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HOOFDSTUK 5 

5 Rechtsgronden Europees 
accijnsregime 

5.1 Inleiding 

‘De Minister heeft zich daarbij niet gesteld op het standpunt van den fiscalen ambte-
naar, maar op dat van den oeconoom, die door opheffing van fiscale belemmeringen 
‘s lands welvaart wil verhoogen, en men moet hem daarvoor hulde brengen.’1 

 
MR. M. TYDEMAN JR., 

lid van de Tweede Kamer, 13 juni 1898 
 

In hoofdstuk 4 is vastgesteld dat het accijnsregime niet kan beantwoorden aan het 
ideaalbeeld van de interne markt. In dit licht wordt in hoofdstuk 5 de werking van het 
neutraliteitsbeginsel met betrekking tot de interne markt onderzocht. Verder komen 
het opbrengstgenererende en het bestedingensturende vermogen van de Europese 
accijnzen aan de orde. Met de uitkomsten daarvan wordt de toetsing van het Europese 
accijnsregime aan de vijf criteria voltooid en volgen enkele wenken om het Europese 
accijnsregime binnen redelijke tijd in overeenstemming met de interne markt te 
brengen. Voorts worden enkele praktische toepassingen van accijnzen gepresenteerd. 
Vanuit het veroorzakersbeginsel worden met aanloop vanuit hoofdstuk 4 de pigouvi-
aanse gedaanten voor de alcoholaccijns en de tabaksaccijns voorgesteld. Vanuit de 
beginselen van neutraliteit en doelmatigheid van belastingen wordt een blauwdruk 
gepresenteerd voor de Europese vlaktaks, accijnsheffing van financiële diensten in vier 
varianten, waarmee de BTW-heffing van financiële diensten kan worden geneutrali-
seerd, eigen middelen voor de EU-begroting kunnen worden gegenereerd en de zware 
administratievelastendruk van de loon-, winst- en andere inkomensbelastingen kan 
worden geëlimineerd door afschaffing van die belastingen waardoor de directe belas-
ting- en premiedruk op arbeid en ondernemen geheel verdwijnt ter bevordering van 
werkgelegenheid en ondernemerschap. 

 
1. Handelingen II 1898-1899, 13 juni 1898, blz. 1088 rk. 
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5.2 Neutraliteit 

‘Bij de keuze en de regeling der accijnzen moet zeer gelet worden op de belangen van 
handel en nijverheid’2 

 
PROF. MR. N.G. PIERSON, 

1912 

5.2.1 Externe neutraliteit 

Neutraliteit van belastingheffing is met nadruk een fundamenteel belastingbeginsel 
met betrekking tot de accijnzen. Het is deels geconcretiseerd in het fiscaal discrimina-
tieverbod3. Bezien vanuit het internemarktconcept van de Europese Akte (1986) vindt 
als hoofdregel de heffing van de communautaire accijnzen plaats in het binnenland 
van de Gemeenschap naar het internemarktbeginsel4. Volgens dit beginsel is de vol-
doening van de accijns in de lidstaat van aankoop, invoer of vervaardiging tevens 
eindheffing en wordt van accijnsgoederen die worden overgebracht van de lidstaat 
van aankoop, invoer of vervaardiging naar een andere lidstaat waar het verbruik met-
terdaad zal plaatsvinden, in de lidstaat van verbruik geen accijns meer geheven. Daar-
bij vormt het grondgebied van de lidstaten de Gemeenschap conform de interne-
marktgedachte één groot binnenland zonder binnengrenzen, analoog aan het binnen-
land van elk van de lidstaten5. 

Gegeven echter de vooralsnog zeer beperkte omvang van de accijnsharmonisatie, 
staat de toepassing van deze hoofdregel tot dusverre nog slechts open voor particulie-
ren die voor eigen verbruik zelf accijnsgoederen vervaardigen of accijnsgoederen 
aankopen en zelf meenemen naar hun eigen lidstaat6. Voor accijnsgoederen die wor-
den aangekocht, ingevoerd of vervaardigd voor handelsdoeleinden, waarmee in tegen-
stelling tot particuliere aankopen en vervaardigingen zeer grote budgettaire belangen 
van lidstaten zijn gemoeid, geldt de hoofdregel van de interne markt (nog) niet. Door 
het ontbreken van een centrale Europese schatkist in het Europa met zijn interne 
markt zonder binnengrenzen en het voortbestaan van evenzovele schatkisten als 
lidstaten, moeten de accijnsopbrengsten zoals vóór de instelling van de interne markt 
ook het geval was, terechtkomen in de schatkisten van de lidstaten van bestemming. 

 
2. N.G. Pierson, Leerboek der Staathuishoudkunde, Haarlem 1912, blz. XVIII: „Wat hier aan formalitei-

ten wordt uitgespaard,” zegt Sinninghe Damsté (Inleiding, l.c. blz. 201) „beteekent een bevordering 
van voorspoed”. 

3.  Artikelen 90-91 EG. 
4.  Thans artikel 14 EG. 
5.  Artikel 93 EG. Vgl. Overweging 2 considerans Structuurrichtlijn tabaksproducten. HvJ EG 9 februari 

1982, nr. 270/80, Polydor Ltd. en RSO Records Inc. vs. Harlequin Record Shops Ltd. en Simons Re-
cords Ltd. (vrij verkeer van grammofoonplaten – auteursrechten), Jur. 1982 blz. 329-351, r.o. 16-21. 
HvJ EG 5 mei 1982, nr. 15/81, Gaston Schul Douane Expediteur BV (Gaston Schul I) vs. Inspecteur 
der Invoerrechten en Accijnzen, Roosendaal, Jur. 1982, blz. 1437-1441, r.o. 33. 

6.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 
2006, blz. I-11075. 
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Het Europese accijnsregime is derhalve zo geconstrueerd, dat de opbrengsten van de 
accijnzen van goederen met handelsdoeleinden met toepassing van het bestemmings-
landbeginsel vloeien in de schatkisten van de lidstaten van bestemming7. Het ijkpunt 
is het verbruik van die goederen in de lidstaat van bestemming. Daarmee is de accijns 
alleen in het binnenland van de lidstaat van bestemming een bestanddeel van de prijs. 
Specifieke bepalingen bakenen het uitgangspunt van de heffing in de lidstaat van 
bestemming nog af. 

Met het SCHOONBROODT-arrest (1998) bevestigt het HvJ EG dit uitgangspunt, de 
werking ervan en de beperkingen die de weeffout in het systeem meebrengt. SCHOON-
BROODT is gespecialiseerd in internationaal goederenvervoer bij gecontroleerde tempe-
ratuur, en beschikt over trekkers en opleggers met koelsystemen. Deze opleggers 
waren oorspronkelijk door de producent ervan af fabriek voorzien van een brand-
stofreservoir met een inhoud van 100 liter om het koelsysteem van brandstof te voor-
zien. Later zijn de opleggers door carrosseriebouwers blijvend uitgerust met een bij-
komend reservoir met een inhoud van 700 liter. Deze bijkomende reservoirs zijn zo 
ingericht, dat de inhoud ervan via een elektrische pomp die wordt bediend met een 
schakelaar die zich op de aanhangwagen bevindt, kan worden gebruikt voor zowel de 
werking van het koelsysteem, als om de trekkers van brandstof te voorzien. Op de 
rechtsvraag of deze reservoirs als normale reservoirs voor het wegvervoer over lange 
afstand kunnen worden gezien, omdat deze tot doel hebben (1) bevoorradingspro-
blemen te voorkomen in landen (óók derde landen) waar de brandstofdistributie on-
zeker is, (2) te voorkomen, dat moet worden getankt in landen waar brandstof duur is, 
(3) administratieve lasten te vermijden om de BTW terug te krijgen in de landen waar 
zij is geheven, en (4) de bevoorrading zoveel mogelijk te groeperen bij de oliemaat-
schappijen met de meest interessante tarieven, heeft het HvJ EG beslist, dat onder het 
begrip ‘normale reservoirs‘ vallen de reservoirs die door de producent af fabriek zijn 
aangebracht in of aan containers met een koelsysteem, die zijn bestemd voor wegver-
voer over lange afstand, en niet wanneer die reservoirs later door een dealer van de 
constructeur of door een carrosseriebouwer blijvend zijn aangebracht8. 

5.2.2 Instrumenten van volstrekte externe neutraliteit 

Instrumenten ter handhaving van volstrekte externe neutraliteit met betrekking tot de 
economische en fiscale behandeling van goederen die van elders afkomstig zijn en van 
soortgelijke goederen die in het binnenland zijn voortgebracht, zijn (1) het verbod op 
heffingen van gelijke werking als een douanerecht9 en (2) het fiscaal discri-
minatieverbod10. De term volstrekte neutraliteit wordt herhaaldelijk gebruikt door het 

 
7.  Artikelen 6, 7, 9 en 10 Accijnsrichtlijn. 
8.  HvJ EG 3 december 1998, nr. C-247/97, Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt en Transports 

A.M. Schoonbroodt SPRL vs. België, Jur. 1998, blz. I-8095, r.o. 29. 
9.  Artikel 25 EG. 
10.  Artikelen 90-91 EG. 
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HvJ EG11. Iedere eenzijdig opgelegde geldelijke last, hoe gering ook en wat de bena-
ming en techniek ervan ook mogen zijn, welke bij een grensoverschrijding op nationa-
le of buitenlandse goederen wordt gelegd en geen douanerecht in eigenlijke zin is, is 
een HGW, zelfs wanneer deze last niet ten behoeve van de staat wordt geheven12. Een 
HGW wordt geheven ter zake van overschrijding van een binnengrens. Bij binnenland-
se belastingen ziet de heffing evenwel op goederen die reeds een lidstaat zijn binnen-
gebracht én op in het binnenland van die lidstaat geproduceerde soortgelijke goede-
ren. Dan is geen heffing van gelijke werking mogelijk13. Het praktisch belang van het 
onderscheid is, dat het HGW-verbod belastingheffing op de van elders binnengebrach-
te goederen verbiedt, terwijl het fiscaal discriminatieverbod belastingheffing op die 
binnengebrachte goederen producten juist wel toestaat, mits gelijksoortige binnen-
landse goederen op identieke wijze worden belast. Het fiscaal discriminatieverbod is 
zowel een aanvulling op het verbod op heffingen van gelijke werking en uitvoerrech-
ten en heffingen van gelijke werking, als een rechtvaardiging van dit verbod14. 

Het gemeenschapsrecht verbiedt niet alleen belastingen die uitsluitend worden ge-
heven wegens het overschrijden van een binnengrens, maar ook algemene belastingen 
(dat wil zeggen die worden geheven op zowel binnenlandse als uit andere lidstaten 
afkomstige goederen, nieuw of gebruikt), indien deze algemene belastingen discrimi-
nerend zijn ten aanzien van de uit andere lidstaten afkomstige goederen. 

 
11.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 7 mei 1987, nr. 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl vs. Amministrazione 

delle Finanze dello Stato, Jur. 1987, blz. 2085, r.o. 25. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. 
Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 9. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, 
F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, 
blz. I-2229, FED 1995/624, r.o. 15. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de dis-
tribution (Socridis) vs. Receveur principal des douanes, r.o. 16. 

12.  Als bedoeld in artikel 23 EG. HvJ EG 9 november 1983, nr. 158/82, EC vs. Denemarken, Jur. 1983, 
blz. 3573, r.o. 18. HvJ EG 16 juli 1992, nr. C-163/90, Administration des Douanes et Droits Indirects 
vs.Léopold Legros Louise Brun, née Alidor Armand Joseph Payet Henri Michel Techer, Jur. 1992, 
blz. I-4625, r.o. 13. HvJ EG 22 juni 1994, nr. C-426/92, Duitsland vs. Deutsches Milch Kontor GmbH 
(steun voor magere melkpoeder, systematische controles aan de grens, maatregel van gelijke wer-
king, controlekosten, heffing van gelijke werking) Jur. 1994, blz. I-2757, r.o. 50. HvJ EG 
14 september 1995, nrs. C-485/93 en C-486/93, Maria Simitzi vs. Gemeente Kos (heffing op uitge-
voerde goederen wegens verlaten van een regio van het Griekse grondgebied), Jur. 1995, blz. I-
2655, r.o. 15. HvJ EG 17 september 1997, nr. C-347/95, Fazenda Pública vs. União das Cooperativas 
Abastecedoras de Leite de Lisboa, UCRL (UCAL), Jur. 1997, blz. I-4911, r.o. 18. 

13.  HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda 
Pública (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 4. 

14.  HvJ EG 14 december 1962, nrs. 2/62 en 3/62, EC vs. Luxemburg en België (invoervergunningen voor 
ontbijtkoek), Jur. 1962, blz. 853. HvJ EG 1 juli 1969, nrs. 2/69 en 3/69, Sociaal Fonds voor de Dia-
mantarbeiders vs. SA Ch. Brachfeld and Sons Chougol Diamond Co, Jur. 1969, blz. 211. 
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5.2.3 Verbod op heffingen van gelijke werking als een douanerecht 

Aan de binnengrenzen van de Gemeenschap worden sedert de instelling van de inter-
ne markt (1993) geen douanerechten meer geheven15. Op douanerechten aan de bin-
nengrenzen bestaat een strikt verbod, dat even expliciet geldt voor het douanerecht in 
verkapte vorm: de heffing van gelijke werking als een douanerecht. Het verbod op doua-
nerechten binnen de Gemeenschap krijgt pas reliëf wanneer niet alleen de maat-
regelen verboden zijn die duidelijk in de voor douanerechten gebruikelijke vorm zijn 
gegoten, maar ook maatregelen die veelal onder andere benamingen worden gepre-
senteerd of op andere wijze worden geïntroduceerd, maar tot dezelfde discrimineren-
de of protectionistische resultaten leiden als douanerechten zelf. Het doel van het 
HGW-verbod is de volstrekte neutraliteit tussen uit andere lidstaten binnengebrachte 
goederen en binnenlandse goederen van de lidstaten te waarborgen, teneinde het vrije 
goederenverkeer en de instelling van de interne markt te optimaliseren. Het 
HGW-verbod ziet op verboden belastingheffing ter zake van binnengrensoverschrij-
ding en omvat ook douanerechten van fiscale aard. Voorts mag een lidstaat geen door-
voerrechten of andere met de doorvoer in verband staande heffingen opleggen op 
goederen die via zijn grondgebied worden vervoerd16. Het verbod geldt ongeacht de 
hoogte van de heffing voor goederen die uit andere lidstaten dan wel uit derde landen 
afkomstig zijn en zich binnen de lidstaten in het vrije verkeer bevinden17. 

Zo komt Italië zijn verdragsverplichtingen niet na door een milieuheffing in te voe-
ren op aardgas afkomstig uit Algerije dat op basis van een samenwerkingsovereen-
komst tussen de EG en Algerije bestemd is om op het grondgebied van Sicilië in het 
vrije verkeer te worden gebracht dan wel naar andere lidstaten te worden doorge-
voerd18. Het HGW-verbod is met betrekking tot het handelsverkeer met derde landen 
niet absoluut en de gemeenschapsautoriteiten kunnen uitzonderingen en afwijkingen 
daarvan vaststellen, mits de aldus opgelegde geldelijke lasten zich als zodanig in alle 
lidstaten gelijkelijk doen gevoelen in het betrokken handelsverkeer met derde lan-
den19. Invoering van nieuwe heffingen van gelijke werking ten aanzien van goederen 
die rechtstreeks uit derde landen worden ingevoerd is verboden20. Het HGW-verbod 

 
15.  In Nederland zijn de tollinies die om alle steden liggen waar gemeentelijke belastingen worden 

geheven in 1865 geslecht. Kamerstukken II 1862-1863, CV, nr. 17, blz. 1372 rk. Handelingen II 
1863-1864, 12 mei 1863, blz. 6363-6364. 

16.  HvJ EG 16 maart 1983, nr. 266/81, Societa Italiana per l'Oleodotto Transalpino (SIOT) vs. Italiaanse 
Ministeries van Financiën en van Koopvaardij, douanedistrict Triëst en Havenbedrijf Triëst (belas-
tingregeling transitogoederen – werking van GATT in gemeenschapsrechtelijk kader), Jur. 1983, 
blz. 731-782, r.o. 18, 19 en 23. 

17. Artikel 23 lid 2 EG. 
18.  Samenwerkingsovereenkomst tussen de EG en Algerije van 26 april 1976 en goedgekeurd bij ver-

ordening (EEG) nr. 2210/78 van de Raad van 26 september 1978. Vgl. conclusie A-G Léger van 
5 oktober 2006 voor HvJ EG 21 juni 2007, nr. C-173/05, EC vs. Italië, www.curia.europa.eu/ju-
risp/cgi-bin/form.pl?lang=nl. 

19. HvJ EG 28 juni 1978, nr. 70/77, Simmenthal SpA vs. Italiaanse administratie der staatsfinancien 
(Simmenthal III) (keuringsheffingen), Jur. 1978, blz. 1453, r.o. 26 en 27. 

20.  HvJ EG 13 december 1973, nrs. 37/73 en 38/73, Sociaal fonds voor de diamantarbeiders vs. NV 
Indiamex en feitelijke vereniging De Belder, Jur. 1973, blz. 1609-1626, r.o. 10-18. HvJ EG 16 maart 
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geldt onafhankelijk van het al dan niet bestaan van een soortgelijke binnenlandse 
goederenproductielijn, ongeacht het doel waarmee de heffing is ingevoerd, ongeacht 
de bestemming van de opbrengst ervan21, ongeacht of de last ook drukt op goederen 
die uit een regio van een lidstaat worden uitgevoerd naar een andere regio van die 
lidstaat22, en ongeacht de heffing op één of meerdere bepaalde soorten goederen 
wordt toegepast23 dan wel op goederen die het grondgebied van de betrokken lokale, 
provinciale of nationale gemeenschap verlaten24. Ook een last die is opgelegd ter zake 
van het overschrijden van een grens tussen lidstaten of een binnenlandse grens van 
een lidstaat ter compensatie van een locale last die op een soortgelijk nationaal goed 
drukt, wordt aangemerkt als een HGW25. 

De gemeente Carrara (Italië) past krachtens een gemeentelijke verordening een 
heffing toe op marmerblokken, die op het gemeentelijk grondgebied worden gewon-
nen en buiten haar grondgebied worden gebracht. Het HvJ EG acht deze heffing in het 
CARRARA-arrest (2004) een HGW; een aan het gewicht van een goed gerelateerde hef-
fing, die slechts in één gemeente van één lidstaat en met betrekking tot één soort 
goederen wordt toegepast wegens het feit dat deze goederen het grondgebied van die 
gemeente verlaten, is een heffing van gelijke werking als een uitvoerrecht, ook al 
wordt de heffing ook toegepast op goederen waarvan de eindbestemming binnen het 
grondgebied van die lidstaat is gelegen26. Eerder al besliste het HvJ EG in zijn GEMEENTE 

 
1983, nr. 266/81, Societa Italiana per l'Oleodotto Transalpino (SIOT) vs. Italiaanse Ministeries van 
Financiën en van Koopvaardij, douanedistrict Triëst en Havenbedrijf Triëst (belastingregeling tran-
sitogoederen – werking van GATT in gemeenschapsrechtelijk kader), Jur. 1983, blz. 731-782, r.o. 18. 
HvJ EG 5 oktober 1995, nr. C-125/94, aprile srl, in liquidatie vs. Amministrazione delle finanze dello 
stato, Jur. 1995, blz. I-02919, r.o. 32-42. 

21.  HvJ EG 1 juli 1969, nr. 24/68, EC vs. Italië, Jur. 1969, blz. 193, r.o. 7. HvJ EG 14 september 1995, 
nrs. C-485/93 en C-486/93, Maria Simitzi vs. Gemeente Kos (heffing op uitgevoerde goederen we-
gens verlaten van een regio van het Griekse grondgebied), Jur. 1995, blz. I-2655, r.o. 14. 

22.  HvJ EG 14 september 1995, nrs. C-485/93 en C-486/93, Maria Simitzi vs. Gemeente Kos (heffing op 
uitgevoerde goederen wegens verlaten van een regio van het Griekse grondgebied), Jur. 1995, blz. I-
2655, r.o. 20. 

23.  HvJ EG 22 april 1999, nr. C-109/98, Société CRT France International vs. Directeur régional des 
impôts de Bourgogne, Jur. 1999 blz. I-02237. HvJ EG 21 september 2000, nrs. C-441/98 en C-442/98, 
Kapniki Michaïlidis AE vs. Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), Jur. 2000, blz. I-07145. 

24.  HvJ EG 16 juli 1992, nr. C-163/90, Administration des Douanes et Droits Indirects vs. Léopold Legros 
Louise Brun, née Alidor Armand Joseph Payet Henri Michel Techer, Jur. 1992, blz. I-4625. HvJ EG 
9 augustus 1994, nrs. C-363/93, C-407/93, t/m C-411/93, René Lancry SA, Dindar Confort SA, Ch. Ah-
Son, P. Chevassus-Marche, Conforéunion SA en Dindar Autos SA vs. Direction générale des douanes, 
en Conseil régional de la Réunion, Direction régionale des douanes de la Réunion, Jur. 1994, 
blz. I-03957. r.o. 25 en 29. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-72/03, Carbonati Apuani Srl vs. Comune 
di Carrara (heffing van gelijke werking als douanerecht – accijns van marmer dat op grondgebied 
van gemeente wordt gewonnen, die wordt toegepast wanneer marmer het grondgebied van die 
gemeente verlaat), Jur. 2004, blz. I-08027, r.o. 29. 

25.  HvJ EG 31 mei 1979, nr. 132/78, Denkavit Loire S.à.r.l. vs. Administration des Douanes, Jur. 1979, 
blz. 1923, r.o. 8. HvJ EG 21 september 2000, nrs. C-441/98 en C-442/98, Kapniki Michaïlidis AE vs. 
Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), Jur. 2000, blz. I-07145, r.o. 23. 

26.  HvJ EG 9 september 2004, nr. C-72/03, Carbonati Apuani Srl vs. Comune di Carrara (heffing van 
gelijke werking als douanerecht – heffing op marmer dat op grondgebied van gemeente wordt ge-
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KOS-arrest (1995), dat (1) een heffing die door Griekenland op uit andere lidstaten 
afkomstige goederen wordt toegepast wegens hun binnenkomst in een regio van het 
Griekse grondgebied, een HGW is, ook al is die heffing tevens gelegd op uit een ander 
deel van Griekenland afkomstige goederen die in die regio worden binnengebracht, en 
worden ook de uit die regio uitgevoerde goederen ook in de heffing betrokken27, en dat 
(2) een heffing die door Griekenland op naar andere lidstaten uitgevoerde goederen 
wordt toegepast wegens het verlaten van een regio van het Griekse grondgebied, een 
heffing van gelijke werking als een uitvoerrecht is, ook al wordt zij tevens gelegd op 
goederen die uit die regio worden uitgevoerd naar een ander deel van Griekenland28. 

5.2.4 Fiscaal discriminatieverbod 

Het fiscaal discriminatieverbod omvat het fundamentele algemene beginsel van het 
vrije verkeer van goederen binnen de interne markt van de Gemeenschap29. Mutatis 
mutandis geldt hetzelfde voor het mondiaal werkende fiscaal discriminatieverbod in 
WTO-verband. Met het fiscaal discriminatieverbod wordt volstrekte externe neutrali-
teit van de heffing van binnenlandse belastingen nagestreefd30. Het beoogt het vrije 
verkeer van goederen tussen de lidstaten onder normale concurrentieverhoudingen te 
waarborgen door elke vorm van rechtstreekse of zijdelingse bescherming uit te sluiten 
die het gevolg kan zijn van de toepassing van binnenlandse belastingen die onder-
scheid maken tussen binnenlands geproduceerde goederen en goederen uit andere 
lidstaten31 en daardoor de neutraliteit te waarborgen van de binnenlandse belastingen 
ten faveure van de vrije mededinging binnen de interne markt32 dan wel het libe-
raliseringsproces van de wereldhandel (WTO-verband) te waarborgen33. 

Het fiscaal discriminatieverbod heeft tot doel (1) het vrije verkeer van goederen 
tussen de lidstaten onder normale mededingingsvoorwaarden te verzekeren door de 
afschaffing van elke vorm van bescherming die het gevolg kan zijn van de toepassing 
van binnenlandse belastingen die discriminerend zijn ten opzichte van goederen uit 

 
wonnen, die wordt toegepast wanneer marmer het grondgebied van die gemeente verlaat), 
Jur. 2004, blz. I-08027, r.o. 35. 

27.  HvJ EG 14 september 1995, nrs. C-485/93 en C-486/93, Maria Simitzi vs. Gemeente Kos (heffing op 
uitgevoerde goederen wegens verlaten van een regio van het Griekse grondgebied), Jur. 1995, blz. I-
2655, r.o. 17. 

