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Ad. C – Schuldenaren in geval van onttrekking van goederen (204 CDW)

Persoon die verplichtingen na
moet komen

Persoon die voorwaarden in
acht moet nemen

Anderszins betrokken

Persoon die verplichtingen na
moet komen

Persoon die voorwaarden in
acht moet nemen

Anderszins betrokken

Persoon die verplichtingen na
moet komen

Persoon die voorwaarden in
acht moet nemen

Anderszins betrokken

Douane Btw Accijns204

De in de groen gemarkeerde vakken omschreven personen kunnen met toepassing van dit artikel
(204 CDW) worden aangemerkt als schuldenaar voor de belastingsoort die erboven staat
aangegeven, de in de rood gemarkeerde vakken omschreven personen kunnen dat niet.