28.  Idem, r.o. 22. 
29.  HvJ EG 5 mei 1982, nr. 15/81, Gaston Schul Douane Expediteur BV (Gaston Schul I) vs. Inspecteur 

der Invoerrechten en Accijnzen Roosendaal, r.o. 33. HvJ EG 25 februari 1988, nr. 299/86, Strafgeding 
tegen Rainer Drexl, Jur. 1988, blz. 1213, r.o. 24. 

30. Artikelen 90-91 EG.  
31.  HvJ EG 27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor gedistilleerd), 

Jur. 1980, blz. 347. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 171/78, EC vs. Denemarken (Aquavit), Jur. 1980, 
blz. 447. 

32.  HvJ EG 11 juli 1989, nr. 323/87, EC vs. Italië (belastingregeling rum), Jur. 1989, blz. 2275. HvJ EG 
27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, 
blz. 347. HvJ EG 4 april 1968, nr. 20/67, Firma Kunstmühle Tivoli vs. Hauptzollamt Würzburg, 
Jur. 1968, blz. 281.  

33.  Zie bijvoorbeeld: artikel XXVIIIbis WTO/GATT. 
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andere lidstaten, en (2) de volstrekte neutraliteit van binnenlandse belastingen te 
waarborgen ten aanzien van de mededinging tussen producten die zich reeds op de 
binnenlandse markt bevinden en producten afkomstig uit andere lidstaten te waar-
borgen34. Het fiscaal discriminatieverbod verbiedt discriminerende en protectionisti-
sche belastingen op goederen.  

Vele malen heeft het HvJ EG vastgesteld, dat het fiscaal discriminatieverbod wordt 
geschonden, wanneer de belasting op goederen uit andere lidstaten en die op gelijk-
soortige binnenlandse goederen op verschillende wijze en volgens verschillende mo-
daliteiten worden berekend, zoals in het SIILIN-arrest (2002) wanneer alleen bij het 
binnengebrachte product waarderingsfactoren in aanmerking worden genomen die de 
waarde ervan ten opzichte van het overeenkomstige nationale product kunnen ver-
groten, waardoor de binnengebrachte goederen, al is het maar in enkele gevallen, 
zwaarder worden belast35. Niet alleen moet daarbij volgens het HvJ EG in het DEENSE 

GEBRUIKTE AUTO’S-arrest (1990) worden gelet op het tarief van de belasting dat al dan 
niet rechtstreeks op nationale en binnengebrachte goederen drukt, maar ook op de 
belastinggrondslag en de overige heffingsmodaliteiten van de betrokken belasting-
regeling36. Zodoende waarborgt het fiscaal discriminatieverbod de neutraliteit van 
binnenlandse belastingen ten aanzien van de mededinging tussen binnenlands voort-
gebrachte en binnengebrachte goederen37 en tussen binnenlandse goederen die naar 

 
34.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 7 mei 1987, nr. 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl vs. Amministrazione 

delle Finanze dello Stato, Jur. 1987, blz. 2085, r.o. 25. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société 
critouridienne de distribution (Socridis) vs. Receveur principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, 
r.o. 16. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 9. 
HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 
vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, FED 1995/624, r.o. 15. 
HvJ EG 9 maart 1995, nr. C-345/93, Fazenda Pública en Ministério Público vs. Americo Joao Nunes 
Tadeu (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 1995, blz. I-0479, r.o. 20. 

35.  HvJ EG 19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 46 en 54. 
HvJ EG 17 juni 1998, nr. C-68/96, Grundig Italiana SpA vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1998, 
blz. I-3775, r.o. 16. HvJ EG 3 februari 2000, nr. C-228/98, Charalampos Dounias vs. Ypourgio Oiko-
nomikon, Jur. 2000, blz. I-00577, r.o. 41. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy 
vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende be-
lastingtarieven naargelang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – 
eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 34. HvJ EG 22 februari 
2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda Pública (Portugese 
bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 21. HvJ EG 17 juni 1998, nr. 
C-68/96, Grundig Italiana SpA vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1998, blz. I-3775, r.o. 12. HvJ EG 
23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, r.o. 20 en 29. HvJ EG 
17 februari 1976, nr. 45/75, Rewe Zentrale des Lebensmittel Grosshandels GmbH vs. Hauptzollamt 
Landau/Pfalz, Jur. 1976, blz. 181, r.o. 15. HvJ EG 12 mei 1992, nr. 327/90, EC vs. Griekenland (invoer 
van motorvoertuigen – verschillende belastinggrondslag), Jur. 1992, blz. I-3033, r.o. 12. HvJ EG 
15 maart 2001, nr. C-265/99, EC vs. Frankrijk, Jur. 2000, blz. I-2305, r.o. 49. 

36.  HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 18. HvJ EG 
12 mei 1992, nr. C-327/90, EC vs. Griekenland (invoer van motorvoertuigen – verschillende belas-
tinggrondslag), Jur. 1992, blz. I-3033, r.o. 11. 

37.  HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des 
Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343. 
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andere lidstaten worden overgebracht en goederen waarmee die binnenlandse goede-
ren op de markten van andere lidstaten in concurrentie treden38. 

De artikelen 90-91 EG, gelezen in samenhang met de andere EG-verdragsbepalin-
gen betreffende belastingen, moet volgens het HvJ EG in het arrest-FLEMMING KJERULFF 
(1978) aldus worden verstaan, dat het ook elke fiscale discriminatie verbiedt van goe-
deren die binnen de Gemeenschap naar andere lidstaten worden overgebracht39. Ook 
al is een belastingregeling zonder onderscheid naar herkomst van toepassing, toch 
moet die als een schending van het discriminatieverbod worden aangemerkt, wanneer 
vooral belaste binnenlandse producten die op de binnenlandse markt worden ver-
werkt of verhandeld, profiteren van de voordelen die de bestemming van de op-
brengst van de belasting met zich brengt, doordat zij de op deze producten drukkende 
last gedeeltelijk compenseren en aldus uitgevoerde binnenlandse producten benade-
len40. Het fiscaal discriminatieverbod is echter niet bedoeld om een optimalisering van 
het goederenverkeer te bewerkstelligen41. Optimalisering van het intracommunautaire 
handelsverkeer is nog niet mogelijk binnen de tot dusverre beperkt tot stand gebrach-
te harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten op dit gebied. Het staat de lidsta-
ten op vele fiscale gebieden nog steeds vrij om autonoom belastingregelingen in het 
leven te roepen en te handhaven. Het is niet in strijd met het fiscaal discriminatie-
verbod dat (1) de ene lidstaat ten aanzien van dezelfde goederen zwaardere maatrege-
len treft, dat (2) een lidstaat uit andere lidstaten ingevoerde goederen ten opzichte 
van binnenlands vervaardigde goederen minder zwaar belast, en dat (3) er nog intra-
communautair dubbele belasting optreedt, doordat lidstaten op dezelfde goederen, 
zoals op auto’s42 en varkens43, eigen nationale belastingen heffen zonder dat die belas-
ting wordt teruggegeven bij het brengen van die goederen naar andere lidstaten.  

 
HvJ EG 11 juli 1989, nr. 323/87, EC vs. Italië (belastingregeling rum), Jur. 1989, blz. 2275. HvJ EG 
27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, 
blz. 347. 

38.  HvJ EG 10 maart 1992, nrs. C-38/90 en C-151/90, Strafzaken tegen Thomas Edward Lomas en ande-
ren, r.o. 17-18. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegen-
woordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), 
Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 41. HvJ EG 2 augustus 1993, nr. C-266/91, Celulose Beira Industrial (CELBI) 
SA vs. Fazenda Pública, Jur. 1993, blz. I-4337, r.o. 14. 

39.  HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol med Edle Metaller Flemming Kjerulff vs. Preben 
Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, Jur. 1978, blz. 1543, r.o. 27. 

40.  HvJ EG 2 augustus 1993, nr. C-266/91, Celulose Beira Industrial (CELBI) SA vs. Fazenda Pública, 
Jur. 1993, blz. I-4337, r.o. 14. 

41.  Conclusie A-G Mischo voor HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, 
blz. I-4509, r.o. 15-19. 

42.  HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos Nádasdi (C-290/05) en Ilona Németh 
(C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (autoregistratie-
belasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 2006, blz. I-10115, r.o. 46. HvJ EG 
29 april 2004, nr. C-387/01, Harald Weigel en Ingrid Weigel vs. Finanzlandesdirektion für Vorarl-
berg, Jur. 2004, blz. I-04981, r.o. 66 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 

43.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegen-
woordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), 
Jur. 2002 blz. I-3657. 
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Het fiscaal discriminatieverbod is van toepassing op uit andere lidstaten afkomstige 
goederen en, in voorkomend geval, op goederen uit van oorsprong derde landen die 
zich in de lidstaten in het vrije verkeer bevinden. Het fiscaal discriminatieverbod is 
niet van toepassing op rechtstreeks uit derde landen ingevoerde goederen44. Met be-
trekking tot binnenlandse belastingen en het handelsverkeer met derde landen bevat-
ten de regels in het EG-verdrag voor de gemeenschappelijke handelspolitiek niet een 
soortgelijke bepaling als het fiscaal discriminatieverbod45. Deze regels, die de Gemeen-
schap de bevoegdheid verschaffen om alle passende maatregelen op het gebied van de 
gemeenschappelijke handelspolitiek te treffen, stellen het zonder norm waaraan nati-
onale belastingregelingen kunnen worden getoetst46. 

5.2.5 Binnenlandse belastingen in EG-verband 

Het begrip binnenlandse belastingen is een verzamelnaam voor alle belastingen en 
andere heffingen die drukken op zowel in het binnenland als elders voortgebrachte 
goederen. Het staat tegenover het begrip belastingen ter zake van grensoverschrijding 
en is afgeleid van de artikelen III en XVI GATT 1947, die ooit model stonden voor het 
vorm te geven fiscaal discriminatieverbod in het EG-verdrag47. Voorts duidt het begrip 
binnenlandse belastingen aan dat het gaat om financiële lasten die zowel op de eigen 
voortbrenging als op van elders komende en naar elders gaande producten drukken. 
Het verwijst niet naar het nationale belastingrecht. Het begrip binnenlandse belasting is 
een verzamelnaam die alle belastingen omvat die zowel op van elders binnengebrach-
te goederen als op gelijksoortige binnenlands geproduceerde goederen worden gelegd, 
onafhankelijk van het doel of het karakter ervan. Het gaat er bij de toepassing van het 
fiscaal discriminatieverbod om, de volstrekte neutraliteit van de binnenlandse belas-
tingen te waarborgen ten aanzien van de concurrentie tussen binnengebrachte en 

 
44. HvJ EG 18 december 1997, nr. C-284/96, Didier Tabouillot vs. Directeur des services fiscaux de 

Meurthe-et-Moselle, Jur. 1997, blz. I-7471, r.o. 23. HvJ EG 17 juli 1997, nrs. C-114/95 en C-115/95, 
Texaco A/S vs. Middelfart Havn, Århus Havn, Struer Havn, Ålborg Havn, Fredericia Havn, Nørre 
Sundby Havn, Hobro Havn, Randers Havn, Åbenrå Havn, Esbjerg Havn, Skagen Havn en Thyborøn 
Havn en Olieselskabet Danmark amba vs. Trafikministeriet, Fredericia Kommune, Køge Havn, Oden-
se Havnevæsen, Holstebro-Struer Havn, Vejle Havn, Åbenrå Havn, Ålborg Havnevæsen, Århus Hav-
nevæsen, Frederikshavn Havn, Esbjerg Havn, Jur. 1997, blz. I-4263, r.o. 35. HvJ EG 13 juli 1994, nr. 
C-130/92, Oto SpA vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1997, blz. I-3281, r.o. 18. HvJ EG 17 juli 1997, nr. 
C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, Kastrup Havn NKE A/S, 
Næstved Havn, Odense Havn, Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid van: Trafikministeriet 
(taxes portuaires sur les navires et sur les marchandises), Jur. 1997, blz. I-4085, r.o. 26. 

45. Artikel 133 EG. 
46. HvJ EG 13 juli 1994, nr. C-130/92, Oto SpA vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1994, blz. I-3281, r.o. 20. 
47.  HvJ EG 12 december 1995, nr. C-469/93, Amministrazione delle finanze dello Stato vs. SpA Chiquita 

Italia, Jur. 1995, blz. I-4533. 
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binnenlandse (nationale) goederen48. De belasting kan zijn grondslag vinden in wetge-
ving, internationale overeenkomsten (Benelux)49 of in een administratieve instructie50. 

Binnenlandse belastingen zijn alleen verboden indien en voor zover zij de over-
brenging van goederen naar andere lidstaten zwaarder treffen dan de goederen van 
eigen binnenlandse bodem51. Binnenlandse belastingen zijn dus belastingen die gelij-
kelijk drukken op transacties in het binnenland van een lidstaat ongeacht de herkomst 
van goederen en diensten, zulks in tegenstelling tot het belastbaar feit van het over-
schrijden van een grens52. Zelfs een last, gelegd op uit andere lidstaten afkomstige goe-
deren, terwijl een gelijk of soortgelijk binnenlands voortgebracht product ontbreekt 
(bijvoorbeeld een lidstaat die een forse accijns heft, ter zake van de registratie of inge-
bruikneming van voertuigen, maar zelf geen of nagenoeg geen voertuigen produceert), 
in welk geval deze accijns, ook al drukt hij formeel op alle voertuigen, in de praktijk 
slechts drukt op de uit andere lidstaten afkomstige voertuigen, is geen HGW, maar een 
binnenlandse belasting, wanneer die last behoort tot een algemeen stelsel van binnen-
landse belastingen, waardoor groepen producten stelselmatig worden getroffen vol-
gens objectieve, onafhankelijk van de oorsprong of bestemming van het product toe-
gepaste criteria53. 

Naar aanleiding van een verschillende behandeling van bier afkomstig uit andere 
lidstaten en binnenlands vervaardigd bier in Duitsland overweegt het HvJ EG in het 
BOBIE GETRÄNKEVERTRIEB-arrest (1976) over het fiscaal discriminatieverbod, ‘dat het 
doel van dit verbod is te waarborgen dat de invoerende Lid-Staat door middel van 
binnenlandse belastingen op ingevoerde produkten en gelijksoortige nationale pro-
dukten de binnenlandse handelaren niet bevoordeelt in vergelijking met hun concur-

 
48.  HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des 

Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343. 
HvJ EG 11 juli 1989, nr. 323/87, EC vs. Italië (belastingregeling rum), Jur. 1989, blz. 2275. 

49.  HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 
vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229. 

50.  HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 
blz. 1331. 

51.  Zie bijvooorbeeld: HvJ EG 16 februari 1977, nr. 20/76, Schöttle & Söhne OHG vs. Finanzamt Freu-
denstadt, Jur. 1977, blz. 247. 

52. HvJ EG 3 februari 1981, nr. 90/79, EC vs. Frankrijk, Jur. 1981, blz. 283, r.o. 13. HvJ EG 16 juli 1992, nr. 
C-163/90, Administration des Douanes et Droits Indirects vs.Léopold Legros Louise Brun, née Alidor 
Armand Joseph Payet Henri Michel Techer, Jur. 1992, blz. I-4625, r.o. 11. Vgl. Artikel III WTO/GATT. 

53. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-72/03, Carbonati Apuani Srl vs. Comune di Carrara (heffing van 
gelijke werking als douanerecht – heffing op marmer dat op grondgebied van gemeente wordt ge-
wonnen, die wordt toegepast wanneer marmer het grondgebied van die gemeente verlaat), 
Jur. 2004, blz. I-08027, r.o. 17. HvJ EG 3 februari 1981, nr. 90/79, EC vs. Frankrijk, Jur. 1981, blz. 283, 
r.o. 14. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-387/01, Harald Weigel en Ingrid Weigel vs. Finanzlandesdirekti-
on für Vorarlberg, Jur. 2004, blz. I-04981, r.o. 64: ‘onafhankelijk van de oorsprong van de produc-
ten’. Zo ook de EC: EC, Directoraat-Generaal Belastingen en Douane-unie, De fiscale behandeling 
van de intracommunautaire overbrenging en het grensoverschrijdende gebruik van personenvoer-
tuigen, nr. Taxud/255/02, Brussel 9 september 2002, blz. 7. 
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renten uit de andere Lid-Staten, die gelijksoortige produkten in bedoelde Lid-Staat op 
de markt brengen’54. 

In de BENELUX bleek de heffing van de bieraccijns ook discriminerend. Bij invoer van 
bier gold een forfaitair tarief dat was afgeleid van de accijns die gemiddeld drukt op 
bier afkomstig uit een binnenlandse brouwerij met een jaarproductie van 300.000 
hectoliter bier. De jaarproductie van de buitenlandse brouwerij heeft dus geen bete-
kenis voor het accijnstarief bij invoer. Dit betekent dat bier afkomstig uit een buiten-
landse brouwerij met een jaarproductie van minder dan 300.000 hectoliter bier 
zwaarder werd belast dan bier afkomstig uit een binnenlandse brouwerij met een 
gelijke jaarproductie. Naar aanleiding van het BOBIE GETRÄNKEVERTRIEB-arrest (1976) 
heeft de EC de BENELUX-regeringen verzocht om uitleg omtrent de wijze waarop zij 
voornemens waren de situatie ongedaan te maken55 en in overeenstemming te bren-
gen met de bepalingen van het EEG-verdrag56. Dit is gebeurd bij het Derde Protocol bij 
het BENELUX-verdrag 197257. 

Met betrekking tot de door een nationaal monopolie vastgestelde verkoopprijs van 
gedistilleerd, kan alleen dat gedeelte van die prijs als belasting in de zin van het fiscaal 
discriminatieverbod worden aangemerkt, dat het monopolie op grond van een wette-
lijke regeling als naar hoogte bepaalde accijns van gedistilleerd aan de schatkist moet 
afdragen, terwijl alle andere bij de berekening van de monopolieprijs betrokken ele-
menten of lasten van economische of andere aard buiten beschouwing blijven. Hieruit 
volgt volgens het HvJ EG in het ANDRESEN-arrest en het PABST-arrest (1982) dat een in 
de accijns van van elders binnengebracht gedistilleerd begrepen fiscaal bestanddeel, 
dat overeenkomt met een in de verkoopprijs van het door het monopolie verkochte 
gedistilleerd vervat niet-fiscaal bestanddeel, een discriminatie vormt. Indien dus ver-
schillende fiscale lasten op van elders binnengebracht gedistilleerd enerzijds en an-
derzijds binnenlands monopoliegedistilleerd met een gelijk bedrag worden verlaagd, 
dan duurt de fiscale benadeling van ingevoerd gedistilleerd voort en blijft de genoem-
de discriminatie bestaan58. 

Luxemburg en België heffen krachtens gemeenschappelijke bepalingen in BLEU-
verband in de ‘80-er jaren van de 20e eeuw de bieraccijns niet van het eindproduct 
bier, maar van het bestanddeel warm wort, zonder daarbij rekening te houden met de 
verliezen die optreden in de latere stadia van het vervaardigings- en verpakkingspro-
cedé. Hierdoor was de belastingdruk op het eindproduct bier afhankelijk van de ver-
liezen die optreden bij de omzetting van wort in bier. De belastingdruk is geringer 
naarmate die verliezen kleiner zijn. Van elders ingevoerd bier werd belast op grond-

 
54. HvJ EG 22 juni 1976, nr. 127/75, Bobie Getränkevertrieb GmbH vs. Hauptzollamt Aachen-Nord 

Jur. 1976, blz. 1079, r.o. 3. 
55.  Op basis van artikel 169 EEG-verdrag, thans artikel 226 EG. 
56.  Kamerstukken II 1976-1977, 14 477, nr. 3, blz. 9. 
57.  Trb. 1978, 134. Het Derde Protocol bevat een aanpassing van de artikelen 4 en 5 van het Benelux--

verdrag 1972 aan de rechtspraak van het HvJ EG inzake de accijnsheffing op bier bij invoer. Wet van 
1 oktober 1980, Stb. 609. 

58.  HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 
blz. 1331, r.o. 20-22. HvJ EG 25 november 1981, nr. 4/81, Hauptzollamt Flensburg vs. Hermann C. 
Andresen GmbH & Co., KG, Jur. 1981, blz. 2835, r.o. 20. 
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slag van de hoeveelheid eindproduct. Tijdens het vervaardigingsproces, waarbij wort 
in bier wordt omgezet, gaat een bepaalde hoeveelheid vloeistof onvermijdelijk verlo-
ren. Uit 100 liter warm wort met een bepaalde dichtheid wordt minder dan 100 liter 
bier met dezelfde dichtheid vervaardigd. Over het juiste verliespercentage lopen de 
meningen uiteen van 2% tot 10%. Het bedrag van de accijns van elke liter bier werd 
daardoor bepaald door het rendement van de brouwerij. Een brouwerij die uit 100 
liter warm wort 98 liter bier vervaardigt, betaalde minder accijns per liter bier dan een 
brouwerij die uit 100 liter warm wort slechts 90 liter bier vervaardigde. Het is tech-
nisch niet mogelijk achteraf vast te stellen welke hoeveelheid warm wort daadwer-
kelijk verloren is gegaan. Daarom werd voor ingevoerd bier een forfaitaire correctie 
toegepast ter bepaling van de hoeveelheid warm wort die werd geacht in het product 
te zijn gebruikt. De daadwerkelijk ingevoerde hoeveelheden bier werden verhoogd 
met 5%, om rekening te houden met de in de brouwerijen in de lidstaat van herkomst 
opgetreden verliezen, hetgeen overeenkomt met een verliespercentage van 4,7619% 
warm wort. Voor uitgevoerd bier vond een – eveneens forfaitair berekende – terug-
betaling van accijns plaats. Deze forfaitaire verliesberekeningsmethode bracht vanzelf 
mee, dat het kon voorkomen, dat aan een zeer efficiënte bierbrouwer, van wie het 
verlies minder dan 10% bedraagt, bij uitvoer meer accijns werd terugbetaald dan op 
het product is geheven, en bij invoer wat meer werd belast. Een dergelijke belasting-
regeling is volgens het HvJ EG in het LUXEMBURGSE WARM WORT-arrest (1991) en het en 
BELGISCHE WARM WORT-arrest (1991) alleen dan verdragsconform wanneer deze: ‘zo-
danig is ingericht, dat het in elk geval is uitgesloten dat ingevoerd bier zwaarder wordt 
belast dan nationaal bier en bij uitvoer van bier meer belasting wordt terugbetaald 
dan vóór uitvoer op het produkt is geheven’59. Aan deze voorwaarde is voldaan, wan-
neer de accijns van ingevoerd bier met toepassing van het forfaitaire verliespercentage 
warm wort, gelijk is aan de laagste daadwerkelijk op binnenlandse bier drukkende 
accijns, die slechts kan worden vastgesteld aan de hand van het verliespercentage van 
de meest efficiënte binnenlandse brouwerij. De Luxemburgse en Belgische bierac-
cijnsheffing kon aan deze voorwaarde niet voldoen, waarmee Luxemburg en België de 
op hen rustende verdragsverplichtingen60 niet zijn nagekomen ‘door de accijns op bier 
bij invoer te heffen en bij uitvoer terug te betalen op basis van een in procenten uitge-
drukt verlies aan wort in het eindprodukt, dat het verliespercentage in sommige (...) 
brouwerijen overschrijdt’61. Bij uitvoer van goederen naar andere lidstaten mag de 
teruggaaf van binnenlandse belastingen niet het bedrag overschrijden dat daarop al 
dan niet rechtstreeks is geheven62. Als de op een goed geheven binnenlandse belasting 
minder is dan het ter zake van de uitvoer van dat goed terugbetaalde bedrag, is sprake 
van schending van het fiscaal discriminatieverbod, zelfs als daarvan slechts in een 

 
59. HvJ EG 26 juni 1991, nr. C-152/89, EC vs. Luxemburg, Jur. 1991, blz. I-3141, r.o. 21. HvJ EG 26 juni 

1991, nr. C-153/89, EC vs. België, Jur. 1991, blz. I-3171, r.o. 13. 
60.  Krachtens de artikelen 90 en 91 EG. 
61. HvJ EG 26 juni 1991, nr. C-152/89, EC vs. Luxemburg, Jur. 1991, blz. I-3141, r.o. 38. HvJ EG 26 juni 

1991, nr. C-153/89, EC vs. België, Jur. 1991, blz. I-3171, r.o. 29. 
62. Artikel 91 EG. HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol med Edle Metaller Flemming Kjerulff 

vs. Preben Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, Jur. 1978, blz. 1543. 
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enkel geval sprake is, omdat een lidstaat die uit eigen beweging de voorkeur heeft 
gegeven aan een globale methode, gehouden is aan te tonen dat in ieder geval binnen 
de dwingend voorgeschreven grenzen van het EG-verdrag te zijn gebleven63. De mo-
raal van dit warmwortverhaal is dus, dat slechts met een forfaitair bedrag mag worden 
gewerkt, mits die forfaitaire waarde haalbaar is in het meest efficiënte binnenlandse 
vervaardigingsproces. 

5.2.6 Binnenlandse belastingen in WTO/GATT-verband 

Artikel III GATT 1947, de bepaling in WTO-verband inzake – onder meer –  binnen-
landse belastingmaatregelen en andere binnenlandse heffingen ten aanzien van inge-
voerde en binnenlands geproduceerde goederen, omvat het fiscaal discriminatiever-
bod. Goederen afkomstig uit andere WTO-lidstaten moeten worden behandeld: ’no 
less favourable than like domestic products’64. Met artikel III GATT 1947 wordt beoogd 
thuismarktbescherming door toepassing van binnenlandse belastingen te vermijden. 
De centrale doelstelling van artikel III GATT 1947 is dus ‘to ensure, as emphasized in 
Article III:1, that internal taxes and other internal charges (...) should not be applied to 
imported or domestic products so as to afford protection to domestic production’65. 
Ter realisering van dit beoogde resultaat, zijn de lidstaten verplicht te voorzien in 
gelijke concurrentievoorwaarden voor ingevoerde goederen in relatie met soortgelijke 
binnenlands vervaardigde goederen66: ‘the intention of the drafters of the Agreement 
was clearly to treat the imported products in the same way as the like domestic prod-
ucts once they had been cleared through customs. Otherwise indirect protection could 
be given’67. Het AB spreekt van een algemeen beginsel, dat bepalend is voor de uitleg 
van alle andere bepalingen van artikel III GATT 1947: ‘Article III:1 articulates a general 
principle’, hetwelk ‘informs the rest of Article III’68 

De ratio van artikel III GATT 1947 is neutraliteit van binnenlandse belastingheffing. 
De doelstelling van artikel III GATT 1947 is uitsluitend het handhaven van gelijke 
concurrentievoorwaarden voor ingevoerde en soortgelijke binnenlands vervaardigde 
goederen: ‘equality of competitive conditions between imported and like domestic 

 
63. Artikel 91 EG. HvJ EG 1 december 1965, nr. 45/64, EC vs. Italië, Jur. 1965, blz. 1057, onder: ‘Ten 

aanzien van het tweede middel’. HvJ EG 17 februari 1976, nr. 45/75, Rewe Zentrale des Lebensmit-
tel Grosshandels GmbH vs. Hauptzollamt Landau/Pfalz, Jur. 1976, blz. 181, r.o. 15. 

64.  Artikel III lid 4 GATT 1947. 
65.  Artikel III lid 1 GATT 1947. Zie onder meer: Panel Report 19 juni 1992, United States – Measures 

affecting alcoholic and malt beverages, BISD 39S/206, § 5.25 eerste volzin. Panel Report 7 november 
1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, BISD 36S/345, § 5.10. 

66.  Report of the Panel on United States – Taxes on petroleum and certain imported substances 
(Superfund Act), adopted on 17 June 1987, BISD 34S/136, § 5.1.9. Panel Report 10 november 1987, 
Japan – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Imported Wines and Alcoholic Beverages 
(Japanese Shochu I), BISD 34S/83, § 5.5(b). 

67.  Panel Report 23 oktober 1958, Italian Discrimination Against Imported Agricultural Machinery, 
7S/60, 64, § 11. 

68.  Appellate Body Report, 1 november 1996, nr. AB-1996-2, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages 
(Japanese Shochu II), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, § G. 
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products’69. Het is niet geoorloofd met behulp van een binnenlandse belastingregeling 
binnenlands vervaardigde goederen te bevoordelen boven soortgelijke ingevoerde 
goederen: ‘Accordingly, Article III:2, first sentence, is not concerned with taxes or 
charges as such or the policy purposes Members pursue with them, but with their 
economic impact on the competitive opportunities of imported and like domestic 
products. It follows, in our view, that what must be compared are the tax burdens 
imposed on the taxed products’70. Veranderende handels- of volume-effecten door de 
werking van een belastingregeling zijn voor de toepassing van artikel III niet relevant: 
‘Moreover, it is irrelevant that "the trade effects" of the tax differential between im-
ported and domestic products, as reflected in the volumes of imports, are insignificant 
or even non-existent; Article III protects expectations not of any particular trade vol-
ume but rather of the equal competitive relationship between imported and domestic 
products’71. Het Panel inzake United States – Measures affecting alcoholic and malt bev-
erages (1992) spreekt van ‘the limited purpose of Article III’72. Het Panel inzake United 
States – Taxes on automobiles (1994) bevestigt deze beperkte doelstelling, die ruimte 
laat voor het nastreven van specifieke beleidsdoelen andere dan thuismarktbescher-
ming: ‘The Panel reasoned therefore that Article III serves only to prohibit regulatory 
distinctions between products applied so as to afford protection to domestic produc-
tion. Its purpose is not to prohibit fiscal and regulatory distinctions applied so as to 
achieve other policy goals’73. Het algemene beginsel is een leidraad voor het begrip en 
de uitleg van artikel III: ‘The purpose of Article III:1 is to establish this general princi-
ple as a guide to understanding and interpreting the specific obligations contained in 
Article III:2 and in the other paragraphs of Article III, while respecting, and not dimin-
ishing in any way, the meaning of the words actually used in the texts of those other 
paragraphs. In short, Article III:1 constitutes part of the context of Article III:2, in the 
same way that it constitutes part of the context of each of the other paragraphs in 
Article III’74. Iedere andere lezing is een verkeerde lezing, aldus het AB: ‘Any other 
reading of Article III would have the effect of rendering the words of Article III:1 
meaningless, thereby violating the fundamental principle of effectiveness in treaty 
interpretation. Consistent with this principle of effectiveness, and with the textual 
differences in the two sentences, we believe that Article III:1 informs the first sentence 
and the second sentence of Article III:2 in different ways’75. 

 
69.  Appellate Body Report, 30 juni 1997 (97-2653), nr. AB-1997-2, Canada – certain measures concern-

ing periodicals, WT/DS31/AB/R, blz. 18. 
70.  Panel Report 19 december 2000 (00-5282), Argentina – measures affecting the export of bovine 

hides and the import of finished leather, WT/DS155/R, § 11.182. 
71.  Report of the Panel on United States – Taxes on petroleum and certain imported substances 

(Superfund Act), adopted on 17 June 1987, BISD 34S/136, § 5.1.9. 

72.  Panel Report 19 juni 1992, United States – Measures affecting alcoholic and malt beverages, 
BISD 39S/206, § 5.25.  

73.  Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, DS31/R (1994), not adopted, 
§ 5.7.  

74.  Appellate Body Report 1 november 1996 (96-3951) , nr. AB-1996-2, Japan – Taxes on Alcoholic 
Beverages (Japanese Shochu II), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, § G. 

75.  Idem. 
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De structuur van artikel III, tweede lid, GATT 1947 (hierna: artikel III(2)) laat ook 
andere gevolgtrekking toe: ‘promoting non-discriminatory competition among im-
ported and like domestic products could not be achieved if Article III:2 were construed 
in a manner allowing discriminatory and protective internal taxation of imported 
products in excess of like domestic products’76. Artikel III GATT 1947 ‘deals with diffe-
rences in treatment between products’77, teneinde te vermijden dat binnenlandse 
fiscale regelgeving wordt gebruikt om de thuismarkt te beschermen, en staat borg 
voor: ‘effective equality of opportunities for imported products in respect of the appli-
cation of laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for 
sale, purchase, transportation, distribution or use of products’78. 

Het fiscaal-discriminatieverbod van artikel III GATT 1947 is gericht op ‘relative 
competitive opportunities created by the government in the market, not the actual 
choices made by enterprises in that market’79. Er kan dus met recht worden gezegd: 
‘This clearly sets a minimum permissible standard as a basis’80. Het staat de lidstaten 
vrij om hun eigen binnenlandse beleidsdoelen door middel van belastingheffing te 
verwezenlijken, zolang als zij niet op een wijze die in strijd komt met het fiscaal dis-
criminatieverbod van artikel III GATT 1947 of met specifieke afspraken die zij bij de 
WTO-overeenkomst hebben gemaakt81. De totstandkomingsgeschiedenis van artikel 
III82 bevestigt, dat artikel III een algemeen verbod op het gebruik van binnenlandse 

 
76.  Panel Report 10 november 1987, Japan – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Imported 

Wines and Alcoholic Beverages (Japanese Shochu I), BISD 34S/83, § 5.5(c). 

77.  Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, DS31/R (1994), not adopted, 
§ 5.5.  

78.  Panel Report 7 november 1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, BISD 36S/345, 
386-387, § 5.11. 

79.  Report of the Panel on United States – Measures affecting alcoholic and malt beverages, adopted on 
June 19, 1992, BISD 39S/206, § 5.30. 

80.  Panel Report 7 november 1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, BISD 36S/345, 
386-387, § 5.11. 

81.  Appellate Body Report 1 november 1996 (96-3951), nr. AB-1996-2, Japan – Taxes on Alcoholic 
Beverages (Japanese Shochu II), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, § F. 

82. Zie noot 39 van Appellate Body Report 1 november 1996 (96-3951) , nr. AB-1996-2, Japan – Taxes 
on Alcoholic Beverages (Japanese Shochu II), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R: ‘At the 
Second Session of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on Trade and Em-
ployment, held in 1947, delegates in the Tariff Agreement Committee addressed the issue of 
whether to include the national treatment clause from the draft Charter for an International Trade 
Organization (‘ITO Charter’) in the GATT 1947. One delegate noted: ‘This Article in the Charter had 
two purposes, as I understand it. The first purpose was to protect the items in the Schedule or any 
other Schedule concluded as a result of any subsequent negotiations and agreements – that is, to 
ensure that a country offering a tariff concession could not nullify that tariff concession by impo-
sing an internal tax on the commodity, which had an equivalent effect. If that were the sole purpose 
and content of this Article, there could really be no objection to its inclusion in the General 
Agreement. But the Article in the Charter had an additional purpose. That purpose was to prevent 
the use of internal taxes as a system of protection. It was part of a series of Articles designed to con-
centrate national protective measures into the forms permitted under the Charter, i.e. subsidies and 
tariffs, and since we have taken over this Article from the Charter, we are, by including the Article, 
doing two things: so far as the countries become parties to the Agreement, we are, first of all, ensu-
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belastingen (fiscaal discriminatieverbod) en andere regelingen bevat om de eigen 
binnenlandse productie te beschermen en dat dit verbod zich ook uitstrekt over goe-
deren die onder de MFN-verplichting van artikel II GATT 1947 vallen83. De lidstaten 
hebben elkaar immers plechtig erkend, dat thuismarktbeschermende maatregelen 
nadelig zijn voor hen allemaal. Het fiscaal discriminatieverbod in de WTO-
overeenkomst84 heeft dus evenals het fiscaal discriminatieverbod in het EG-verdrag 
ten doel het vrije verkeer van goederen tussen de gebieden van de lidstaten onder 
normale concurrentieverhoudingen te verzekeren door elke vorm van rechtstreekse of 
zijdelingse bescherming uit te sluiten die het gevolg kan zijn van de toepassing van 
HGW’n en van binnenlandse belastingen die omwille van thuismarktbescherming 
onderscheid maken tussen nationale goederen en goederen uit andere lidstaten. 

Het algemene beginsel van verboden thuismarktbescherming geeft aan de verschil-
lende volzinnen van artikel III(2), GATT 1947 op verschillende wijze inhoud. Artikel 
III(2), tweede volzin, GATT 1947 ontleent zijn betekenis aan de speciale verwijzing 
naar dit algemene beginsel85: ‘Moreover, no contracting party shall otherwise apply 
internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner 
contrary to the principles set forth in paragraph 1’. Artikel III(2), eerste volzin, GATT 
1947 gebruikt de formulering ‘directly or indirectly’ in twee verschillende contexten: 
een in relatie tot de toepassing van een belasting op ingevoerde goederen en de ander 
in relatie tot de toepassing van een belasting op soortgelijke binnenlandse goederen 
en diensten: ‘The products of the territory of any contracting party imported into the 
territory of any other contracting party shall not be subject, directly or indirectly, to 
internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly 
or indirectly, to like domestic products’. Iedere maatregel die direct of indirect invloed 
kan hebben op de concurrentieverhoudingen tussen ingevoerde en soortgelijke bin-
nenlandse goederen komt onder het regime te vallen van artikel III(2), eerste volzin, 

 
ring that the tariff concessions they grant one another cannot be nullified by the imposition of cor-
responding internal taxes; but we are also ensuring that those countries which become parties to 
the Agreement undertake not to use internal taxes as a system of protection.’ 

 This view is reinforced by the following statement of another delegate: ‘(…) [Article III] is necessary 
to protect not only scheduled items in the Agreement, but, indeed, all items for all our exports and 
the exports of any country. If that is not done, then every item which does not appear in the Sche-
dule would have to be reconsidered and possibly tariff negotiations re-opened if Article III were 
changed to permit any action on these non-scheduled items.’. EPCT/TAC/PV.10, blz. 3 en 33’. 

83.  Panel Report 30 juni 1949, Brazilian Internal Taxes, BISD IIS/181, § 4. Report of the Panel on United 
States – Taxes on petroleum and certain imported substances (Superfund Act), adopted on 17 June 
1987, BISD 34S/136, § 5.1.9. Panel Report 16 mei 1990, EEC – Regulation on Imports of Parts and 
Components, BISD 37S/132, § 5.4. 

84.  Artikel III en artikel VI GATT 1947. 
85. Appellate Body Report, 1 november 1996, nr. AB-1996-2, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages 

(Japanese Shochu II), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, § H.2 (‘Article III:1 informs Ar-
ticle III:2, second sentence, through specific reference’). Zie ook § 4.8, 5.37 en 5.38 van het Panel 
Report. 
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GATT 1947, of als gevolg daarvan, onder dat van de tweede volzin, gegeven de bredere 
toepasselijkheid hiervan86. 

Artikel III(2), eerste volzin, GATT 1947 dient naar vaste WTO-rechtspraak: ‘to pro-
tect expectations on the competitive relationship between imported and domestic 
products’87. De bepaling ziet dus louter op de heffing van binnenlandse belastingen en 
verbiedt vóór alles een verschillende behandeling van ingevoerde goederen ten over-
staan van in het binnenland voortgebrachte goederen of bescherming van de binnen-
landse markt: ‘If regulatory distinctions were drawn explicitly with respect to the 
origin of the product, or with respect to manifestly different products, then the consis-
tency with Article III:2 or 4 could be determined in a straightforward manner. If the 
regulatory distinctions were not drawn explicitly with respect to origin, then it had to 
be determined whether the products were ‘like’. (...) The Panel noted (...) that the key 
criterion in judging likeness under Article III was whether the measure was applied 
“so as to afford protection to domestic production” ‘88. Ook artikel III(2) en artikel III(4) 
GATT 1947 moeten worden gelezen in het licht van het algemene beginsel89: ‘had to be 
read in the light of this central purpose’90. 

Harmonisatie van belastingwetgevingen van de lidstaten is overigens geen doel van 
artikel III GATT 1947: ‘The purpose of Article III is not to harmonize the internal taxes 
and regulations of contracting parties, which differ from country to country’91. De 
WTO-pendant van artikel 95 EG (het streven naar harmonisatie van de belastingstel-
sels van de EG-lidstaten) is de afspraak tussen de WTO-lidstaten om periodiek geza-
menlijke tariefrondes te organiseren. Om handelsbelemmeringen te slechten kan het 
fiscaal-discriminatieverbod dus maar beperkt worden ingezet. De centrale doelstelling 
van artikel III GATT 1947 wordt verwezenlijkt, onderscheidenlijk het algemene begin-
sel wordt gewaarborgd met gelijke concurrentievoorwaarden voor alle goederen, 
ongeacht herkomst: ‘to ensure that imported products benefit from conditions of 
competition no less favourable than like domestic products’92. Een belastingmaatregel 
mag dus nooit differentiëren naar herkomst van goederen en moet dus steeds een 
zonder-onderscheid-naar-herkomst-maatregel zijn. Het maken van onderscheid naar 
herkomst van goederen is onverenigbaar met de WTO-overeenkomst, en dus verbo-
den: ‘The drafting history and the purpose of Article III made clear that GATT contract-
ing parties retained the right to promulgate taxes or regulations that created distinct 

 
86.  Appellate Body Report, 30 juni 1997 (97-2653), nr. AB-1997-2, Canada – certain measures concern-

ing periodicals, WT/DS31/AB/R, § IV. 
87.  Panel Report 7 november 1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, BISD 36S/345, 

386-387, § 5.13 
88.  Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, DS31/R (1994), not adopted, 

§ 5.5.  
89.  Panel Report 19 juni 1992, United States – Measures affecting alcoholic and malt beverages, 

BISD 39S/206. 
90.  Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, DS31/R (1994), not adopted, 

§ 5.7.  
91.  Report of the Panel on United States – Measures affecting alcoholic and malt beverages, adopted on 

June 19, 1992, BISD 39S/206, § 5.71. 
92.  Artikel III lid 4 GATT 1947. 
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categories among similar products, but that did not, on their face, discriminate against 
imports’93. Dit stemt overeen met de bredere doelstelling van gelijke concurrentie-
voorwaarden voor goederen die in het vrije verkeer van een lidstaat zijn gebracht: 
‘This accords with the broader objective of Article III to provide equal conditions of 
competition once goods had been cleared through customs, and to protect thereby the 
benefits accruing from tariff concessions. This object and purpose of Article III:2 of 
promoting non-discriminatory competition among imported and like domestic prod-
ucts could not be achieved if Article III:2 were construed in a manner allowing dis-
criminatory and protective internal taxation of imported products in excess of like 
domestic products’94. 

Net zo min als compenserende heffingen aan de grens (douanerechten, BTA’s) ge-
schikt zijn om als corrigerend instrument te worden ingezet voor belastingen die niet 
rechtstreeks aangrijpen bij goederen, kunnen dergelijke correcties ook niet worden 
ingebouwd in binnenlandse (belasting)maatregelen die niet rechtstreeks aangrijpen 
bij goederen. 

5.2.7 Reikwijdte fiscaal discriminatieverbod 

Het fiscaal discriminatieverbod is een ruim begrip. Eronder vallen volgens het HvJ EG 
in het PABST-arrest (1982): ‘alle fiscale regelingen die inbreuk kunnen maken op de 
gelijkheid van behandeling van nationale en ingevoerde produkten’95 en ‘elke fiscale 
discriminatie van produkten die naar andere Lid-Staten worden uitgevoerd’96. Volgens 
het HvJ EG in het FRANSE ZOETE WIJNEN EN LIKEURWIJNEN-arrest (1987) kan de Franse 
belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en likeurwijnen die zonder onder-
scheid geldt voor binnenlandse en voor van elders afkomstige wijnen niet worden 
geacht in strijd te zijn met het gemeenschapsrecht om de enkele reden, dat zij op 
discriminerende wijze kan worden toegepast, zolang niet is aangetoond dat dat ook 
metterdaad gebeurt97. 

De werkingssfeer van het fiscaal discriminatieverbod wordt bepaald door de iden-
tieke begrippen goed of product, dat wil zeggen alle voorwerpen die in het kader van 
handelstransacties over een grens worden vervoerd, ongeacht de aard van die transac-
ties. Het EG-verdrag definieert deze begrippen niet. Het HvJ EG verstaat onder goede-
ren en producten: ‘de waren die op geld waardeerbaar zijn en als zodanig het voor-

 
93.  Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, DS31/R (1994), not adopted, 

§ 3.86 en § 3.177. 
94.  Panel Report 10 november 1987, Japan – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Imported 

Wines and Alcoholic Beverages (Japanese Shochu I), BISD 34S/83, § 5.5 c). Zie ook: Report of the 
Panel on United States – Measures affecting alcoholic and malt beverages, adopted on June 19, 1992, 
BISD 39S/206, § 5.9 en § 5.25. 

95. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 
blz. 1331, r.o. 19. 

96. HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol med Edle Metaller Flemming Kjerulff vs. Preben 
Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, Jur. 1978, blz. 1543, r.o. 27. 

97. HvJ EG 7 april 1987, nr. 196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en 
likeurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 10 laatste volzin. 
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werp van handelstransacties kunnen vormen’98. Een voorwaarde is, dat die goederen 
zich in het vrije verkeer van de Gemeenschap bevinden, daaronder begrepen goederen 
herkomstig uit derde landen99. Goederen en producten zijn in dit verband tastbare 
voorwerpen. Verzekeringen en andere financiële ‘producten’ zijn niet tastbaar en zijn 
daarom diensten en vallen als zodanig onder het dienstenregime van het EG-verdrag. 
Ook documenten die een bepaalde waarde vertegenwoordigen, zoals waardepapieren, 
geld en vergunningen zijn geen goederen. Diensten zijn volgens het HvJ EG in het 
ASPA-arrest (1988) geen producten in de zin van het fiscaal discriminatieverbod100. 
Belastingen en andere heffingen die het intracommunautaire dienstenverkeer kunnen 
beperken, moeten volgens het SECO EN DESQUENNE-arrest (1982) worden getoetst aan 
het dienstenregime van het EG-verdrag101. Voor kapitaalmarkt- en financiële diensten 
gelden de bijzondere regels voor de liberalisatie van het kapitaalverkeer102. 

Artikel III GATT 1947 heeft alleen betrekking op goederen en op bestanddelen van 
goederen die fysiek bestanddeel zijn blijven uitmaken van eindproducten. Artikel III is 
niet van toepassing op diensten, niet op producenten of hun winsten, niet op de omzet 
of de omvang van een onderneming en niet op productieprocessen: ‘In particular, 
Article III:1, which sets out the principle underlying Article III, refers to treatment 
resulting from measures applied to products. (...) The Panel found therefore that the 
Note ad Article III could only permit the enforcement, at the time or point of importa-
tion, of those laws, regulations and requirements that affected or were applied to the 
imported and domestic products considered as products’103. Te ver verwijderde ver-
banden met de goederen als zodanig zouden afdwingbaarheid van het non-
discriminatiebeginsel van artikel III en derhalve de handhaafbaarheid van de doelstel-
lingen van de WTO ernstig in gevaar kunnen brengen: ‘The Note [bij artikel III GATT 
1947] could therefore not apply to the enforcement at the time or point of importation 
of laws, regulations or requirements that related to policies or practices that could not 
affect the product as such, and that accorded less favourable treatment to like pro-
ducts not produced in conformity with the domestic policies of the importing coun-
try’104. Wanneer dus een maatregel de toegang van goederen afhankelijk stelt van de 
wijze waarop die goederen zijn geproduceerd of van het in  en uitvoerbeleid van lan-
den via welke die goederen worden geïmporteerd, zijn niet meer de goederen als 

 
98. HvJ EG 10 december 1968, nr. 7/68, EC vs. Italië (voorwerpen van artistiek, historisch, archeologisch 

of ethnografisch belang), Jur. 1968, blz. 0617, r.o. 2. 
99. HvJ EG 7 mei 1987, nr. 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl vs. Amministrazione delle Finanze dello 

Stato, Jur. 1987, blz. 2085, r.o. 26 en 28. 
100. HvJ EG 21 september 1988, nr. 267/86, Pascal van Eycke vs. ASPA NV, Jur. 1988, blz. 4769, beant-

woording derde vraag, zevende en achtste volzin. 
101. Artikel 49 t/m artikel 55 EG. HvJ EG 3 februari 1982, nrs. 62/81 en 63/81, De Naamloze Vennoot-

schap naar Frans recht Seco en de Naamloze Vennootschap naar Frans recht Desquenne & Giral 
vs. Etablissement d'Assurance Contre La Vieillesse et l'Invalidité, Jur. 1982, blz. 0223.  

102. Artikel 51 lid 2 EG. 
103.  Panel Report 20 mei 1994, United States – Restrictions affecting direct and indirect imports of tuna 

and tuna products (Tuna III), DS29/R, § 5.8, zesde volzin. 
104.  Panel Report 20 mei 1994, United States – Restrictions affecting direct and indirect imports of tuna 

and tuna products (Tuna III), § 5.8, slotzin. 
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zodanig in het geding. Er moet dan worden teruggevallen op verdragsbepalingen die 
de kwantitatieve invoer- en uitvoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking 
regelen: ‘(...) and that none of these practises, policies and methods could have any 
impact on the inherent character of tuna as a product’105. 

Een belasting die deel uitmaakt van een algemeen stelsel van binnenlandse belas-
tingen waardoor van elders afkomstige goederen volgens dezelfde criteria stelselmatig 
worden getroffen als soortgelijke in het binnenland voortgebrachte goederen, valt 
onder het bereik van het fiscaal discriminatieverbod106. Het fiscaal discriminatieverbod 
bereikt volgens het PABST-arrest (1982) alle fiscale regelingen die inbreuk kunnen 
maken op de gelijkheid van behandeling van binnenlandse goederen en van goederen 
van elders afkomstig107 en waarborgt onder normale mededingingsvoorwaarden de 
neutraliteit tussen deze goederen doordat het alle nationale fiscale wetgeving van 
discriminerende of protectionistische aard ten aanzien van ‘produkten van de overige 
Lid-Staten’ verbiedt108. Een belastingstelsel is volgens het HvJ EG in de LUXEMBURGSE EN 

BELGISCHE WARM WORT-arresten (1991) slechts verenigbaar met het fiscaal discrimina-
tieverbod wanneer het zodanig is ingericht, dat het in alle gevallen is uitgesloten, dat 
vanuit andere lidstaten afkomstige goederen zwaarder worden belast dan binnenland-
se goederen109. 

In het ESSEVI EN SALENGO-arrest (1981) geeft het HvJ EG een oordeel over de diritto 
erariale, de Italiaanse accijnswetgeving voor gedistilleerd. De diritto erariale bevatte 
een verlaagd accijnstarief voor gedistilleerde dranken, aan de vereisten waarvan ge-
distilleerde dranken van buiten Italië nimmer konden voldoen. Van het belasting-
voordeel kon alleen worden geprofiteerd als tijdens de productie in Italië door de 
Italiaanse overheid kon worden gecontroleerd. Dergelijke belastingmaatregelen ken-
merken zich overduidelijk door de bedoeling te discrimineren en door de duidelijke 
discriminerende werking110. 

Artikel III GATT 1947 heeft betrekking op: ‘any laws or regulations which might ad-
versely modify the conditions of competition between the domestic and imported 

 
105.  Panel Report 20 mei 1994, United States – Restrictions affecting direct and indirect imports of tuna 

and tuna products (Tuna III), § 5.9. 
106. Artikelen 90-91 EG. 
107. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 

blz. 1331, r.o. 19. 
108. Artikelen 90-91 EG. Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG vormen de eerste en tweede alinea van 

artikel 90 EG in het stelsel van het EG-verdrag een aanvulling op de bepalingen van het EG-verdrag 
betreffende de afschaffing van douanerechten en heffingen van gelijke werking (HGW). HvJ EG 
7 mei 1987, nr. 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl vs. Amministrazione delle Finanze dello Stato, 
Jur. 1987, blz. 2085, r.o. 25. HvJ EG 17 juni 1998, nr. C-68/96, Grundig Italiana SpA vs. Ministero del-
le Finanze, Jur. 1998, blz. I-3775, r.o. 11. 

109. Zie onder meer: HvJ EG 26 juni 1991, nr. C-152/89, EC vs. Luxemburg, Jur. 1991, blz. I-3141, r.o. 21. 
HvJ EG 17 juni 1998, nr. C-68/96, Grundig Italiana SpA vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1998, 
blz. I-3775, r.o. 12. HvJ EG 3 februari 2000, nr. C-228/98, Charalampos Dounias vs. Ypourgio Oiko-
nomikon, Jur. 2000, blz. I-00577, r.o. 41. HvJ EG 15 maart 2001, nr. C-265/99, EC vs. Frankrijk, 
Jur. 2001, blz. I-2305, r.o. 40. 

110. HvJ EG 27 mei 1981, nrs. 142/80 en 143/80, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs. Essevi 
SpA Carlo Salengo (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1981, blz. 1413, r.o. 22 
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products’111, met als doel de ‘effective equality of opportunities for imported pro-
ducts’112. Het toepassingsgebied van artikel III GATT 1947 is naar vaste WTO-recht-
spraak ruim: ‘A demonstration that a measure inconsistent with Article III:2, first 
sentence, has no or insignificant effects would therefore not be a sufficient demonstra-
tion that the benefits accruing under that provision had not been nullified or impaired 
even if such a rebuttal were in principle permitted’113. In een andere paneluitspraak 
luidt het dat ‘the ‘no less favourable’ treatment requirement of Article III:4 has to 
understood as applicable to each individual case of imported products’114. Het toepas-
singsgebied van artikel III GATT 1947 is ook volgens de ‘Notes and Supplementary 
Provisions, Ad Article III GATT’ breed: ‘(...) any law, regulation or requirement (...) 
which applies to an imported product and to the like domestic product and is (...) 
enforced in the case of the imported product at the time or point of importation, is 
nevertheless to be regarded as (...) a law, regulation or requirement (...) subject to the 
provisions of Article III’115. 

De reikwijdte van artikel III GATT 1947 is niet los te zien van de doelstelling van ar-
tikel II GATT 1947: ‘(...) but also in the light of the purpose of Article II, which is to 
ensure, that internal taxes and regulations “not be applied to imported or domestic 
products so as to afford to domestic production” ‘116. 

Geen enkele bepaling in de GATT 1947 of het EG-verdrag, noch een algemeen be-
ginsel van WTO-recht of Europees recht staat er overigens aan in de weg, dat binnen-
lands voortgebrachte goederen ongunstiger worden behandeld dan uit andere gebie-
den van WTO-lidstaten of EU-lidstaten binnengebrachte goederen (omgekeerde dis-
criminatie). 

5.2.8 Belastingdifferentiaties 

Belastingdifferentiaties, zoals vrijstellingen, verlaagde tarieven, verminderingen, te-
gemoetkomingen, teruggaafregelingen en aftrekposten (belastinguitgaven) hebben 
het karakter van subsidies dan wel van toedeling van andere voordelen aan belasting-
plichtigen. Zij zijn gegoten in de vorm van lastenverlichtende maatregelen die zijn 
ingebed in het belastingstelsel zelf, met als gevolg dat het bestaan, werking en de bud-
gettaire betekenis ervan nogal vaak aan het zicht onttrokken zijn117. Dit instrument 

 
111.  Panel Report 23 oktober 1958, Italian Discrimination Against Imported Agricultural Machinery, 

7S/60, 64, § 12. 
112.  Panel Report 7 november 1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, BISD 36S/345, 

386-387, § 5.11. 
113.  Panel Report 17 juni 1987, United States – Taxes on petroleum and certain imported substances 

(Superfund Act), BISD 34S/136, § 5.1.9  
114.  Panel Report 7 november 1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, BISD 36S/345, 

386-387, § 5.14 
115.  Notes and Supplementary Provisions, Ad Article III GATT. 
116.  Report of the Panel on United States – Measures affecting alcoholic and malt beverages, adopted on 

June 19, 1992, BISD 39S/206. 
117. Tax expenditures blijven in veel lidstaten in duisternis gehuld, zicht op de doeltreffendheid van de 

bestede gelden ontbreekt en aan evaluatie wordt veelal niet toegekomen. De belastinguitgaaf zou 
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leent zich goed voor aan- dan wel ontmoediging van het ge- of verbruik van bepaalde 
goederen en diensten en valt typisch vanwege zijn mogelijke sociaal-economische ef-
fecten onder het fiscaal discriminatieverbod, dat immers specifiek ziet op onthef-
fingsmaatregelen die binnenlandse goederen gunstiger behandelen dan gelijksoortige 
uit andere lidstaten binnengebrachte goederen118. 

Belastingdifferentiaties zijn volgens het HvJ EG in het FRANSE GEDISTILLEERDE 

DRANKEN-arrest (1980) in beginsel verdragsconforme en derhalve geoorloofde modali-
teiten en bepaald niet verboden, ‘met name wanneer zij het behoud mogelijk maken 
van produkties of ondernemingen, die zonder deze bijzondere fiscale faciliteiten, 
vanwege de stijging van de produktiekosten niet meer rendabel zouden zijn, doch 
zulks onder voorwaarde dat de Lid-Staten die van deze mogelijkheid gebruik maken, 
dergelijke faciliteiten zonder onderscheid en protectionisme ook uitbreiden tot de 
geïmporteerde produkten die in dezelfde omstandigheden verkeren’119. Bij de huidige 
stand van het gemeenschapsrecht en zolang de betrokken bepalingen niet zijn een-
gemaakt of geharmoniseerd, is het de lidstaten zeker niet verboden120 ‘een stelsel van 
gedifferentieerde belastingen naargelang van de diverse categorieën van produkten in 
te voeren, indien de toegekende belastingfaciliteiten ter bereiking van wettige econo-
mische en sociale doelen worden aangewend’121. De lidstaten zijn volgens het HvJ EG 
in onder meer in de arresten HUMBLOT (1985), JACQUES FELDAIN (1985) en NÁDASDI EN 

NÉMETH (2006) bij de actuele stand van het gemeenschapsrecht vrij om bepaalde goe-
deren te onderwerpen aan een progressieve belasting naar een objectief criterium, 
voor zover deze belasting geen discriminerende of beschermende werking heeft122, en 
in het arrest-FRANSE ZOETE WIJNEN EN LIKEURWIJNEN (1987) ‘om aan de hand van objectie-
ve criteria, zoals de gebruikte grondstoffen of de toegepaste produktieprocédés, voor 

 
moeten worden meegebudgetteerd in de begroting, hetgeen meebrengt, dat door jaarlijkse aanbie-
ding aan het parlement de belastinguitgaven tezamen met alle andere uitgaven bezien en bediscus-
sieerd kunnen worden. Voor sommige belastingplichtigen is door tax expenditures sprake van be-
dekte belastingvrijdom; er wordt meer verrekend dan in feite wordt geheven. 

118. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 
blz. 1331, r.o. 19. 

119. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 
1980, blz. 347, samenvatting r.o. 4, afgeleid van r.o. 16. 

120. Onder meer: HvJ EG 15 maart 1983, nr. 319/81, EC vs. Italië (belasting op gedistilleerde dranken), 
Jur. 1983, blz. 601. HvJ EG 17 september 1987, nr. 433/85, Jacques Feldain vs. Directeur Général des 
Impôts, Colmar (differentiële belasting op voertuigen), Jur. 1987, blz. 3521. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 
252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des Services Fiscaux de La 
Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 31. HvJ EG 9 mei 1985, 
nr. 112/84, Michel Humblot vs. Directeur des Services Fiscaux, Vesoul (progressieve belasting op 
voertuigen), Jur. 1985, blz. 1367, r.o. 12-13. HvJ EG 16 december 1986, nr. 200/85, EC vs. Italië (dif-
ferentiele btw-tarieven voor voertuigen met dieselmotor), Jur. 1986, blz. 3953, r.o. 8 en 10. 

121. HvJ EG 10 oktober 1977, nr. 148/77, Hanssen Jun. & O.C. Balle GmbH & Co. vs. Hauptzollamt Flens-
burg, Jur. 1977, blz. 1787. 

122. HvJ EG 9 mei 1985, nr. 112/84, Michel Humblot vs. Directeur des Services Fiscaux, Vesoul (progres-
sieve belasting op voertuigen), Jur. 1985, blz. 1367, r.o. 12-13. HvJ EG 17 september 1987, nr. 
433/85, Jacques Feldain vs. Directeur Général des Impôts, Colmar (differentiële belasting op voer-
tuigen), Jur. 1987, blz. 3521, r.o. 11. 



5.2   Hoofdstuk 5 / Rechtsgronden Europees accijnsregime 

682 

bepaalde produkten, zelfs indien deze gelijksoortig zijn in de zin van artikel 95 [artikel 
90 EG], eerste alinea, EEG-Verdrag, een stelsel van gedifferentieerde belastingheffing 
in te voeren’123. 

Directe belastingen vallen in beginsel niet onder het fiscaal discriminatieverbod, 
maar hun belastingdifferentiaties wel, welke zo nodig kunnen worden getoetst aan 
het fiscaal discriminatieverbod het staatssteunverbod124 en aan het verbod op kwanti-
tatieve invoer- en uitvoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking als verbo-
den kwantitatieve invoer- en uitvoerbeperkingen125. 

Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG zijn belastingdifferentiaties in algemene 
stelsels van binnenlandse belastingen van de lidstaten niet discriminerend, als deze126: 
1. gericht zijn op de verwezenlijking van een economisch of sociaal beleidsoogmerk; 
2. verenigbaar zijn met de in het EU-verdrag en in het daarvan afgeleide recht gestel-

de eisen; en 
3. in uitvoeringsbepalingen alle mogelijke, rechtstreekse of indirecte, discriminatie 

jegens importen uit derde landen en/of iedere vorm van bescherming van concur-
rerende nationale goederen, worden vermeden. 

 
Het door een nationale overheid gehanteerd differentiatiecriterium dient uitdrukkelijk 
gerechtvaardigd te kunnen worden127. 

Zoals in EG-verband geoorloofd is128, zijn belastingdifferentiaties ten aanzien van 
gelijksoortige goederen (‘like products’) met een specifiek beleidsdoel als rechtvaardi-

 
123. HvJ EG 7 april 1987, nr. 196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en 

likeurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 6. HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos 
Nádasdi (C-290/05) en Ilona Németh (C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális 
Parancsnoksága (autoregistratiebelasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 
2006, blz. I-10115, r.o. 51. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (re-
gionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naarge-
lang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor 
ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 30. 

124.  Artikel 87-88 EG. 
125. Artikel 28-30 EG. HvJ EG 7 mei 1985, nr. 18/84, EC vs. Frankrijk (fiscale voordelen voor de pers), 

Jur. 1985, blz. 1339. 
126. Zie onder meer: HvJ EG 14 januari 1981, nr. 140/79, Chemial Farmaceutici vs. DAF SpA, Jur. 1981, 

blz. 1, r.o. 14. HvJ EG 14 januari 1981, nr. 46/80, SpA Vinal vs. SpA Orbat (belastingregeling gedena-
tureerde alcohol), Jur. 1980, blz. 77, r.o. 13. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken 
(belastingregeling voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 20. HvJ EG 7 april 1987, nr. 
196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en likeurwijnen), 
Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 6. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (re-
gionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naarge-
lang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor 
ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 30. Zie ook: overweging 24 considerans Richtlijn 
energiebelastingen en artikel 5 Richtlijn energiebelastingen. 

127. Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 8 januari 1980, nr. 21/79, EC vs. Italië (geregenereerde afgewerkte olie), 
Jur. 1980, blz. 1. HvJ EG 24 november 1993, nrs. C-267/91 en 268/91, Strafzaken tegen B. Keck en 
D. Mithouard, Jur. 1993, blz. 6097, NJ 1994/470, r.o. 15. 

128.  Artikelen 90-91 EG-verdrag. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling 
voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 20. HvJ EG 7 april 1987, zaak 196/85, EC vs. 
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gingsgrond ook in WTO-verband mogelijk. Hierover oordeelde het Panel in de zaak 
Japan – Customs duties, taxes and labelling practices on imported wines and alcoholic 
beverages (1987) als volgt: ‘The Panel further noted, that, pursuant to the ‘general 
exceptions’ listed in Article XX, Article III:2 must not be construed ‘to prevent the 
adoption or enforcement by any contracting party of measures (…) (b) necessary to 
protect human, animal or plant life or health’ (Article XX:(b)); non-discriminatory 
measures under this exception clause might also entail differential tax rates on like 
products’129. Dat deze formulering niet zo maar een losse overweging is, moge blijken 
uit het feit, dat het Panel deze visie uitvoeriger herhaalt, en concludeert dat de lidsta-
ten op fiscaal gebied ruime beleidsvrijheid bezitten: ‘The “general exceptions” pro-
vided for in GATT Article XX might also justify internal tax differentiations among like 
or directly competitive products, for instance if ‘necessary to protect human (…) or 
plant life or health’ (Article XX,b). The Panel found, therefore, that the General Agree-
ment reserved each contracting party a large degree of freedom to decide autono-
mously on the objectives, level, principles and methods of its internal taxation of 
goods’130. Volgens de EC zijn differentiaties binnen ‘like products’ geoorloofd op de 
uitdrukkelijke voorwaarde, dat eventuele thuismarktbeschermende elementen in een 
regeling kunnen worden opgespoord en geëlimineerd door middel van strikte toepas-
sing van de tweestappenprocedure: ‘Article III was intended to permit taxes to differ-
entiate among products. The EC admitted this despite the proscription against provid-
ing preferential treatment to “like domestic products”. The EC argued that all automo-
biles were “like products”, but yet that Article III did not require that “all like products 
had to be subject to exactly the same tax”. Accordingly, it proposed this two-part test 
to create an exception within Article III to tax different categories of “like products” 
‘131. Dit biedt, zoals gezegd, mogelijkheden om goederen, uiteraard zonder onderscheid 
naar herkomst, toe te rusten (al dan niet verplicht) met een onderscheidend kenmerk 

 
Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en likeurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 
6. 

129.  Panel Report 10 november 1987, Japan – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Imported 
Wines and Alcoholic Beverages (Japanese Shochu I), BISD 34S/83, § 5.9 d). 

130.  Panel Report 10 november 1987, Japan – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Imported 
Wines and Alcoholic Beverages (Japanese Shochu I), BISD 34S/83, § 5.13. 

131. Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, DS31/R (1994), not adopted, 
§ 3.65. Deze paneluitspraak is uiteindelijk niet door de GATT-raad aangenomen, omdat de tekst van 
de uitspraak volgens de Europese Commissie zo kan worden uitgelegd dat in de eerste onderzoeks-
stap, de stap waarin de ‘likeness’ van goederen wordt onderzocht, al direct en doorslaggevend aan 
de orde kan komen of een gedifferentieerde belastingmaatregel thuismarktbeschermend is of een 
ander beleidsdoel dan thuismarktbescherming dient (zie § 5.9). Een dergelijke uitleg zou er volgens 
de EC toe kunnen leiden, dat aan de tweede stap niet meer wordt toegekomen waardoor de toet-
sing aan het handelsdiscriminatieverbod wordt gefrustreerd. Het fundamentele bezwaar hiervan 
ligt in bewijsposities en bewijslasten. Thuismarktbescherming is in internationale handelsgeschil-
len door en vanuit een klagende WTO-lidstaat bepaald lastiger te bewijzen dan discriminatie. Het 
overslaan van de tweede stap is volgens de Commissie derhalve evident ongewenst. Ondanks dat 
deze paneluitspraak vanwege deze mogelijke uitleg niet is aangenomen, zijn de rechtsoverwegin-
gen van het Panel interessant, omdat daarin lijnen van eerdere paneluitspraken worden voortgezet 
en doorgetrokken. 
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(bijvoorbeeld een communautair milieukeur) en daarmee in aanmerking te laten 
komen voor een verlaagd tarief en goederen zonder keur daarvan uit te sluiten. 

De ‘general exceptions’ waaraan het Panel refereert, zijn gecodificeerd in artikel XX 
GATT 1947. Hoewel in GATT 1947, in tegenstelling tot het op het gebied van duurzame 
ontwikkeling ambitieuze EG-verdrag, geen uitdrukkelijke doelstelling van duurzame 
ontwikkeling voorkomt, zijn toch differentiaties mogelijk op grond van deze ‘general 
exceptions’. Voor zover voor specifieke beleidsdoelen relevant luidt artikel XX GATT 
1947: ‘Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner 
which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between 
countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on interna-
tional trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or 
enforcement by any contracting party of measures: (a) necessary to protect public 
morals; (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; (…) 
(d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsist-
ent with the provisions of this Agreement (…) (g) relating to the conservation of ex-
haustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with 
restrictions on domestic production and consumption; (...)’132. De maatregelen die 
worden getoetst aan artikel XX zijn precies die maatregelen die eerst geacht worden 
inbreuk op de WTO-verplichtingen te maken133. 

5.2.9 Economisch of sociaal beleidsoogmerk 

Een economisch of sociaal beleidsoogmerk, ofwel een dwingende reden van algemeen 
belang, kan zoal gelegen zijn in behoud van het nationale historisch en artistiek be-
zit134, beroepsethiek ter bescherming van degenen te wier behoeve diensten worden 
verricht135, bescherming van de intellectuele eigendom136, bescherming van werkne-
mers137, bevordering van de ontwikkeling van motoren met minder brandstof-

 
132.  Artikel XX(a)(b)(d)(g) GATT 1947. 
133.  Report of the Panel 7 februari 1984, Canada – Administration of the Foreign Investment Review Act, 

BISD 30S/140. Panel Report 7 november 1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, 
BISD 36S/345, 386-387. Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, 
DS31/R (1994), not adopted. 

134. HvJ EG 26 februari 1991, nr. C-180/89, EC vs. Italië (Toeristengids II), r.o. 20. 
135. HvJ EG 18 januari 1979, nrs. 110/78 en 111/78, Ministère Public Chambre Syndicale des Agents 

Artistiques et Impresarii de Belgique, A.S.B.L. vs. Willy van Wesemael en anderen, Jur. 1979, blz. 35, 
r.o. 28. 

136. HvJ EG 27 maart 1980, nr. 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs.Denkavit Italiana Srl, 
Jur. 1980, blz. 1205, r.o. 15. 

137. HvJ EG 17 december 1981, nr. 279/80, Strafzaak tegen Alfred John Webb, Jur. 1981, blz. 3305, 
r.o. 19. HvJ EG 3 februari 1982, nrs. 62/81 en 63/81, De Naamloze Vennootschap naar Frans recht 
Seco en de Naamloze Vennootschap naar Frans recht Desquenne & Giral vs. Etablissement d'Assu-
rance Contre La Vieillesse et l'Invalidité, Jur. 1982, blz. 0223, r.o. 14. HvJ EG 27 maart 1990, nr. 
C-113/89, Société Rush Portuguesa LDA vs. Office National d'Immigration, Jur. 1990, blz. I-1417, 
r.o. 18. 
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verbruik138, het bevorderen van distillatie van landbouwproducten139, consumentenbe-
scherming140, cultuurbeleid141, dierenwelzijn142, duurzame ontwikkeling, waaronder 
milieubescherming143, eerlijkheid van handelstransacties144, historische en artistieke 
rijkdommen en de ruimst mogelijke verspreiding van de kennis van de kunst en cul-
tuur van een land145, het ontmoedigen van het gebruik van bepaalde speelappara-
tuur146, openbare veiligheid147, het regenereren van olie148, de strijd tegen de onder-

 
138. HvJ EG 17 september 1987, nr. 433/85, Jacques Feldain vs. Directeur Général des Impôts, Colmar 

(differentiële belasting op voertuigen), Jur. 1987, blz. 3521. 
139. HvJ EG 14 januari 1981, nr. 140/79, Chemial Farmaceutici vs. DAF SpA, Jur. 1981, blz. 1. HvJ EG 

14 januari 1981, nr. 46/80, SpA Vinal vs. SpA Orbat (belastingregeling gedenatureerde alcohol), Jur. 
1980, blz. 77. 

140. HvJ EG 22 juni 1982, nr. 220/81, Strafzaak tegen Timothy Frederick Robertson en anderen (maatre-
gelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen), r.o. 9. HvJ EG 4 december 1986, nr. 
220/83, EC vs. Frankrijk (vrij verrichten van diensten – coassurantie), Jur. 1986, blz. 3663, r.o. 20. 
HvJ EG 4 december 1986, nr. 252/83, EC vs. Denemarken (recht van vestiging en vrij verrichten van 
diensten – coassurantie), Jur. 1986, blz. 3713, r.o. 20. HvJ EG 4 december 1986, nr. 205/84, EC 
vs. Duitsland (vrij verrichten van diensten – verzekeringen), Jur. 1986, blz. 3755, r.o. 30. HvJ EG 
4 december 1986, nr. 206/84, EC vs. Ierland, Jur. 1986, blz. 3817, r.o. 20. HvJ EG 26 februari 1991, nr. 
C-180/89, EC vs. Italië (Toeristengids II), r.o. 20. HvJ EG 26 februari 1991, nr. C-198/89, EC 
vs. Griekenland (Toeristengids III, Jur. 1991, blz. I-00727, r.o. 21. HvJ EG 15 september 1994, nr. 
293/93, Strafzaak tegen Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper (vrij verkeer van goederen – edele 
metalen), Jur. 1994, blz. I-4249, r.o. 14. 

141. HvJ EG 25 juli 1991, nr. 288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a. vs. Com-
missariaat voor de Media, Jur. 1991, blz. I-4007, NJ 1992/523. 

142. HvJ EG 1 april 1982, nrs. 141/81, 142/81 en 143/81, Officier van Justitie vs. Gerrit Holdijk, Lubbartus 
Mulder, Veevoederbedrijf Alpuro BV. 

143. Onder meer: HvJ EG 8 januari 1980, nr. 21/79, EC vs. Italië (geregenereerde afgewerkte olie), 
Jur. 1980, blz. 1. Het regenereren, dat wil zeggen herbruikbaar maken van de olie geschiedde om 
economische én ecologische redenen. HvJ EG 7 februari 1985, nr. 240/83, Procureur de la Républi-
que vs. Association de Défense des Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU). HvJ EG 20 september 1988, 
nr. 302/86, EC vs. Denemarken (Deense flessen), Jur. 1988, blz. 4607. HvJ EG 19 mei 1992, nr. 
195/90, EC vs. Duitsland, Jur. 1990, blz. I-2715. HvJ EG 9 juli 1992, nr. C-2/90, EC vs. België (Waalse 
afvalstoffen). HvJ EG 17 mei 1994, nr. C-41/93, Frankrijk vs. EC, Jur. 1994, blz. I-1829. 

144. HvJ EG 22 juni 1982, nr. 220/81, Strafzaak tegen Timothy Frederick Robertson en anderen (maatre-
gelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen), r.o. 9. HvJ EG 20 februari 1979, nr. 
120/78, Rewe Zentral AG vs. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon), 
Jur. 1979, blz. 649. HvJ EG 13 maart 1984, nr. 16/83, Landgericht München II vs. K. Prantl, r.o. 25-28. 
HvJ EG 15 september 1994, nr. 293/93, Strafzaak tegen Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper (vrij 
verkeer van goederen – edele metalen), Jur. 1994, blz. I-4249, r.o. 14. 

145. HvJ EG 26 februari 1991, nr. C-154/89, EC vs. Frankrijk (Toeristengids I), Jur. 1991, blz. I-00659, 
r.o. 17. HvJ EG 26 februari 1991, nr. C-198/89, EC vs. Griekenland (Toeristengids III, Jur. 1991, blz. 
I-00727, r.o. 21. 

146. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des 
Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343. 

147.  HvJ EG 10 juli 1984, nr. 72/83, Campus Oil e.a. vs. Minister van Industrie en Energie e.a., Jur. 1984, 
blz. 2727, r.o. 7-8. 

148. HvJ EG 8 januari 1980, nr. 21/79, EC vs. Italië (geregenereerde afgewerkte olie), Jur. 1980, blz. 1. 
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ontwikkeling van bepaalde gebieden149, het uitbaten van archeologische, volksgezond-
heid150, voedingsgewoonten op de binnenlandse markt151 en waarborging van het 
voortbestaan van de productie van kwaliteitsgoederen die voor bepaalde gebieden in 
de Gemeenschap van bijzonder economisch belang zijn152. 

Belastingdifferentiaties zijn uitsluitend verdragsconform ‘wanneer zij gericht zijn 
op de verwezenlijking van economische beleidsoogmerken die zelf ook met de in het 
Verdrag en in het afgeleide recht gestelde eisen verenigbaar zijn, en wanneer in de 
uitvoeringsbepalingen alle mogelijke rechtstreekse of indirecte discriminatie jegens 
importen uit de andere Lid-Staten en/of iedere vorm van bescherming van concur-
rerende nationale produkten wordt vermeden’153. De beleidsvrijheid van een lidstaat 
op fiscaal gebied kan ‘geen afwijkingen rechtvaardigen van het in artikel 95 [artikel 90 
EG] neergelegde fundamentele verbod van fiscale discriminatie: zij dient binnen de 
grenzen te blijven die deze bepaling stelt, en de daarin neergelegde verboden te res-
pecteren’154. Belastingdifferentiaties mogen met andere woorden handelsbelemme-
ringen teweeg brengen, maar die handelsbelemmeringen moeten dan zonder onder-
scheid zowel door buitenlandse als door binnenlandse goederen worden ondergaan en 
gerechtvaardigd worden door een economisch of sociaal beleidsoogmerk. 

Diverse keren heeft het HvJ EG zich over mogelijke beperkingen van het intracom-
munautaire handels- en goederenverkeer op grond van een economisch of sociaal 
beleidsoogmerk uitgesproken. Deze beperkingen zijn alleen geoorloofd en gerecht-
vaardigd wanneer zij worden gelegd in het kader van niet-discriminerende, dus zon-
der-onderscheid-maatregelen. Hierna volgen enkele voorbeelden uit de zojuist ge-
noemde reeks rechtvaardigingsgronden. 

5.2.10 Voortbestaan productie regionale producten 

In Frankrijk worden natuurlijke zoete wijnen geproduceerd in bepaalde streken met 
weinig neerslag en een betrekkelijk droge bodem. De lokale economie is wegens de 

 
149. HvJ EG 7 april 1987, nr. 196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en 

likeurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597. HvJ EG 3 juli 1985, nr. 277/83, EC vs. Italië (verlaging van de be-
lasting op bij de productie van Marsala gebruikte alcohol). 

150.  HvJ EG 25 juli 1991, nrs. C-1/90 en C-176/90, Aragonesa de Publicidad Exterior SA en Publivia SAE 
vs. Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluna. HvJ EG 7 oktober 
1989, nr. 125/88, Strafzaak tegen H.F.M. Nijman. 

151. HvJ EG 5 februari 1981, nr. 53/80, Strafzaak tegen Koninklijke Kaasfabriek Eyssen BV (vrij verkeer 
van goederen – verbod van toevoegingsmiddelen), r.o. 14. 

152. HvJ EG 7 april 1987, nr. 196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en 
likeurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597. 

153. HvJ EG 27 mei 1981, nrs. 142/80 en 143/80, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs. Essevi 
SpA Carlo Salengo (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1981, blz. 1413, r.o. 21. Zie ook HvJ EG 
14 januari 1981, nr. 140/79, Chemial Farmaceutici vs. DAF SpA, Jur. 1981, blz. 1. HvJ EG 14 januari 
1981, nr. 46/80, SpA Vinal vs. SpA Orbat (belastingregeling gedenatureerde alcohol), Jur. 1980, 
blz. 77. HvJ EG 15 maart 1983, nr. 319/81, EC vs. Italië (belasting op gedistilleerde dranken), 
Jur. 1983, blz. 601. 

154. HvJ EG 15 maart 1983, nr. 319/81, EC vs. Italië (belasting op gedistilleerde dranken), Jur. 1983, blz. 
601, r.o. 14 tweede volzin. 
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met de verbouw van andere agrarische producten verbonden moeilijkheden sterk van 
deze productie afhankelijk. Voor deze bepaalde groep wijnen paste Frankrijk een ver-
laagd accijnstarief toe, welke differentiatie onder meer diende ter compensatie van de 
zwaardere eisen die aan de productie ervan worden gesteld. Deze belastingdiffe-
rentiatie zou ‘het voortbestaan moeten waarborgen van kwaliteitsprodukties die voor 
bepaalde gebieden in de gemeenschap van bijzonder economisch belang zijn. Derge-
lijke doelstellingen van economisch beleid moeten verenigbaar worden geacht met de 
vereisten van het gemeenschapsrecht’155. Naar de huidige stand van het gemeen-
schapsrecht staat er, aldus het HvJ EG in het FRANSE ZOETE WIJNEN EN LIKEURWIJNEN-arrest 
(1987) niets aan in de weg ‘dat de Lid-Staten voor wettige economische of sociale 
doeleinden belastingfaciliteiten verlenen in de vorm van vrijstelling of verlaging van 
rechten voor bepaalde soorten alcoholhoudende dranken of bepaalde categorieën 
producenten’ op de uitdrukkelijke voorwaarde dat ‘die begunstigingsregelingen zon-
der discriminatie worden uitgebreid tot ingevoerde produkten die aan dezelfde voor-
waarden voldoen als de begunstigde nationale produkties’156. Dit arrest is onderdeel 
van vaste Europese rechtspraak, om het behoud mogelijk te maken van regionale pro-
ducten, regionale ondernemingen en regionale werkgelegenheid die, zonder deze 
bijzondere fiscale faciliteiten, vanwege de stijging van de productiekosten niet meer 
rendabel of mogelijk zouden zijn157. 

5.2.11 Ontmoediging bepaalde goederen en diensten 

Een belastingregeling met corrigerende tariefsdifferentiatie zonder onderscheid toe-
gepast naar herkomst van goederen en gegrondvest op sociaal-economisch beleid is 
een geoorloofde maatregel. Zo’n corrigerend belastinginstrument werd in Frankrijk 
om sociale motieven ingezet om het bezit en het gebruik van speelautomaten te be-
perken. Het bezit van speelautomaten was in Frankrijk aan twee belastingen 
onderworpen. Een gemeentelijke belasting, de Taxe sur les spectacles, en een belasting 
van de centrale overheid, de Taxe d’Etat. Beide belastingen kenden gedifferentieerde 
tarieven om het gebruik van bepaalde soorten spelen te ontmoedigen, vanuit ‘het 
verlangen om, naargelang van het publiek en de plaats van opstelling, het gebruik van 
bepaalde categorieën apparaten te bevorderen en het gebruik van andere af te 
remmen’158. Uit het na de invoering van de belasting uitgevaardigde algemene verbod 
op de vervaardiging en het bezit van de apparaten waarvan het gebruik het zwaarst 
was belast, blijkt volgens het HvJ EG in het arrest-GABRIËL BERGANDI (1988) duidelijk 
dat de tariefsdifferentiatie was ingegeven door sociale overwegingen, namelijk het 
ontmoedigen van het gebruik van bepaalde soorten apparaten159. Wat de verschillen in 

 
155. HvJ EG 7 april 1987, nr. 196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en 

likeurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 9 
156. Idem r.o. 7 
157. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 169/78, EC vs. Italië (Belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, 

blz. 385, r.o. 16. 
158. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des 

Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten) (ontmoediging gebruik 
speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 30. 
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het gebruik van bepaalde soorten apparaten159. Wat de verschillen in tarief betreft, 
overwoog het HvJ EG dat een stelsel waarbij ‘de progressie van de belasting verband 
houdt met de verschillende categorieën van speelautomaten, waarmee wettige sociale 
doelen worden nagestreefd en dat de binnenlandse produktie niet fiscaal bevoordeelt 
ten koste van de soortgelijke of concurrerende ingevoerde produktie’ niet in strijd is 
met het fiscaal discriminatieverbod160. Het beleid om een bepaald gebruik van bepaal-
de apparaten te ontmoedigen was wettelijk vastgelegd. Dit beleid kon, omdat het zon-
der onderscheid naar herkomst van de apparatuur gestalte was gegeven, een expliciet 
sociaal beleidsoogmerk vormen, dat de beperking van het vrije handelsverkeer van 
speelautomaten die er het gevolg van was, rechtvaardigt. 

5.2.12 Prohibitief tarief 

Inzake het bevorderen van agrificatie (distillatie van landbouwproducten), heeft het 
HvJ EG in het DAF-arrest beslist161, ‘dat een belastingsysteem niet met artikel 95 [arti-
kel 90 EG], eerste alinea, van het EEG-verdrag in strijd komt, wanneer het medebrengt 
dat de gebruikte grondstof en de ter vervaardiging van elk van beide produkten toege-
paste procédés in aanmerking genomen, gedenatureerde synthetische alcohol zwaar-
der wordt belast dan gedenatureerde gistingsalcohol, zolang bedoelde bepalingen op 
elk van beide categorieën van alcohol, indien van oorsprong uit de andere Lid-Staten, 
gelijkelijk worden toegepast. Zulk een belastingstelsel is zelfs gerechtvaardigd, wan-
neer de betrokken produkten, ofschoon uit verschillende grondstoffen verkregen, voor 
hetzelfde gebruik kunnen dienen en zich voor dat gebruik ook gelijkelijk lenen’162. Italië 
paste een zodanig hoog tarief toe dat de invoer in Italië van synthetische alcohol uit 
andere lidstaten praktisch onmogelijk werd gemaakt. Een dergelijk tarief is evenwel 
toelaatbaar op grond van het feit dat een lidstaat daarmee een economisch beleidsoog-
merk trachtte te verwezenlijken dat verenigbaar was met de in het EG-verdrag gestelde 
eisen, en omdat het tarief op het nationale grondgebied een vergelijkbaar economisch 
effect sorteerde, doordat het hoge tarief een rendabele productie van hetzelfde product 
door de eigen Italiaanse industrie ook vrijwel onmogelijk maakte. 

 
159. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des 

Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343, 
r.o. 19. 

160. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des 
Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1998, blz. 1343, 
r.o. 32. 

161. HvJ EG 14 januari 1981, nr. 140/79, Chemial Farmaceutici vs. DAF SpA, Jur. 1981, blz. 1. 
162. HvJ EG 14 januari 1981, nr. 46/80, SpA Vinal vs. SpA Orbat (belastingregeling gedenatureerde 

alcohol), Jur. 1980, blz. 77, r.o. 17-18. 
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5.2.13 Gelijksoortigheid als criterium van externe neutraliteit 

Als eerste toetsingsstap aan het fiscaal discriminatieverbod van de tweestappenproce-
dure is gelijksoortigheid van bepaalde goederen het leidende begrip163. Een definitie van 
gelijksoortigheid ontbreekt in het EG-verdrag. Een belastingregeling wordt getoetst 
aan functie, gebruiksmogelijkheden, (technologische) eigenschappen, smaak, voorkeur 
en gewoonten van de consument, samenstelling, oorsprong, plaats van de productie, 
productieprocedé, aard, karakter, kwaliteit, concurrentie-eigenschappen en substitu-
eerbaarheid van de in het geding zijnde producten. Het begrip gelijksoortige producten 
behoort soepel en ruim te worden uitgelegd, waarbij het HvJ EG in het RODERS-arrest 
(1995) als maatstaf heeft genomen ‘niet de volstrekte identiteit, maar het soortgelijke 
en vergelijkbare gebruik’164. Als gelijksoortig dienen te worden aangemerkt de goe-
deren die: ‘uit verbruikersoogpunt soortgelijke eigenschappen vertonen en aan de-
zelfde behoeften voldoen’165. 

Bij de vraag of categorieën dranken gelijksoortig zijn, bijvoorbeeld of vruchtenwijn 
en druivenwijn gelijksoortig zijn, moet enerzijds worden gelet op al hun objectieve 
kenmerken, zoals oorsprong, wijze van vervaardiging en organoleptische eigenschap-
pen, met name smaak en alcoholgehalte, en anderzijds op het feit dat zij uit verbrui-
kersoogpunt al dan niet aan dezelfde behoeften kunnen beantwoorden. Of dit het 
geval is moet niet worden afgemeten aan de bestaande consumentengewoonten, maar 
aan de mogelijke ontwikkeling van deze gewoonten, en vooral aan de objectieve ken-
merken van een product, die maken dat het voor bepaalde groepen consumenten aan 
dezelfde behoeften tegemoetkomt als een ander product166. Onderzocht moet worden 
of de betrokken goederen soortgelijke eigenschappen vertonen en aan dezelfde be-
hoeften van de consument voldoen. Maatstaf is het soortgelijke en vergelijkbare ge-
bruik167. 

 
163.  Toetsing van een belastingregeling aan het fiscaal discriminatieverbod geschiedt in twee stappen. 

De regeling wordt eerst getoetst aan het begrip gelijksoortigheid (artikel 90 eerste alinea EG) en ver-
volgens aan het begrip zijdelingse bescherming (artikel 90 tweede alinea EG). 

164. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 
vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, r.o. 27. HvJ EG 15 juli 1982, nr. 
216/81, Ditta Cogis (Compagnia Generale Interscambi SpA) vs. Amministrazione delle Finanze dello 
Stato (fiscale behandeling van whisky), r.o. 7. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken 
(belastingregeling voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 12. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 
243/84, John Walker and Sons Ltd vs. Ministeriet for Skatter og Afgifter (belastingregeling voor al-
cohol – vruchtenwijn van het type likeurwijn). HvJ EG 27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk 
(belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, blz. 347. 

165. HvJ EG 17 februari 1976, nr. 45/75, Rewe Zentrale des Lebensmittel Grosshandels GmbH vs. Haupt-
zollamt Landau/Pfalz, Jur. 1976, blz. 181, r.o. 12. Eveneens: HvJ EG 27 februari 1980, nr. 171/78, EC 
vs. Denemarken (Aquavit), Jur. 1980, blz. 447, r.o. 20. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC 
vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 10. 

166. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchten-
wijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 12. 

167. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchten-
wijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 15. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders 
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In het DEENSE VRUCHTENWIJNEN-arrest (1986) heeft het HvJ EG beslist, dat de tarief-
differentiatie in Denemarken tussen druivenwijn en vruchtenwijn in strijd is met het 
fiscaal discriminatieverbod168. Druivenwijn en vruchtenwijn moeten als gelijksoortige 
producten worden aangemerkt. In wezen ging het hierbij om het verschil in behande-
ling tussen likeurwijnen van enerzijds druiven en anderzijds van andere vruchten. 
Wat rode wijn betreft, moet onderscheid worden gemaakt tussen tafelwijnen en rode 
kwaliteitswijnen (VQPRD). Tafelwijnen, vruchtenwijnen en druivenwijnen worden 
vervaardigd uit dezelfde soort grondstoffen (landbouwproducten) en volgens hetzelf-
de productieprocedé: natuurlijke gisting. De organoleptische eigenschappen van beide 
categorieën wijnen – met name smaak en alcoholgehalte – stemmen overeen, beide 
voldoen aan dezelfde behoeften van de consument en lenen zich voor hetzelfde ge-
bruik, namelijk zowel als verfrissende en opwekkende drank als bij maaltijden. De 
omstandigheid dat het uiteindelijke alcoholgehalte van vruchtenwijnen door toevoe-
ging van ethylalcohol wordt bereikt, kan niet van belang worden geacht omdat ook 
het alcoholgehalte van druivenwijn immers kan worden verhoogd, met name om een 
wijn met een laag natuurlijk alcoholgehalte te verbeteren169. 

Likeurwijnen (bijvoorbeeld sherry, madeira) onderscheiden zich van tafelwijnen 
doordat zij gewoonlijk als aperitief respectievelijk als dessertwijn worden geschonken 
en gedronken en dus aan andere behoeften van de consumenten voldoen. Het alcohol-
gehalte van sherry (17%vol) en madeira (18%vol) is hoger dan dat van vruchtenwijnen 
(15%vol)170.  

Vermout heeft een alcoholgehalte van 13,5%vol, zodat deze kan worden ge-
lijkgesteld met niet-mousserende vruchtenwijnen met een alcoholgehalte van niet 
meer dan 15%vol. Vermout wordt echter niet vervaardigd uit dezelfde grondstoffen als 
vruchtenwijnen. Aan de druivenwijn wordt niet enkel ethylalcohol toegevoegd, maar 
ook kleine hoeveelheden kruidenmengsels, die vermout zijn specifieke smaak geven. 
Daaruit volgt, dat de organoleptische eigenschappen van vermout niet overeenkomen 
met die van niet-mousserende vruchtenwijn en dat deze twee categorieën dranken 
aan verschillende behoeften van de consumenten voldoen. Vermout en vruchtenwijn 
zijn niet gelijksoortig171. 

Het HvJ EG maakt in het RODERS-arrest (1995) geen onderscheid tussen lichte of 
sterke aromatisering van wijnen. Zowel bij gearomatiseerde wijnen als bij aperitivo is 
sprake van toevoeging van aroma’s. Reeds daarom zijn zij niet gelijksoortig aan vruch-
tenwijn. Champagne kent niet steeds hetzelfde productieprocedé, hoewel zowel 
mousserende vruchtenwijnen als champagne uit dezelfde soort grondstoffen worden 
vervaardigd. Champagne wordt mousserend door een natuurlijk procedé, namelijk 

 
BV t/m Damco van Swieten BV vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, 
r.o. 27. Hof Arnhem 26 januari 2006, nr. 04/01084, LJN AV2216, r.o. 4.4. 

168. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchten-
wijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 21. 

169. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchten-
wijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 12-14. 

170. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchten-
wijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 16. 

171.  TC 23 september 1996, nr. 12.806. 
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een tweede gisting in de fles. Vruchtenwijnen worden mousserend door toevoeging 
van koolzuur, hetwelk geen natuurlijk gistingsproces is. Voorts zijn de organoleptische 
eigenschappen van champagne niet vergelijkbaar met die van mousserende vruch-
tenwijnen. Deze twee categorieën dranken voldoen niet aan dezelfde behoeften van 
de consument, met name omdat champagne gewoonlijk bij bijzondere gelegenheden 
wordt gedronken172. 

Het is aan de nationale rechter om aan de hand van deze criteria in concrete geval-
len te beoordelen of metterdaad gelijksoortigheid tussen bepaalde soorten dranken 
bestaat. 

Nederlandse wijnkopers hebben in deze criteria, die door het HvJ EG al in het 
DEENSE VRUCHTENWIJNEN-arrest (1986) zijn uitgerold173, een mogelijkheid gezien om het 
in Nederland geldende wijnaccijnsregime, dat voorzag in een vrijstelling voor vruch-
tenwijnen, terwijl druivenwijnen aan accijns waren onderworpen, aan het fiscaal 
discriminatieverbod te doen toetsen. De Tariefcommissie (TC) heeft het HvJ EG enkele 
prejudiciële vragen gesteld en aan de hand van de antwoorden daarop, neergelegd in 
het RODERS-arrest (1995), beslist174, dat tafelwijnen en bepaalde kwaliteitswijnen van 
druiven gelijksoortig zijn aan vruchtenwijnen (wijnen uit andere vruchten dan drui-
ven) waardoor tot 1 april 1992 van die druivenwijnen in strijd met het fiscaal discri-
minatieverbod accijns is geheven175. De door de wijnkopers gestelde gelijksoortigheid 
met betrekking tot mousserende wijnen (champagne e.d.), likeurwijnen (als port, 
sherry, e.d.) en vermout is door de TC verworpen. Rode tafelwijnen en bepaalde rode 
kwaliteitswijnen van druiven zijn gelijksoortig aan vruchtenwijnen, met dien verstan-
de dat bijzondere kwaliteitswijnen niet als gelijksoortig behoeven te worden aange-
merkt176. 

Automobielen zijn volgens het HvJ EG in het TARANTIK-arrest (1999) en het DOUNIAS-
arrest (2000) gelijksoortig wanneer zij zich door hun eigenschappen en door de be-
hoeften waarin zij voorzien, in een concurrentieverhouding bevinden. De mededin-
ging tussen twee modellen is afhankelijk van de mate waarin zij voldoen aan een 
aantal kenmerken op het gebied van onder meer prijs, afmetingen, comfort, prestaties, 

 
172. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 

vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, FED 1995/624, r.o. 29-36. 
173. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchten-

wijn), Jur. 1986, blz. 833. 
174. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 

vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, FED 1995/624. 
175. Met ingang van 1 april 1992 is de vrijstelling van accijns voor vruchtenwijn in Benelux-verband 

beperkt tot wijnen met een alcoholgehalte van niet meer dan 8,5%vol. Doordat op grond van wa-
renwettelijke bepalingen vruchtenwijn toentertijd slechts in consumptie kon worden gebracht in-
dien het alcoholgehalte minimaal 9%vol bedroeg, is het verschil in behandeling met ingang van die 
datum praktisch vervallen. 

176. TC 23 september 1996, nr. 12.807, V-N 1996/4371. 
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verbruik, duurzaamheid, betrouwbaarheid, staat van onderhoud, handbediende of 
automatische versnellingsbak177. 

De gedifferentieerd geheven Franse accijns van sigaretten van donkere tabak, die 
vrijwel uitsluitend afkomstig zijn van buiten Frankrijk, en sigaretten van heldere ta-
bak, die vrijwel uitsluitend binnenlands werden geproduceerd, en welke het HvJ EG in 
het FRANSE TABAKSACCIJNS-arrest (2002) gelijksoortig acht, maakt formeel geen onder-
scheid naargelang de herkomst van deze tabaksproducten. Het heffingsregime was 
echter zo ingericht dat sigaretten die onder de gunstigste fiscale categorie vielen bijna 
uitsluitend afkomstig waren van de nationale tabaksproductie, terwijl bijna alle van 
elders afkomstige tabaksproducten werden ingedeeld onder de zwaarst belaste cate-
gorie. Hieraan doet niet af, dat een zeer klein gedeelte van de ingevoerde sigaretten 
onder de gunstigste categorie viel, terwijl omgekeerd een bepaald gedeelte van de 
nationale tabaksproductie onder dezelfde belastingcategorie viel als uit andere lidsta-
ten binnengebrachte sigaretten. Het belastingstelsel is dus zo opgezet, dat het de ty-
pisch nationale sigarettenproductie bevoordeelt en ingevoerde sigaretten in dezelfde 
mate benadeelt. Bijgevolg is de gedifferentieerde accijnsheffing nadelig voor sigaret-
ten van heldere tabak. Een dergelijke accijnsdifferentiatie kan niet door de beugel van 
het fiscaal discriminatieverbod178. 

Oorsprong en vervaardigingswijze vormen volgens het HvJ EG in het COGIS-arrest 
(1982) voor het bepalen van gelijksoortigheid van goederen een onderscheidend crite-
rium: ‘Bij voor consumptie bestemde gedistilleerde dranken moet dus aan de hand 
van criteria als de oorsprong en het fabricageprocedé van de dranken, hun mogelijk 
gebruik en de in de gehele gemeenschap waargenomen drinkgewoonten, worden 
bepaald of die produkten in voldoende mate gelijksoortig zijn. Daarbij kunnen eventu-
ele zuiver nationale fiscale differentiaties buiten beschouwing blijven en behoeft geen 
aansluiting te worden gezocht bij douane-indelingen. Indien de produkten op grond 
van genoemde criteria als gelijksoortig zijn te beschouwen, is artikel 95 [artikel 90 
EG], eerste alinea, van toepassing’179. 

De goederenindelingen in de GN kunnen behulpzaam en de GN-codes van veel be-
lang zijn bij de vaststelling van gelijksoortigheid van goederen180. Zij kunnen op zich-
zelf genomen niet beslissend zijn181. Omgekeerd bestaat een omvangrijke rechtspraak 
waarbij geschillen inzake douane-indelingen zijn beslecht (de ‘wezenlijk-karakter’-

 
177. HvJ EG 15 juni 1999, nr. C-421/97, Yves Tarantik vs. Direction des services fiscaux de Sei-

ne-et-Marne, Jur. 1999, blz. I-03633, r.o. 28. HvJ EG 3 februari 2000, nr. C-228/98, Charalampos 
Dounias vs. Ypourgio Oikonomikon, Jur. 2000, blz. I-00577, r.o. 43-44. 

178. HvJ EG 27 februari 2002, nr. C-302/00, EC vs. Frankrijk (Franse tabaksaccijns, minimum kleinhan-
delsprijs, tariefsdifferentiatie donkere en heldere tabak), Jur. I-02055, r.o. 25-34. Een identiek geval 
deed zich voor in: HvJ EG 27 februari 1980, nr. 171/78, EC vs. Denemarken (Aquavit), Jur. 1980, 
blz. 447, r.o. 36. 

179. HvJ EG 15 juli 1982, nr. 216/81, Ditta Cogis (Compagnia Generale Interscambi SpA) vs. Amministra-
zione delle Finanze dello Stato (fiscale behandeling van whisky), r.o. 8. 

180. HvJ EG 17 februari 1976, nr. 45/75, Rewe Zentrale des Lebensmittel Grosshandels GmbH vs. Haupt-
zollamt Landau/Pfalz, Jur. 1976, blz. 181, r.o. 12. 

181. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchten-
wijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 17. 
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rechtspraak182) en die mogelijk aanknopingspunten kan bieden bij de bepaling van 
gelijksoortigheid van goederen. Doordat producenten inspelen op de smaak en voor-
keuren van de consument en de markt vraagt om producten met bepaalde duurzaam-
heids-, gezondheids- en veiligheidskenmerken, zijn vervaardigingswijze, samen-
stelling, gebruikseigenschappen en herbruikbaarheid van goederen gangbare onder-
scheidende kenmerken geworden. Consumenten en in reactie daarop producenten 
reageren op deze informatie waarbij niet alleen een prijsvoorkeur een rol speelt. De 
Europese rechtspraak heeft het gelijksoortigheidsbegrip tot het begin van de ‘80-er 
jaren vooral invulling gegeven met de technische homogeniteit van goederen als uit-
gangspunt. Door smaak, voorkeuren en gewoonten van de consument en gebezigde 
productieprocedés een belangrijker plaats te geven, kan het gelijksoortigheidsbegrip 
verder reliëf krijgen met de meer reële economische homogeniteit van goederen als 
uitgangspunt en de heterogeniteit van goederen gaan onderkennen. In het econo-
misch verkeer is het immers niet van belang of de fysische of chemische samenstelling 
van een product hetzelfde is, maar of naar het oordeel en de behoeften van de consu-
ment de ene aanbieder iets anders in de markt zet dan de andere en welk voordeel 
daarmee kan worden behaald. 

De wijze van vervaardiging, het fabricage- of productieprocedé van een product is 
voor het soortgelijkheidscriterium een belangrijke onderscheidende factor183. Goede-
ren die ‘zowel door hun vervaardigingswijze als door hun kenmerken onderling ver-
schillen’, kunnen naar het oordeel van het HvJ EG in het KUPFERBERG-arrest (1982) niet 
als gelijksoortig in de zin van het fiscaal discriminatieverbod worden beschouwd184. 
Iedere lidstaat heeft de vrijheid om aan de hand van objectieve criteria, zoals de aard 
van de gebruikte grondstoffen of de toegepaste productieprocedés, voor bepaalde 
producten, zelfs als deze gelijksoortig zijn, een stelsel van gedifferentieerde belasting-
heffing in te voeren, mits dergelijke differentiaties gericht zijn op de verwezenlijking 
van doelstellingen die eveneens met de vereisten van het EG-verdrag en van het afge-
leide recht verenigbaar zijn, en in de uitvoeringsbepalingen iedere rechtstreekse of 
indirecte discriminatie van importen uit andere lidstaten of iedere vorm van bescher-
ming van concurrerende binnenlandse goederen wordt vermeden185. Het fiscaal 
discriminatieverbod staat er dus niet aan in de weg, dat het tarief van een binnen-
landse belasting op elektriciteit varieert naargelang het productieprocedé en de voor 
die productie gebruikte grondstoffen wanneer deze differentiatie berust op 

 
182. HvJ EG, nrs. 21/65, 28/75, 137/78, 54/79, 205/80, 278/80, 208/81, 130/82, 192/82, 298/82, 327/82, 

60/83, 163/84, 223/84, 253/87, 253/87, 40/88, 153/88, 37/88, 153/88, 219/89, 150/93, C-151/93 en 
C-356/93. 

183. HvJ EG 15 juli 1982, nr. 216/81, Ditta Cogis (Compagnia Generale Interscambi SpA) vs. Amminis-
trazione delle Finanze dello Stato (fiscale behandeling van whisky), Jur. 1982, blz. 2701, r.o. 8. 

184. HvJ EG 26 oktober 1982, nr. 104/81, Hauptzollamt Mainz vs. Christian Kupferberg & Cie KG a.A., 
Jur. 1982, blz. 3641, r.o. 46. 

185. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken, Jur. 1986, blz. 833, r.o. 20. HvJ EG 7 april 1987, 
nr. 196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en likeurwijnen), 
Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 6. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (re-
gionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naarge-
lang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor 
ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 30. 
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productie gebruikte grondstoffen wanneer deze differentiatie berust op overwegingen 
verband houdend met het duurzame ontwikkeling186, een van de meest wezenlijke 
doelstellingen van de Gemeenschap187. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag 
betreffende de EU heeft de Gemeenschap onder meer tot taak, een duurzame en niet-
inflatoire groei met inachtneming van het milieu te bevorderen188 en omvat haar func-
tioneren uitdrukkelijk milieubeleid189. In dat kader is een essentiële doelstelling van 
het gemeenschappelijke energiebeleid ervoor te zorgen dat de productiemethoden 
van elektrische energie duurzaam zijn190. 

De vervaardigingswijze van een goed zal bij het bepalen van mededingings-
verhoudingen niet snel bijdragen aan de mate van substitueerbaarheid. Veeleer zullen 
dat de ijkpunten volume, producteigenschappen, smaak en prijsverschillen zijn waar-
bij de dynamische opvattingen van de consument van grote invloed zijn. Om een me-
dedingingsverhouding nauwkeurig te bepalen, moet er realiter van worden uitgegaan 
dat alleen kan worden vergeleken wat vergelijkbaar is. Goederen in een bepaalde ver-
scheidenheid kunnen op zeer uiteenlopende wijze worden gebruikt. Deze kunnen dus 
concurreren met een meer of minder grote verscheidenheid van andere goederen met 
meer beperkte gebruiksmogelijkheden, maar wel met andere eigenschappen op het 
gebied van vormgeving, technologie en duurzame gebruiksmogelijkheden. Voordelen 
van nieuwe energie- en milieutechnologie, de daaruit geïmplementeerde productie-
procedés en de economische vooruitgang die daarmee gepaard gaat, worden in het 
product belichaamd. Bij de beoordeling van de substitueerbaarheid moet, aldus het 
HvJ EG in het WINE TAX BEER-arrest (1983), rekening worden gehouden met altijd in 
beweging zijnde (koop)gewoonten van producenten en consumenten in het vooruit-
zicht van één gemeenschappelijke markt en wijzigingen in koopgedrag ten gunste van 
goederen die niet of minder milieuschadelijk zijn, waaraan zich wijzigende maat-
schappelijke opvattingen en daarop inspelend overheidsbeleid ten grondslag liggen. 
Dat koopgedrag wordt versterkt naarmate de consument zich bewust wordt welke 
milieuschadelijke activiteiten verborgen zitten in het product dat hij koopt. Volksge-
zondheids-, veiligheids-, duurzaamheids- of consumentenbeschermingsbewustwor-
ding wordt verder versterkt wanneer op de verpakking niet alleen vermeld worden de 

 
186. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 

Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 31. 

187. HvJ EG 20 september 1988, nr. 302/86, EC vs. Denemarken (Deense flessen), Jur. 1988, blz. 4607, 
r.o. 8. 

188. Artikel 2 EG. 
189. Artikel 3 lid 1 onderdeel k EG. 
190. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 

Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 33. In dit licht wekt bevreemding de weigering door de EC bij brief van 
commissaris Monti van een Nederlands verzoek tot toepassing van het verlaagde BTW-tarief op 
groene stroom. Brief van EC-commisaris Mario Monti van 31 juli 1997 aan de Permanent Verte-
genwoordiger van Nederland bij de EU. 
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ingrediënten, maar ook alle chemicaliën, vervoer, energie, dierenleed en andere pro-
ductiecomponenten die nodig waren voor de fabricage van het eindproduct. De ont-
wikkeling naar deze vermeldingen is gaande. In ieder geval spelen de media, maat-
schappelijke organisaties en het bedrijfsleven zelf in deze bewustwording hun essen-
tiële rol. Zo zal het, volgens het HvJ EG in het WINE TAX BEER-arrest (1983), gebeuren 
dat een product ‘de meest uiteenlopende kenmerken kan verkrijgen’ en dat ver-
schillende productieomstandigheden ertoe leiden dat tussen twee producten (het ene 
geïntegreerd met volksgezondheids-, veiligheids-, duurzaamheids- of consumenten-
beschermingscriteria en het andere gangbaar) ‘grote verschillen (...) op het stuk van 
fabricageprocessen en natuurlijke eigenschappen’ bestaan, die ertoe leiden ‘dat de 
prijsstructuur (...) zo sterk uiteenloopt dat, ondanks de mededingingsverhouding tus-
sen de eindprodukten, vergelijkingen uit fiscaal oogpunt bijzonder moeilijk lijken’191. 

De Raad, het EP en de EC gaan bij de verdere verwezenlijking van de inter-
nemarktdoelstellingen192 uit van een hoog beschermingsniveau op het gebied van de 
volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de consumentenbescher-
ming, daarbij in het bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die 
op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd193. Productieprocessen die rekening 
houden met dit hoge beschermingsniveau zullen bij de weging van gelijksoortigheid 
een zwaarder accent krijgen. Objectieve volksgezondheids-, veiligheids-, duurzaam-
heids- en consumentenbeschermingscriteria kunnen onderscheidende kenmerken 
worden die er toe leiden dat goederen minder snel als gelijksoortig worden gekwali-
ficeerd. Niet uitgesloten is dat het integreren van deze verdragsdoelstellingen in het 
economisch handelen194 en dientengevolge alle beslissingen, ook die welke buiten het 
kader van die doelstellingen worden genomen, moeten voldoen aan de eisen van die 
doelstellingen195, voor het HvJ EG aanleiding zal zijn deze criteria voor wat betreft 
zowel productiemethoden als gebruikskenmerken bij de toetsing aan het gelijksoor-
tigheidscriterium tot onderscheidend kenmerk te verheffen, daarmee een lijn voort-
zettend, die het HvJ EG in het KUPFERBERG-arrest (1982) al heeft ingeslagen. Onder 
omstandigheden zijn niet gelijksoortig goederen die: ‘zowel door hun vervaardi-
gingswijze als door hun kenmerken onderling verschillen’196. 

In dit groeiend bewustzijn de maatschappelijke kosten van gebruik van niet-
economisch kapitaal (externe kosten) in de prijzen van goederen en diensten te inter-
naliseren, past het in het gelijksoortigheidscriterium de aanwezigheid van elementen 
als volksgezondheid, veiligheid, duurzaamheid, consumentenbescherming en bescher-
ming van het arbeidsmilieu een meer expliciete rol te doen spelen bij het toetsen van 
vervaardigingswijze en gebruikskenmerken. Zoals gezegd, is naar vaste rechtspraak de 

 
191. HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van concur-

rerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, blz. 2265, 
r.o. 15 (eindarrest). 

192. Artikel 14 EG. 
193. Artikel 95 EG. 
194. Artikel 2 EG. 
195. HvJ EG 29 maart 1990, nr. 62/88, Griekenland vs. Raad, Jur. 1990, blz. 1527, r.o. 20. 
196. HvJ EG 26 oktober 1982, nr. 104/81, Hauptzollamt Mainz vs. Christian Kupferberg & Cie KG a.A., 

Jur. 1982, blz. 3641, r.o. 46. Zie ook r.o. 40 en 41. 
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vervaardigingswijze van een goed een onderscheidend kenmerk. Er zijn consumenten 
die deze goederen en diensten bewust vanwege de productiewijze en samenstelling 
kopen en hebben daar het betalen van de hogere prijs voor over. Anderen zijn vanwe-
ge die hogere prijs juist niet bereid deze te kopen. Het verschil in consumentengedrag 
vindt rechtstreeks zijn oorzaak in het element volksgezondheids-, veiligheids-, duur-
zaamheids- of consumentenbescherming, dat in het ene product wel en in het andere 
product niet aanwezig is. Om deze reden zijn deze producten niet gelijksoortig. Ko-
persgedrag toont dat aan.  

In Finland wordt op grond van de eräiden energialähteiden valmisteverosta annettu 
laki, de Finse wet op de accijns van bepaalde energiebronnen, accijns geheven van 
steenkool, turf, aardgas, elektriciteit en tallolie. Binnenlands geproduceerde elektrici-
teit197 wordt op ecologische gronden verschillend naargelang het productieprocedé 
(nucleair, waterkracht, fossiele brandstoffen, duurzame brandstoffen) belast, terwijl 
voor elektriciteit afkomstig uit andere lidstaten, zoals uit Zweden, een eenvormig – 
gemiddeld – accijnstarief geldt, dat hoger is dan het laagste tarief voor binnenlands 
geproduceerde elektriciteit, doch lager is dan het hoogste tarief voor binnenlands 
geproduceerde elektriciteit. Dit eenvormige, gemiddelde tarief was evenwel niet gere-
lateerd aan het productieprocedé van binnengevoerde elektriciteit. 

OUTOKUMPU OY, een van de Finse energiebedrijven, importeerde elektriciteit uit 
Zweden, waarvoor het naar het eenvormige, gemiddelde accijnstarief in de heffing 
werd betrokken. OUTOKUMPU OY stelde dat een dergelijk tarief een verboden HGW is 
dan wel in strijd met het fiscaal discriminatieverbod. 

In het OUTOKUMPU OY-arrest (1998) herinnert het HvJ EG er primair aan, dat wat de-
ze beide verschillende kwalificaties betreft, de bepalingen betreffende heffingen van 
gelijke werking en die betreffende discriminerende binnenlandse belastingen niet 
cumulatief toepasselijk zijn, zodat eenzelfde heffing in het systeem van het EG-
verdrag niet gelijktijdig tot beide categorieën kan behoren198. Een fiscale last behorend 
tot een algemeen stelsel van binnenlandse belastingen waardoor categorieën goede-
ren stelselmatig worden getroffen volgens objectieve, onafhankelijk van de oorsprong 
van de goederen toegepaste criteria, valt niet onder deze kwalificatie waardoor hij 
binnen de werkingssfeer van het fiscaal discriminatieverbod valt199. Een heffing in de 

 
197. Elektriciteit is een goed en geen dienst, zodat de verdragsbepalingen inzake goederen en niet die 

inzake diensten aan de orde zijn. HvJ EG 27 april 1994, nr. C-393/92, Gemeente Almelo e.a. vs. NV 
Energiebedrijf IJsselmij, Jur. 1994, blz. I-1477, r.o. 28. SEW 1995/529. HvJ EG 23 oktober 1997, nr. 
C-158/94, EC vs. Italië, Jur. 1997, blz. I-5789, r.o. 14-20. 

198.  HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 
Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 19. Zie ook: HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. 
Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, Kastrup Havn NKE A/S, Næstved Havn, Odense Havn, 
Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid van: Trafikministeriet (taxes portuaires sur les navires 
et sur les marchandises), Jur. 1997, blz. I-4085, r.o. 19. 

199.  HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 
Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
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vorm van een binnenlandse belasting kan slechts als een HGW-verbod worden aan-
gemerkt indien haar toepassingscriteria zodanig zijn, dat de last in feite uitsluitend op 
ingevoerde en niet op nationale producten komt te rusten200. Nu is dat in het 
OUTOKUMPU-geding niet het geval, omdat de energieaccijns van binnengevoerde elek-
triciteit verschuldigd is door degene die binnenvoert en bij de invoer wordt geheven, 
doch niet wegens grensoverschrijding over het betrokken goed wordt geheven201. 

De Finse regering heeft als legitimatie van het eenvormige gemiddelde accijnstarief 
aangevoerd, dat het door de kenmerken van elektriciteit moeilijk is het productiepro-
cedé van uit het buitenland afkomstige elektriciteit vast te stellen wanneer die het 
binnenlandse distributienet eenmaal heeft bereikt. Daarop herinnert het HvJ EG eraan, 
dat praktische moeilijkheden geen rechtvaardiging kunnen vormen voor de toepas-
sing van binnenlandse belastingen die goederen uit andere lidstaten discrimineren202, 
maar toont niettemin begrip voor het Finse argument dat het ‘wegens de kenmerken 
van elektriciteit uiterst moeilijk kan zijn om nauwkeurig vast te stellen, op welke 
wijze de ingevoerde elektriciteit is geproduceerd en bijgevolg welke bronnen van 
primaire energie bij de productie daarvan zijn gebruikt’, doch stelt vervolgens wel 
vast, dat de Finse wettelijke regeling de importeur zelfs niet de mogelijkheid biedt om 
aan te tonen dat de door hem ingevoerde elektriciteit volgens een bepaald procedé is 
geproduceerd, teneinde in aanmerking te komen voor het tarief dat geldt voor in het 
binnenland volgens hetzelfde procedé geproduceerde elektriciteit203. Blijkbaar rekent 
het HvJ EG de Finse regering het zwaar aan in deze minimale mogelijkheid niet te 
hebben voorzien, door vervolgens rechttoe-rechtaan de standaardbeslissing te nemen, 
dat het eenvormige gemiddelde binnenlandse tarief niet is geoorloofd, omdat niet kan 
worden uitgesloten dat het, zij het slechts in enkele gevallen, intracommunautair 

 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 20. Zie ook: HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. 
Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, Kastrup Havn NKE A/S, Næstved Havn, Odense Havn, 
Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid van: Trafikministeriet (taxes portuaires sur les navires 
et sur les marchandises), Jur. 1997, blz. I-4085, r.o. 20. 

200. HvJ EG 28 januari 1981, nr. 32/80, Officier van Justitie vs. J.A.W.M.J. Kortmann, Jur. 1981, blz. 251, 
r.o. 17. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekan-
toor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productie-
procédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektri-
citeit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 23 en 27. 

201.  HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 
Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 27. 

202. Zie onder meer: HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, 
r.o. 47. 

203.  HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 
Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 39. Vgl. HvJ EG van 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en 
António Gomes Valente vs. Fazenda Pública (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), 
Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 35. 
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ingevoerde elektriciteit zwaarder wordt belast204. Meer precies besliste het HvJ EG, dat 
het belastbaar feit, dat ligt in het stadium waarin de elektriciteit het nationale distri-
butienet bereikt205, verenigbaar is met het fiscaal discriminatieverbod voor zover de 
accijns van in het binnenland geproduceerde elektriciteit naar een gedifferentieerd 
tarief wordt geheven naargelang het productieprocedé van deze elektriciteit, maar 
onverenigbaar is met het fiscaal discriminatieverbod voor zover de accijns van vanuit 
andere lidstaten binnengevoerde elektriciteit naar een eenvormig, gemiddeld tarief 
wordt geheven ongeacht het productieprocedé, omdat, ook al is dit eenvormige ge-
middelde tarief lager dan het hoogste tarief voor in het binnenland geproduceerde 
elektriciteit, het niet valt uit te sluiten, dat de binnengevoerde elektriciteit, zij het 
slechts in sommige gevallen, zwaarder wordt belast. 

Aan zijn beslissing laat het HvJ EG een slotoverweging voorafgaan, waarbij het 
HvJ EG er allesbehalve tactvol op wijst, dat ook al zijn de lidstaten niet verplicht tot 
afschaffing van de uit hun nationale wetgeving voortvloeiende, objectief gerechtvaar-
digde verschillen in de binnenlandse belastingen op nationale producten, zulks anders 
ligt wanneer die afschaffing het enige middel is om een al dan niet rechtstreekse dis-
criminatie van ingevoerde producten te voorkomen206. Deze overweging lijkt ook in-
gegeven door de dubbele belasting die het gevolg is van de omstandigheid, dat op uit 
Zweden ingevoerde elektriciteit reeds in Zweden een belasting is toegepast die bij 
intracommunautaire uitvoer naar Finland niet wordt terugbetaald, waarvan A-G 
JACOBS (1997) in zijn conclusie voor de OUTOKUMPU OY-zaak melding maakt, maar 
waarvan in het arrest niets is terug te vinden. Het cumulatieve effect van de Zweedse 
en Finse belastingen vergroot het verschil tussen het geheel van belastingen dat moet 
worden betaald over uit bepaalde bronnen opgewekte, ingevoerde elektriciteit en de 
belasting die verschuldigd is over in Finland uit gelijksoortige bronnen geproduceerde 
elektriciteit207. Een dergelijke dubbele belasting is naar de huidige stand van het ge-
meenschapsrecht niet verboden en dus niet discriminerend; de afschaffing van deze 
dubbele belasting kan slechts het resultaat zijn van harmonisatie van nationale stel-
sels208. Niettemin zou in casu Zweden ook iets hebben kunnen doen om ter voorko-

 
204. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 

Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 41. 

205. HvJ EG 11 juni 1992, nrs. C-149/91 en C-150/91, Société Sanders Adour SNC Société Guyomarc'h 
Orthez Nutrition Animale SA vs. Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, Jur. 1992, 
blz. I-3899, r.o. 18. 

206. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 
Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 40. 

207.  Conclusie A-G Jacobs van 13 november 1997 voor HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy 
vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende be-
lastingtarieven naargelang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – 
eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 44. 

208.  HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol med Edle Metaller Flemming Kjerulff vs. Preben 
Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, Jur. 1978, blz. 1543, r.o. 32-36. 
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ming van dubbele belasting: Finland is de lidstaat van bestemming van de elektriciteit, 
zodat Zweden met toepassing van het bestemmingslandbeginsel, de op de nationale 
elektriciteitsproductie toegepaste belasting bij intracommunautaire levering naar 
Finland legitiem en in lijn met fiscaal discriminatieverbod kan restitueren209. 

In de slotoverweging refereert het HvJ EG aan het arrest-GEREGENEREERDE OLIE 
(1980)210. In dat arrest wijdt het HvJ EG voor het eerst een overweging aan ecologisch 
georiënteerde belastingtarieven211. A-G MAYRAS (1979) concludeert voor dit arrest, dat 
de verschillen tussen de nationale wetgevingen kunnen leiden tot verschillen in de 
belasting op in het binnenland geregenereerde olie en gelijksoortige ingevoerde pro-
ducten, en dat deze verschillen de goede werking van de gemeenschappelijke markt 
kunnen beïnvloeden en tot vervalsing van de mededinging kunnen leiden, en stelt: ‘De 
opheffing van deze verschillen mag echter in geen geval ertoe leiden dat de milieu-
bescherming in gevaar wordt gebracht’212. Nadien is het EG-verdrag successievelijk 
aangevuld met doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Milieu-
bescherming is intussen een van de meest pregnante doelstellingen van het EG-ver-
drag213. Gestreefd wordt naar een hoog niveau van milieubescherming214 en integratie 
van economische beslissingen en milieubescherming215. De EC is expliciet opgedragen 
in dat hoge niveau van milieubescherming te voorzien. In navolging hiervan wordt de 
bescherming van het milieu ook door het HvJ EG zelf al vroeg aangemerkt als een van 
de wezenlijke doelstellingen van de Gemeenschap, die als zodanig bepaalde beper-
kingen op het beginsel van het vrije verkeer van goederen kan rechtvaardigen216. Vol-
gens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, zoals gewijzigd bij het 

 
209.  Artikel 91 EG. 
210. HvJ EG 8 januari 1980, nr. 21/79, EC vs. Italië (geregenereerde afgewerkte olie), Jur. 1980, blz. 1, 

r.o. 16. Het regenereren, dat wil zeggen herbruikbaar maken van de olie geschiedde om economi-
sche én ecologische redenen.  

211. HvJ EG 8 januari 1980, nr. 21/79, EC vs. Italië (geregenereerde afgewerkte olie), Jur. 1980, blz. 1, 
r.o. 26. 

212. Conclusie A-G Mayras van 15 november 1979 voor HvJ EG 8 januari 1980, nr. 21/79, EC vs. Italië 
(geregenereerde afgewerkte olie), Jur. 1980, blz. 1. 

213.  Krachtens artikel 175 EG, opgenomen bij het Verdrag van Maastricht, kan de Gemeenschap activi-
teiten ondernemen, met inbegrip van maatregelen van fiscale aard, ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van artikel 174 EG, waaronder de bescherming van het milieu en van de volksge-
zondheid en de bevordering van het behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbron-
nen. 

214. Artikelen 2, 3, 10, 14, 95, 174, 175 en 176 EG.  
215. Artikel 2 EG.  
216. HvJ EG 14 juli 1976, nrs. 3/76, 4/76 en 6/76, Strafgedingen tegen Cornelis Kramer, Hendrik van den 

Berg en Vennootschap onder firma Kramer en Bais. HvJ EG 10 maart 1983, nr. 172/82, Syndicat Na-
tional des Fabricants Raffineurs d'Huiles de Graissage en 113 anderen vs. Groupement d'Intérêt 
Economique Inter-Huiles en 12 anderen, Jur. 1983, blz. 555. HvJ EG 7 februari 1985, nr. 240/83, Pro-
cureur de la République vs. Association de Défense des Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU), 
Jur. 1985, blz. 531, r.o. 13. In HvJ EG 20 september 1988, nr. 302/86, EC vs. Denemarken (Deense 
flessen), Jur. 1988, blz. 4607 heeft het HvJ EG beslist, dat de bescherming van het milieu een dwin-
gend vereiste vormt, dat de toepassing van artikel 28 EG kan beperken. Uit de redenering van r.o. 6 
t/m r.o. 9 volgt dat die beperking ook voor andere gemeenschapsdoelstellingen zoals die van de ar-
tikelen 87-89 (steunmaatregelen) en 90-91 (fiscaal discriminatieverbod) EG geldt. 
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Verdrag betreffende de Europese Unie, heeft de Gemeenschap onder meer tot taak, 
een duurzame economische groei met inachtneming van het milieu te bevorderen217 
en omvat haar optreden een beleid op het gebied van het milieu218. De vereisten op het 
gebied van milieubescherming bij het bepalen en uitvoeren van gemeenschapsbeleid 
op andere gebieden moeten volgens het EG-verdrag worden geïntegreerd219. De be-
voegdheid en verantwoordelijkheid van de Gemeenschap om respect voor het milieu 
te verzekeren, is onvermijdelijk verbonden met haar bevoegdheid tot en verantwoor-
delijkheid voor de regeling van economische activiteiten220. In de zevende preambule 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie spreken de lidstaten zich uit over hun 
vastbeslotenheid om de economische en sociale vooruitgang te bevorderen in het 
kader van versterkte milieubescherming. Na het arrest-GEREGENEREERDE OLIE zijn er 
geen zaken geweest waarin het HvJ EG zich met betrekking tot het fiscaal discrimina-
tieverbod rechtstreeks en expliciet heeft beziggehouden met de betekenis van duur-
zame ontwikkeling en ecologie als stuwende kracht achter een belastingdifferentiatie 
en is nimmer expliciet op complexe kwesties op dit gebied ingegaan. Het HvJ EG heeft 
die gelegenheid in de OUTOKUMPU OY-kwestie niet aangegrepen; een gemiste kans. 
Hoewel in het verwijt dat het HvJ EG Finland maakt niet in een tegenbewijsregeling te 
hebben voorzien, impliciet een handreiking kan worden gezien om alsnog tot zo’n 
regeling te komen, heeft het HvJ EG zich, gegeven de belangen van duurzame ontwik-
keling en de complexiteit van het handelsgoed elektriciteit, te gemakkelijk langs ge-
baande overwegingen en beslissingen van de zaak af gemaakt. Het HvJ EG zet de vaste 
lijn voort die het lang geleden heeft gemarkeerd met het BOBIE GETRÄNKEVERTRIEB-
arrest (1976), en de LUXEMBURGSE EN BELGISCHE WARM WORT-arresten (1991). In het BOBIE 

GETRÄNKEVERTRIEB-arrest is, zoals gezegd, sprake van een progressief bieraccijnstarief 
voor binnenlandse bieren en een eenvormig gemiddeld forfaitair tarief voor uit het 
buitenland afkomstige bieren, en de beslissing van het HvJ EG die luidt, dat het een-
vormige gemiddelde forfaitaire tarief niet is geoorloofd, omdat daarmee sommige uit 
het buitenland afkomstige bieren zwaarder worden belast dan binnenlandse bieren. 
De boodschap van de LUXEMBURGSE EN BELGISCHE WARM WORT-arresten (1991) is dan, dat 
slechts met een forfaitair bedrag mag worden gewerkt, mits de forfaitaire waarde te 
realiseren valt in het meest efficiënt ingerichte binnenlandse vervaardigingsproces. 
Voor de Finse regering betekent dit de irreële keuze intracommunautair verworven 
elektriciteit te belasten tegen het laagste accijnstarief dat voor de binnenlandse elek-
triciteitsproductie geldt. 

Gegeven de grote belangen van duurzame ontwikkeling, het zware accent dat de 
Gemeenschap legt op het milieubeleid, en het gemeenschappelijke elektriciteitsbeleid 
waarbij de Raad groot belang hecht aan de invloed van productieprocedés op het 

 
217. Artikel 2 EU-verdrag. 
218. Artikel 3 lid 1 onderdeel l EG. 
219. Artikel 6 en artikel 174 lid 2 derde volzin EG. Zie ook overweging 6 considerans Richtlijn energie-

belastingen  
220. Conclusie A-G Fennelly voor HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-44/95, Royal Society for the Protection of 

Birds, Jur. 1996, blz. I-3805, r.o. 45. 
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milieu221, had het HvJ EG er beter aan gedaan A-G JACOBS te volgen in zijn aanbeveling 
de OUTOKUMPU OY-zaak eigentijds op te lossen en daarmee over een oplossingsmodel 
te beschikken voor toekomstige vergelijkbare complexe kwesties. Terecht wijst de A-G 
erop, dat het energiebeleid, meer nog dan alle andere maatregelen die bijdragen tot de 
voltooiing van de interne markt, niet uitsluitend moet worden gevoerd met het oog op 
kostenverlaging en concurrentie, maar dat daarbij ook rekening moet worden gehou-
den met de noodzaak de continuïteit van de energievoorziening en de compatibiliteit 
van de methoden van energieproductie met het milieu te waarborgen, en dat om deze 
doelstelling te verwezenlijken rekening dient te worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van de elektriciteitssector. Dat de zaak complex ligt bewijzen de structu-
ren van de energieaccijnstarieven die uiteen lopen van zeer hoog voor elektriciteit 
geproduceerd uit zware stookolie en steenkool tot zeer laag voor elektriciteit uit wa-
terkracht, en de A-G wijst op de kenmerken van elektriciteit en de onvergelijkbaarheid 
met andere goederen222. Elektriciteit kan niet worden opgeslagen, de productie ervan 
valt samen met het tijdstip waarop de elektriciteit het net bereikt en derhalve met het 
tijdstip waarop elektriciteit beschikbaar is voor verbruik. Het is niet alleen lastig, doch 
zelfs onmogelijk om de oorsprong en daarmee het productieprocedé van ingevoerde 
elektriciteit te achterhalen. Daarom passen de gebaande overwegingen en beslissingen 
die ontwikkeld zijn in zaken betreffende goederen als alcohol, olie en bier, waarvan de 
oorsprong minder moeilijk is vast te stellen, niet op elektriciteit. Om deze reden en 
wijzend op mogelijkheden van het werken met forfaitaire gemiddelden in de recht-
spraak en in het EEG-verdrag223, heeft de A-G geconcludeerd, dat het Finse belas-
tingstelsel voor elektriciteit niet kan worden geacht in strijd te zijn met het fiscaal 
discriminatieverbod, mits het op de importen toegepaste gemiddelde tarief correct is 
berekend. Toevoeging van een tegenbewijsregeling waarbij de intracommunautaire 
verkrijger van elektriciteit de mogelijkheid heeft uitleg te geven over het in het 
buitenland toegepaste productieprocedé en aan te tonen dat de door hem ingevoerde 
goederen volgens een eenzelfde procedé is voortgebracht, teneinde in aanmerking te 
komen voor het tarief dat geldt voor in het binnenland met datzelfde procedé ver-
vaardigde goederen224, maakt het stelsel optimaal. De rechtstreekse werking van het 

 
221.  Zie bijvoorbeeld: Richtlijn 90/547/EEG van de Raad van 29 oktober 1990 betreffende de doorvoer 

van elektriciteit via de hoofdnetten, PB L 313, blz. 30. 
222.  Conclusie A-G Jacobs van 13 november 1997 voor HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy 

vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende be-
lastingtarieven naargelang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – 
eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 59. 

223.  Artikel 97 EEG-verdrag. Dit artikel is niet teruggekeerd in het EG-verdrag luidt: ‘De Lid-Staten die 
omzetbelasting heffen volgens het cumulatieve cascadestelsel, mogen voor binnenlandse belastin-
gen welke zij heffen op ingevoerde produkten, of voor de teruggave, die zij verlenen bij de uitvoer 
van produkten, gemiddelde percentages per produkt of groep van produkten vaststellen zonder 
evenwel inbreuk te maken op de in de artikelen 95 en 96 genoemde beginselen. In de gevallen 
waarin de door een Lid-Staat vastgestelde gemiddelde percentages niet in overeenstemming zijn 
met bovengenoemde beginselen, richt de Commissie tot die staat passende richtlijnen of beschik-
kingen’. 

224. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 
Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
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fiscaal discriminatieverbod brengt immers mee, dat de burger de mogelijkheid moet 
hebben om tegenbewijs te leveren225. 

Opmerkelijk is, dat het HvJ EG met zijn arresten GOMES VALENTE (2001)226, SUDHOLZ 
(2004)227 en MYTRAVEL (2005)228 kort daarna de weg van het werken met gemiddelden 
heeft vervolgd. In de GOMES VALENTE-zaak (2001), bepaalt het HvJ EG, dat de waarde-
vermindering van voertuigen niet alleen maar kan worden bepaald door een waarde-
schatting of expertise van elk exemplaar, maar dat de lidstaten de omslachtigheid van 
zo’n methode kunnen vermijden met forfaitaire tabellen die zijn opgesteld op basis 
van criteria als ouderdom, kilometerstand, staat van onderhoud, type aandrijving, 
merk of model van het voertuig. Bij de opstelling van deze tabellen kunnen de lidsta-
ten uitgaan van de lijst van gemiddelde prijzen van tweedehands voertuigen op de 
nationale markt of van een lijst van gemiddelde courante prijzen die in de sector als 
referentie wordt gebruikt. Hiermee kan, zo benadrukt het HvJ EG, een waarde van 
gebruikte voertuigen worden vastgesteld, die ‘in het algemeen de werkelijke waarde 
zeer sterk benadert’229. Deze uitspraak heeft het HvJ EG bevestigd in zijn SIILIN-arrest 
(2002)230. In de SUDHOLZ-zaak bevestigt het HvJ EG op gedreven toon de BTW-
richtlijnconformiteit en de evenredigheid van de beperking van het recht op aftrek van 
voorbelasting tot 50% op zakelijk gebruikte personenauto’s in Duitsland, zonder te-
genbewijs toe te staan, omdat dat juist ‘opnieuw de bovengenoemde problemen [zou] 
meebrengen, te weten de moeilijkheid om de verhouding tussen privé en professio-
neel gebruik van de voertuigen juist te bepalen, de moeilijkheid om de juistheid van 
de aangiften te controleren en bijgevolg het gevaar van belastingfraude of ontwij-

 
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 39. Conclusie A-G Jacobs van 13 november 1997 voor HvJ EG 2 april 1998, 
nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van 
elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocédé van in binnenland 
geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, 
r.o. 55. 

225.  HvJ EG 16 juni 1966, nr. 57/65, Alfons Lütticke GmbH vs. Hauptzollamt Saarlouis II, Jur. 1966, 
blz. 346. Volgens de Nederlandse Hoge Raad moet de belanghebbende een concreet belang hebben 
bij het inroepen van strijd van de betrokken afschrijvingsregeling en dient hij concrete feiten en 
omstandigheden aan te voeren met betrekking tot de werkelijke waarde van het voertuig. HR 
10 maart 1999, nr. 33.927, BNB 1999/308. 

226.  HvJ EG van 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fa-
zenda Pública (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, 
r.o. 24-26. 

227.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-17/01, Finanzamt Sulingen vs. Walter Sudholz (forfaitaire beperking van 
recht op aftrek van BTW over voertuigen die niet uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden worden ge-
bruikt), Jur. 2004, blz. I-4243. 

228.  HvJ EG 6 oktober 2005, nr. C-291/03, MyTravel plc vs. Commissioners of Customs & Excise (pakket-
vakanties), Jur. 2005, blz. I-8477. 

229.  HvJ EG van 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fa-
zenda Pública (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, 
r.o. 24-26. 

230.  HvJ EG 19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487. 
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king’231. Het percentage zou overeenstemmen met het gemiddelde privégebruik van de 
betrokken voertuigen in de lidstaten van de Gemeenschap. Forfaitaire gemiddelden 
worden geaccepteerd met het oog op vereenvoudiging van BTW-heffing, vermijding 
van praktische moeilijkheden en het tegengaan van belastingfraude en belastingont-
gaan als rechtvaardigingsgrond232. In de MY TRAVEL-zaak overweegt het HvJ EG dat een 
gemiddelde waarde meer representatief kan blijken te zijn wanneer de prijzen van de 
soortgelijke prestaties die los van een pakket worden verkocht, sterk uiteenlopen233. 

Met betrekking tot toepassing van forfaitaire waarden lijkt het HvJ EG dus op te 
schuiven, maar in hoeverre is vooralsnog niet te zeggen. 

5.2.14 Potentieel concurrerend als criterium van externe neutraliteit 

Bij de tweede toetsingsstap aan het fiscaal discriminatieverbod van de tweestappen-
procedure is het verbod van zijdelingse bescherming leidend. De tweede stap omvat 
toetsing van de fiscale behandeling van uit andere lidstaten afkomstige goederen die, 
hoewel niet aan het gelijksoortigheidscriterium beantwoordend, toch gedeeltelijk dan 
wel potentieel concurreren met bepaalde goederen die worden geproduceerd in de 
lidstaat van bestemming234. Het betreft dus goederen die weliswaar niet gelijksoortig 
zijn aan de in andere lidstaten geproduceerde goederen, maar zijdelings kunnen wor-
den beschermd door gedifferentieerde belastingen, omdat zij met die elders geprodu-
ceerde goederen concurreren in ‘één of meer economisch mogelijke toepassingen’235. 
De EC heeft in het standpunt ingenomen dat in het algemeen alle alcoholische dran-
ken min of meer concurrerend zijn236. 

Met het fiscaal discriminatieverbod wordt, aldus het HvJ EG in zijn BELGISCH BIER EN 

WIJN-arrest (1987), beoogd elke vorm van zijdelings fiscaal protectionisme tegen te 
gaan ten aanzien van uit andere lidstaten afkomstige goederen die, hoewel niet gelijk-
soortig, niettemin zijdelings of potentieel, al is het maar gedeeltelijk, in een mededin-
gingsverhouding staan met sommige binnenlandse goederen237. Steeds moet worden 

 
231.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-17/01, Finanzamt Sulingen vs. Walter Sudholz (forfaitaire beperking van 

recht op aftrek van BTW over voertuigen die niet uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden worden ge-
bruikt), Jur. 2004, blz. I-4243, r.o. 63. 

232.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-17/01, Finanzamt Sulingen vs. Walter Sudholz (forfaitaire beperking van 
recht op aftrek van BTW over voertuigen die niet uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden worden ge-
bruikt), Jur. 2004, blz. I-4243, r.o. 57-58. 

233.  HvJ EG 6 oktober 2005, nr. C-291/03, MyTravel plc vs. Commissioners of Customs & Excise 
(pakketvakanties), Jur. 2005, blz. I-8477, r.o. 44. 

234. HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van concur-
rerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, blz. 2265, 
r.o. 7 (eindarrest). HvJ EG 9 juli 1987, nr. 356/85, EC vs. België (belastingregeling voor wijn en bier), 
Jur. 1987, blz. 3299, r.o. 7. 

235. HvJ EG 4 april 1968, nr. 27/67, Fink-Frucht GmbH vs. Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse, 
Jur. 1968, blz. 315, r.o. 3. 

236.  COM(79) 261. 
237.  HvJ EG 9 juli 1987, nr. 356/85, EC vs. België (belastingregeling voor wijn en bier), Jur. 1987, 

blz. 3299, r.o. 6 en 7. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (So-
cridis) vs. Receveur principal des douanes, r.o. 17. 
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nagegaan of ‘die last de betrokken markt al dan niet beïnvloedt door het potentiële 
verbruik van de ingevoerde produkten te verminderen ten gunste van concurrerende 
nationale produkten’238. De lidstaten mogen dus op goederen uit andere lidstaten geen 
zodanige binnenlandse belastingen heffen dat daardoor andere goederen zijdelings 
worden beschermd239. Deze bepaling richt zich tegen elke vorm van zijdelingse fiscale 
thuismarktbescherming (protectionisme) in het geval van goederen die niet gelijk-
soortig, maar toch gedeeltelijk indirect of potentieel in een concurrentieverhouding 
staan240. 

Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG, bevestigd in het RODERS-arrest (1995), moet 
de vraag of een fiscale last verenigbaar is met het EG-verdrag worden beantwoord met 
inachtneming van de gevolgen van die last voor de mededingingsverhouding tussen 
de betrokken goederen. De nationale rechter moet rekening houden met het verschil 
tussen verkoopprijzen van de betrokken goederen en met de invloed van dat verschil 
op de keuze van de consument, evenals met de wijze waarop het verbruik van die 
goederen evolueert241. Voor het vaststellen van zijdelingse discriminatie is het al vol-
doende dat het binnengebrachte product op grond van een of meer economische toe-
passingen concurreert met binnenlands voortgebrachte goederen, ook wanneer het 
niet geheel voldoet aan de gestelde voorwaarde van gelijksoortigheid. 

Omtrent bier en wijn is het HvJ EG in het BRITSE BIER EN WIJN-arrest (1983) van op-
vatting dat deze tot op zekere hoogte aan dezelfde consumentenbehoeften voldoen, 
en dat beide daarom tot op zekere hoogte substitueerbaar zijn. Het bepalen van de 
mate waarin substitueerbaarheid tussen bier en wijn bestaat mag niet worden beperkt 
tot de drinkgewoonten in een lidstaat of in een bepaalde streek, omdat drinkgewoon-
ten naar tijd en plaats wezenlijk kunnen verschillen en niet als een vast gegeven kun-
nen worden beschouwd. Tegelijkertijd bestaan tussen bier en wijn grote verschillen 
op het gebied van productieprocedés natuurlijke eigenschappen. Wijn is een land-
bouwproduct, het resultaat van intensieve wijnbouwmethoden en ten nauwste sa-
menhangend met de eigenschappen van de bodem en met klimaatfactoren, waardoor 
wijn de meest uiteenlopende kenmerken kan verkrijgen. Bier daarentegen wordt 
bereid uit landbouwgrondstoffen die minder gevoelig zijn voor bodem en klimaat, en 
leent zich tevens beter voor industriële productiemethoden. Door de verschillende 
productiewijzen variëren prijsstructuren van bier en wijn zo sterk, dat ondanks me-
dedingingverhoudingen tussen bier en wijn, vergelijkingen uit fiscaal oogpunt lastig 
zijn242. 

 
238. HvJ EG 9 juli 1987, nr. 356/85, EC vs. België (belastingregeling voor wijn en bier), Jur. 1987, 

blz. 3299, r.o. 15. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, 
r.o. 35. 

239. Artikel 90 tweede volzin EG. 
240. HvJ EG 15 juli 1982, nr. 216/81, Ditta Cogis (Compagnia Generale Interscambi SpA) vs. Amministra-

zione delle Finanze dello Stato (fiscale behandeling van whisky), Jur. 1982, blz. 2701, r.o. 9. 
241. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 

vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, FED 1995/624, r.o. 39. 
242. HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van concur-

rerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, blz. 2265, 
r.o. 14-15 (tussenarrest) en, r.o. 8-9 (eindarrest). 
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Het VK paste belastingregelingen voor bier en wijn toe, waarbij van lichte, uit verse 
druiven bereide, niet-mousserende wijn, afkomstig van buiten het VK, een verhou-
dingsgewijs hogere accijns werd geheven dan van de binnenlandse bierproductie. 
Dit had naar het oordeel van het HvJ EG in het BRITSE BIER EN WIJN-arrest (1983) tot 
gevolg, dat ‘welk vergelijkingscriterium men ook hanteert en zonder dat het nodig is 
aan het ene of het andere de voorkeur te geven (...), dat op uit andere Lid-Staten inge-
voerde wijn een zodanige extra fiscale last drukt, dat de nationale bierproduktie daar-
door wordt beschermd, in zoverre deze produktie uit het oogpunt van de mededinging 
het meest relevante referentiepunt vormt. Aangezien deze bescherming het opval-
lendst is ten opzichte van de meest courante wijnen, leidt het Britse belastingstelsel 
ertoe, dat wijn het stempel krijgt opgedrukt van een luxeprodukt dat wegens de erop 
drukkende fiscale last voor de consument nauwelijks een echt alternatief kan zijn voor 
de typische binnenslands geproduceerde drank’243. Een lidstaat die geen wijnprodu-
cent is, mag wijn dus niet op zodanige wijze belasten dat de grootste binnenlandse 
concurrent van wijn, de bierproducent, wordt beschermd. Weliswaar kan geen van de 
ter bepaling van de drukverhouding tussen bier en wijn gehanteerde vergelijkingscri-
teria op zichzelf betrouwbare resultaten kan opleveren, doch niettemin kan elk van de 
drie aangewende methoden – dat wil zeggen de toetsing van de belastingdruk aan het 
volume, het alcoholgehalte en de prijs van de producten – bruikbare gegevens ver-
schaffen voor de beoordeling van het omstreden heffingsstelsel244. De Tariefrichtlijn 
alcoholhoudende dranken verlangt weliswaar niet van de lidstaten dat zij hun natio-
nale tarieven voor de verschillende alcoholproductcategorieën op vergelijkbare ni-
veaus per procent alcohol vaststellen, maar bij de vaststelling van de tarieven moet 
wel de algemene strekking van het EG-verdrag in acht worden genomen, waarvan met 
name het voorschrift dat binnenlandse belastingen goederen uit andere lidstaten niet 
mogen benadelen of andere nationale goederen zijdelings beschermen245. 

Het nihilminimumtarief voor wijn is volgens het HvJ EG in het SOCRIDIS-arrest 
(1999) geen vrijbrief om wijn geheel en al vrij te laten van accijns. Een dergelijke vrij-
lating, die aan de orde is in de 15 wijnproducerende lidstaten met een wijnaccijnsta-
rief van nihil en waar in sommige van deze lidstaten bier uit andere lidstaten wordt 
ingevoerd, zou de wijnproductie in die lidstaten bevoordelen ten opzichte van bier dat 
daar economisch en cultureel een minder sterke positie bekleedt, hetgeen in strijd is 
met het fiscaal discriminatieverbod246. Substitueerbaarheid van wijn en bier geldt 
volgens het HvJ EG in de BELGISCH BIER EN WIJN-kwestie (1987) overigens alleen voor 
wijnen voor alledaags gebruik, in het algemeen goedkope wijnen, welke voldoende 
eigenschappen met bier gemeen hebben om voor de verbruiker een alternatieve keuze 

 
243. HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van concur-

rerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, blz. 2265, 
r.o. 27 (eindarrest). 

244.  HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van 
concurrerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, 
blz. 2265, r.o. 18 (eindarrest). 

245.  Artikel 90 EG. 
246.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (Socridis) vs. Receveur 

principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 20. 
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te vormen en met bier in de zin van het fiscaal discriminatieverbod in een mededin-
gingsverhouding te staan247. Bier en wijn zijn niet substitueerbaar wanneer, enerzijds 
het prijsverschil tussen vergelijkbare kwaliteiten bier en wijn dermate groot is, dat het 
verschil tussen de tarieven voor beide producten het gedrag van de verbruiker niet 
kan beïnvloeden en, anderzijds, het bestaan van een protectionistische werking niet 
blijkt uit de statistische gegevens betreffende de ontwikkeling van het bier- en wijn-
verbruik in de betrokken lidstaat248. 

Met het HUBERT WACHAUF-arrest (1989)249 heeft het HvJ EG beslist en in het SOCRIDIS-
arrest (1999)250 bevestigd, dat richtlijnen verdragsconform zijn, als die richtlijnen de 
lidstaten een discretionaire bevoegdheid (ofwel beleidsmarge) laten die ruim genoeg 
is om deze ten uitvoer kunnen brengen op een wijze die spoort met de vereisten van 
het EG-verdrag). Een richtlijn is dus nog niet ongeldig wanneer bepaalde toepassingen 
waarmee zij volgens de bepalingen ervan ten uitvoer kan worden gelegd, onverenig-
baar zijn met het EG-verdrag. Ongeldigheid is alleen aan de orde wanneer een richtlijn 
de lidstaten geen beoordelingsmarge laat die ruim genoeg is om die uit te voeren op 
een wijze die strookt met de vereisten van het EG-verdrag. Een dreigende onverenig-
baarheid in de toepassing van een richtlijn kan met voldoende beleidsruimte door de 
lidstaten worden vermeden. Nu het HvJ EG bij vaste rechtspraak heeft vastgesteld dat 
bier en tafelwijn soortgelijk en substitueerbaar zijn, heeft SOCRIDIS natuurlijk volko-
men gelijk met zijn stelling dat de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken en de 
Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken ver achterblijven bij hetgeen noodzakelijk is 
voor een minimale onderlinge aanpassing van de verhoudingen tussen de accijnshef-
fing van wijn en van bier in het belang van de goede werking van de interne markt. 
Omdat de uitvoeringsrichtlijnen slechts definities verschaffen en minimumtarieven 
voorschrijven en ook het HvJ EG als plaatsvervangend Europees wetgever niet zover 
kan gaan richtlijnen inhoudelijk aan te passen, zodat zij, in het geval van de uitvoe-
ringsrichtlijnen, de onderlinge tarifaire verhoudingen tussen soortgelijke en substitu-
eerbare accijnsgoederen regelen, heeft SOCRIDIS zijn gelijk van het HvJ EG niet kunnen 
krijgen. Het EG-verdrag kent de communautaire wetgever de bevoegdheid toe om in 
het harmonisatieproces in voorkomend geval de meest geëigende harmonisatievorm 
te kiezen en tot stand te brengen en laat het aan diens beoordeling over op welke 
wijze moet worden gehandeld om dat doel te bereiken. Het staat de gemeenschaps-
wetgever dan ook vrij om te kiezen voor een harmonisatie in etappes, gelet op het feit 
dat de uitvoering van harmonisatiemaatregelen in het algemeen moeilijk is omdat de 
bevoegde communautaire instellingen daartoe, uitgaande van uiteenlopende en inge-
wikkelde nationale bepalingen, gemeenschappelijke regels moeten opstellen die in 

 
247.  HvJ EG 9 juli 1987, nr. 356/85, EC vs. België (belastingregeling voor wijn en bier), Jur. 1987, 

blz. 3299, r.o. 10-11. Zo ook: HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distributi-
on (Socridis) vs. Receveur principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 18. 

248.  HvJ EG 9 juli 1987, nr. 356/85, EC vs. België (belastingregeling voor wijn en bier), Jur. 1987, 
blz. 3299, r.o. 15-20. 

249.  HvJ EG 13 juli 1989, nr. 5/88, Hubert Wachauf vs. Duitsland (extra heffing op melk), Jur. 1989, 
blz. 2609, r.o. 22. 

250.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (Socridis) vs. Receveur 
principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 19 en 20. 
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overeenstemming zijn met de in het Verdrag neergelegde doelstellingen en waarvoor 
de unanieme instemming van de Raad vereist is251. De Raad behoort zich deze deficiën-
ties aan te trekken en op voorstel van de EC oplossingen te bieden, maar van de Raad 
is met betrekking tot de onderlinge aanpassing van de verhoudingen tussen de ac-
cijnsheffing van wijn en van bier op de korte termijn geen oplossing verwachten, 
omdat die, gegeven de wijnbouwbelangen van sommige wijnproducerende lidstaten, 
wat de wijnaccijnsharmonisatie betreft te verdeeld is en daardoor niet vooruit te 
branden. Bij gebreke van besluitvaardigheid van de Raad heeft het HvJ EG als oplos-
sing gevonden, dat de lidstaten met de manoeuvreerruimte die de richtlijnen hen 
bieden hun tarieven zo behoren vast te stellen, dat die iedere bescherming van de 
binnenlandse productie uitsluiten252: de SOCRIDIS-regel253. 

De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken en de Tariefrichtlijn alcoholhou-
dende dranken verplichten de lidstaten slechts naar ten minste de minimumtarieven 
accijns te heffen en bieden voldoende beoordelingsmarge om te waarborgen, dat de 
heffing van accijns van wijn en die van bier zich zodanig tot elkaar verhouden dat elke 
bescherming van de binnenlandse productie in de zin van het fiscaal discriminatiever-
bod is uitgesloten. Lidstaten die wijnproducent zijn, het wijnaccijnstarief van nihil 
toepassen en bier invoeren, behoren dit bier op een vergelijkbaar niveau te belasten. 
In de casus van het SOCRIDIS-arrest werden in Frankrijk bier en wijn vóór de accijns-
harmonisatie (1993) op dezelfde wijze (enkel naar volume) en tegen vergelijkbare 
tarieven belast, terwijl de harmonisatie door de invoering van het criterium alcoholge-
halte tot wijziging van de wijze van de heffing van de bieraccijns heeft geleid en tot 
een aanzienlijke verhoging daarvan ten opzichte van de wijnaccijns. Bepaald moet 
worden de mate van onderlinge elasticiteit van de vraag naar bepaalde goederen van 
binnenlandse en van buitenlandse oorsprong. Er moet een zekere relatie in acht wor-
den genomen tussen de tarieven van de accijnzen voor de onderscheidene alcohol-
houdende dranken254. 

Griekenland mag op basis van een specifieke bepaling in de Structuurrichtlijn alco-
holhoudende dranken accijns van  (ouzo) heffen naar een verlaagd tarief dat lager 
mag zijn dan het minimumtarief, doch niet meer dan 50% onder het normale nationale 
tarief voor ethylalcohol255.  (ouzo) is de Grieks-nationale anijsdrank. De EC was in 
2001 van opvatting, dat het bestaan van een bepaling van afgeleid recht op grond 
waarvan het lidstaten is toegestaan een nationaal product naar een verlaagd accijnsta-
rief te belasten, deze lidstaten geenszins ontslaat van hun verplichting de in het EG-
verdrag neergelegde fundamentele beginselen na te leven, waaronder het fiscaal dis-

 
251.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (Socridis) vs. Receveur 

principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 26. HvJ EG 29 februari 1984, nr. 37/83, Rewe Zen-
trale AG vs. Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland (harmonisatie van fytosanitaire con-
trolemaatregelen), Jur. 1984, blz. 01229, r.o. 20. HvJ EG 13 mei 1997, nr. C-233/94, Duitsland vs. EP 
en Raad, Jur. 1997, blz. I-2405, r.o. 43. 

252.  Zie ook overweging 17 van de considerans van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
253.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (Socridis) vs. Receveur 

principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 19 en 20. 
254. Idem, r.o. 9 en 20. Vgl. Kamerstukken II 1986-1987, 19 243 nr. 3, blz. 66. 
255.  Artikel 23 aanhef en lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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criminatieverbod. Opvallend is de stelling van de EC, dat Griekenland over geen enkele 
manoeuvreerruimte beschikte om de bepaling van de richtlijn toe te passen op een 
wijze die verenigbaar is met het EG-verdrag, waarmee zij in het licht van het SOCRIDIS-
regel langs indirecte weg – na negen jaar stilzitten – in feite heeft getracht het HvJ EG 
ertoe te verleiden de richtlijnbepaling over het verlaagde tarief voor  (ouzo) on-
geldig te verklaren. Griekenland heeft met betrekking tot die faciliteit alleen de para-
doxale armslag om de in deze specifieke bepaling gemaakte uitzondering wel of niet 
toe te passen. Volgens de EC schond Griekenland het fiscaal discriminatieverbod door 
uitsluitend op  het verlaagde accijnstarief toe te passen, terwijl het ook naar vaste 
rechtspraak van het HvJ EG gehouden is zijn nationaal belastingstelsel, om verenig-
baar te zijn met het fiscaal discriminatieverbod, in elk geval te laten uitsluiten dat 
buitenlandse goederen zwaarder worden belast dan soortgelijke binnenlandse pro-
ducten. De EC had verschillende klachten ontvangen over de toepassing van het ver-
laagde accijnstarief op , terwijl het voor vergelijkbare alcoholhoudende dranken 
als gin, wodka, whisky, rum, tequila en arak toegepaste tarief minder gunstig was. Het 
HvJ EG beslist in het -arrest (2004), dat Griekenland zich op de specifieke bepa-
ling heeft gebaseerd toen het zijn accijnstarief voor  vaststelde op 50% van het 
voor de andere alcoholhoudende dranken voorziene tarief, en dat het aldus heeft ge-
handeld in overeenstemming met het bepaalde in dit voorschrift en niet is tekortge-
schoten in haar verplichtingen krachtens het gemeenschapsrecht256. Om tot deze be-
slissing te komen geeft het HvJ EG een aanvulling op zijn SOCRIDIS-regel met de over-
weging, dat handelingen van de gemeenschapsinstellingen worden vermoed rechts-
geldig te zijn en bijgevolg rechtsgevolgen in het leven roepen, zolang zij niet zijn inge-
trokken257, in het kader van een beroep tot nietigverklaring nietig zijn verklaard of ten 
gevolge van een prejudiciële verwijzing of een exceptie van onwettigheid ongeldig 
zijn verklaard258. Als uitzondering op dit beginsel moeten handelingen waaraan een 
onregelmatigheid kleeft die van een zo klaarblijkelijke ernst is, dat zij door de com-
munautaire rechtsorde niet kan worden getolereerd, worden geacht geen enkel, ook 

 
256.  HvJ EG 5 oktober 2004, nr. C-475/01, EC vs. Griekenland (toepassing van lager tarief op  (ouzo) 

dan op andere alcoholhoudende dranken), Jur. 2004, blz. I-8923, r.o. 12, 15 en 23. 
257.  De intrekking van een rechtshandeling door de instelling van wie zij afkomstig is, het beroep tot 

nietigverklaring of de incidenteel opgeworpen exceptie van niet-toepasselijkheid in de zin van arti-
kel 241 EG, of de ongeldigverklaring in het kader van een prejudiciële procedure overeenkomstig 
artikel 234 EG. Dit dient ‘de rechtszekerheid te waarborgen door te voorkomen, dat gemeenschaps-
handelingen die rechtsgevolgen teweegbrengen, onbeperkt in geding kunnen worden gebracht’. 
HvJ EG 30 januari 1997, nr. C-178/95, Wiljo NV vs. België, Jur. 1997, blz. I-585, r.o. 19. HvJ EG 
9 maart 1994, nr. C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH vs. Duitsland, Jur. 1994, blz. I-833, 
r.o. 16. HvJ EG 15 februari 2001, nr. C-239/99, Nachi Europe GmbH vs. Hauptzollamt Krefeld, Jur. 
2001, blz. I-1197, r.o. 29. 

258.  HvJ EG 12 juli 1957, nrs. 3/57 tot en met 7/57, Mejuffrouw D. Algera, de heer G. Cicconardi, me-
vrouw S. Couturaud, de heer I. Genuardi en mevrouw F. Steichen vs. Gemeenschappelijke Vergade-
ring van de EGKS, Jur. 1957, blz. 81. HvJ EG 15 juni 1994, nr. C-137/92 P, EC vs. BASF AG, Limburgse 
Vinyl Maatschappij NV, DSM NV, DSM Kunststoffen BV, Huels AG, Elf Atochem SA, Société Artesien-
ne de Vinyle SA, Wacker Chemie GmbH, Enichem SpA, Hoechst AG, Imperial Chemical Industries 
plc, Shell International Chemical Company Ltd en Montedison SpA, Jur. 1994, blz. I-02555, r.o. 48. 
HvJ EG 8 juli 1999, nr. C-245/92 P, Chemie Linz GmbH vs. EC, Jur. 1999, blz. I-04643, r.o. 93. 
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geen voorlopig rechtsgevolg in het leven te hebben geroepen, dat wil zeggen als juri-
disch non-existent worden beschouwd. Deze uitzondering beoogt een evenwicht te 
bewaren tussen twee fundamentele, zij het soms tegenstrijdige, vereisten waaraan 
een rechtsorde moet voldoen, te weten de stabiliteit van de rechtsverhoudingen en de 
eerbiediging van de legaliteit. Gelet op de ernst van de consequenties die zijn verbon-
den aan de vaststelling dat een handeling van een gemeenschapsinstelling non-
existent is, moet deze vaststelling om redenen van rechtszekerheid worden voorbe-
houden voor uiterst extreme gevallen259. De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dran-
ken kan, aldus het HvJ EG, echter noch in haar geheel noch voor wat betreft het ver-
laagde tarief voor  als een dergelijke non-existentie worden beschouwd260. 

Naar verwachting zal het HvJ EG conform het vorenstaande beslissen op het 
EC-beroep (2005) tegen Zweden. Volgens de EC heft Zweden accijnzen die van dien 
aard zijn dat zij bier, dat voornamelijk in Zweden wordt vervaardigd, zijdelings be-
schermen ten opzichte van wijn, die voornamelijk uit andere lidstaten afkomstig is. 
Alcoholhoudende dranken worden in Zweden aan de individuele consument verkocht 
via een staatsmonopolie, de Systembolaget AB. Zwaar bier, dat wil zeggen bier met 
meer dan 3,5%vol, en wijnen worden via de Systembolaget verkocht. Lichtere wijnen 
in de gemiddelde prijsklasse worden als vervangbaar door zwaar bier beschouwd. Van 
bier wordt accijns geheven die gemiddeld en procentueel beduidend lager is dan de 
vergelijkbare accijns van wijn. Er is geen reden aangevoerd die dat verschil rechtvaar-
digt. Het verschil in belasting heeft gevolgen voor de prijs van de respectieve produc-
ten. Het prijsverschil wordt versterkt doordat op de dranken 25% BTW wordt geheven. 
De invloed van de belasting op de prijs van de respectieve dranken kan de mededin-
ging tussen goederen vervalsen. De Zweedse accijnzen zijn volgens de EC van dien 
aard dat zij nationale consumptiepatronen versterken, de potentiële consumptie van 
wijn doen afnemen en daardoor bier indirect beschermen ten detrimente van wijn261. 
Zweden belast zowel bier als wijn naar volumeprocenten alcohol. Het tarief voor bier 
van 2,8%vol en meer bedraagt € 15,79 per hectoliter per %vol262. Voor wijn geldt echter 
een progressief schijventarief263, waardoor van een liter bier van 10%vol € 1,57 en van 
een liter wijn van 10%vol € 2,37 accijns wordt geheven. Toetsing van de accijnsdruk 
aan het volume, het alcoholgehalte en de prijs heeft als uitkomst, dat wijn fors zwaar-
der wordt belast dan bier, niet alleen omdat de basisprijs van wijn en zijn alcoholge-
halte hoger is dan van bier, maar ook omdat het accijnsbestanddeel in de prijs groter 

 
259.  Zie in deze zin: HvJ EG 15 juni 1994, nr. C-137/92 P, EC vs. BASF AG, Limburgse Vinyl Maatschappij 

NV, DSM NV, DSM Kunststoffen BV, Huels AG, Elf Atochem SA, Société Artesienne de Vinyle SA, 
Wacker Chemie GmbH, Enichem SpA, Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc, Shell Internati-
onal Chemical Company Ltd en Montedison SpA, Jur. 1994, blz. I-02555, r.o. 48-50. HvJ EG 8 juli 
1999, nr. C-245/92 P, Chemie Linz GmbH vs. EC, Jur. 1999, blz. I-04643, r.o. 93-95. 

260.  HvJ EG 5 oktober 2004, nr. C-475/01, EC vs. Griekenland (toepassing van lager tarief op  (ouzo) 
dan op andere alcoholhoudende dranken), Jur. 2004, blz. I-8923, r.o. 17-20. 

261.  HvJ EG, nr. C-167/05, beroep, op 14 april 2005 ingesteld door de EC tegen Zweden. 
262.  Voor bier van minder dan 2,8%vol is geen tarief vastgesteld. 
263.  Het tarief per hectoliter wijn (1) van minder dan 2,25%vol alcohol bedraagt nihil; (2) vanaf 2,25 tot 

4,5%vol alcohol € 81,43; (3) vanaf 4,5 tot 7%vol alcohol € 120,32; (4) vanaf 7 tot 8,5%vol alcohol 
€ 165,55; en (5) vanaf 8,5 tot 15%vol alcohol € 237,20. 
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is, waardoor van wijn beduidend meer accijns wordt geheven dan van bier met als 
resultaat, dat de Zweedse accijnsheffing bier van eigen bodem bevoordeelt boven wijn 
afkomstig van buiten Zweden. Het meeste bier dat in Zweden wordt geconsumeerd 
wordt binnen Zweden geproduceerd, terwijl wijn afkomstig is uit andere lidstaten. 
Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG zijn bier en tafelwijn gelijksoortig en substitu-
eerbaar. Op verzoek van de EC heeft Zweden het verschil verkleind, maar daarmee is 
volgens de EC geen einde gekomen aan de fiscale discriminatie. 

Luxe bieren zijn niet substitueerbaar met gewone tafelwijnen en de betere kwali-
teitswijnen niet met de gangbare biersoorten. Van luxe bieren die nationaal niet wor-
den geproduceerd, maar vanuit andere lidstaten worden binnengebracht, kan met 
meer armslag accijns worden geheven, omdat het fiscaal-discriminatieverbod niet kan 
worden ingeroepen tegen op van elders binnengebrachte goederen geheven binnen-
landse belastingen, wanneer een gelijksoortige of concurrerende binnenlandse pro-
ductielijn ontbreekt. Er is dan met betrekking tot die van elders afkomstige goederen 
binnen die lidstaat geen bevoordeling van nationale productie (en dus geen discrimi-
natie). Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de betere wijnen. De afwezigheid van 
een concurrerende binnenlandse productielijn is een feitelijke aangelegenheid, die 
door de nationale rechter moet worden onderzocht264. Met betrekking tot rechtstreeks 
uit derde landen ingevoerde goederen is een door een lidstaat eenzijdig op de invoer 
daarvan ingestelde heffing sedert de instelling van het GDT op 1 juli 1968 in strijd met 
de regels van de douane-unie en met die van de gemeenschappelijke handelspoli-
tiek265. De beslissing van het HvJ EG in de Litouwse zaak-UAB PROFISA (2007) was dus 
zeer voorspelbaar. De lidstaten mogen op rechtstreeks uit derde landen ingevoerde 
ethylalcohol vervat in chocoladeproducten geen heffing leggen; dat is overgelaten aan 
de EC. De lidstaten, waaronder Litouwen, zijn verplicht om accijnsvrijstelling te verle-
nen voor in het douanegebied van de Gemeenschap ingevoerde ethylalcohol die ver-
werkt is in chocoladeproducten die bestemd zijn voor rechtstreeks verbruik (evenals 
voor soortgelijke binnenlands geproduceerde chocoladeproducten), mits het alcohol-
gehalte van deze producten niet meer bedraagt dan 8,5 liter absolute alcohol per 100 
kilogram product266. 

De toepasselijkheid van het fiscaal discriminatieverbod veronderstelt niet nood-
zakelijkerwijs het bestaan van dezelfde of soortgelijke nationale goederen en het 

 
264.  HvJ EG 22 april 1999, nr. C-109/98, CRT France International SA vs. Directeur régional des impôts de 

Bourgogne (heffing op de levering van CB-apparaten – heffing van gelijke werking – binnenlandse 
belasting – toepasselijkheid van verbod op handelsverkeer met derde landen), Jur. 1999, blz. I-
2237, r.o. 12. 

265.  Artikel 23, artikel 24 en artikel 133 EG. HvJ EG 13 december 1973, nrs. 37/73 en 38/73, Sociaal fonds 
voor de diamantarbeiders vs. NV Indiamex en feitelijke vereniging De Belder, Jur. 1973, blz. 
1609-1626, r.o. 18. HvJ EG 7 november 1996, nr. C-126/94, Société Cadi Surgelés, Société Sofrigu, 
Société Sofroi en Société Sofriber tegen Ministre des Finances en Directeur général des douanes, Jur. 
1996, blz. I-5647, r.o. 18. 

266.  HvJ EG 19 april 2007, nr. C-63/06, UAB Profisa vs. Muitines departamentas prie Lietuvos Respublik-
os finansu ministerijos (alcohol verwerkt in chocoladeproducten – vrijstelling accijns), www.curia. 
europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 19. Artikel 27 lid 1 onderdeel f Structuurrichtlijn al-
coholhoudende dranken. 
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begrip binnenlandse belastingen veronderstelt niet zozeer het bestaan van soortgelijke 
belaste goederen, maar het bestaan van een geheel van belastingen die tezamen een of 
meerdere functies vervullen267. Het al dan niet behoren tot een algemeen stelsel van 
binnenlandse belastingen geldt ook in het geval dat geen nationale productie van het 
belaste goed bestaat en de belasting op het eerste gezicht dus alleen intracommunau-
tair verworven goederen betreft. Het HvJ EG diende zich in de kwestie van de DEENSE 

GEBRUIKTE AUTO’S (1990) uit te spreken over de vraag of een binnenlandse belasting die, 
bij het ontbreken van een nationale productie van gelijksoortige of concurrerende 
goederen, enkel intracommunautair ingevoerde goederen trof, in strijd kon zijn met 
het fiscaal discriminatieverbod. Omdat in Denemarken geen auto’s geproduceerd 
werden, was de Deense autoregistratiebelasting enkel van toepassing op van buiten 
Denemarken afkomstige auto’s. Dat de autobelasting een binnenlandse belasting was, 
werd niet betwist en stond dus vast. Het HvJ EG heeft A-G MISCHO in zijn standpunt 
gevolgd en in heldere bewoordingen de stelling van de EC, die de vraag bevestigend 
beantwoord wilde zien, verworpen: ‘En revanche, l’article 95 [artikel 90 EG] ne saurait 
être invoqué à l’encontre d’impositions intérieures frappant des produits importés, en 
l’absence de production nationale similaire ou concurrente. En particulier, il ne permet 
pas de censurer le caractère excessif du niveau de taxation que les États membres 
pourraient arrêter pour des produits donnés en l’absence de tout effet discriminatoire 
ou protecteur’268. Als een binnenlandse productielijn ontbreekt kan het fiscaal discri-
minatieverbod dus niet in stelling worden gebracht om op te komen tegen excessief 
hoge tarieven die de lidstaten zo nodig voor bepaalde goederen van buiten hun grond-
gebied vaststellen. 

 
267.  HvJ EG 19 juni 1973, nr. 77/72, Carmine Capolongo vs. Azienda Agricola Maya, Jur. 1973, blz. 611, 

r.o. 12. HvJ EG 9 november 1983, nr. 158/82, EC vs. Denemarken, Jur. 1983, blz. 3573, r.o. 19. HvJ EG 
9 juni 1992, nrs. C-228/90 tot en met C-234/90, C-339/90 en C-353/90, Simba SpA e.a. vs. Ammini-
strazione delle Finanze dello Stato Italiano (nationale belasting op bananen – belasting uitsluitend 
geheven over rechtstreeks uit derde landen ingevoerde producten), Jur. 1990, blz. I-3713, r.o. 7. 
HvJ EG 13 juli 1994, nr. C-130/92, Oto SpA vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1994, blz. I-3281, r.o. 11. 
HvJ EG 2 augustus 1993, nr. C-266/91, Celulose Beira Industrial (CELBI) SA vs. Fazenda Pública, 
Jur. 1993, blz. I-4337, r.o. 11. HvJ EG 9 maart 1995, nr. C-345/93, Fazenda Pública en Ministério Pú-
blico vs. Americo Joao Nunes Tadeu (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 1995, 
blz. I-0479, r.o. 6-7. HvJ EG 17 september 1997, nr. C-347/95, Fazenda Pública vs. União das Coope-
rativas Abastecedoras de Leite de Lisboa, UCRL (UCAL), Jur. 1997, blz. I-4911, r.o. 19. HvJ EG 
17 september 1997, nr. C-28/96, Fazenda Pública vs. Fricarnes SA (nationale belasting bij verkoop 
van vlees – heffing van gelijke werking – binnenlandse belasting), Jur. 1997, blz. I-4939, r.o. 21. 
HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, 
Kastrup Havn NKE A/S, Næstved Havn, Odense Havn, Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid 
van: Trafikministeriet (taxes portuaires sur les navires et sur les marchandises), Jur. 1997, blz. I-
4085, r.o. 20. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal doua-
nekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het pro-
ductieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde 
elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 20. HvJ EG 17 juni 1998, nr. C-68/96, Grundig Italiana SpA 
vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1998, blz. I-3775, r.o. 10. 

268.  HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 10. 
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Nochtans kan uit ‘s Hofs beslissing niet de conclusie worden getrokken, dat de lid-
staten bij het ontbreken van nationale productielijnen maar lukraak kunnen heffen. 
Wat niet door het fiscaal discriminatieverbod verboden wordt, kan, aldus het HvJ EG, 
nog wel als MGW strijdig zijn met het EG-verdrag269, zoals het HvJ EG eerder besliste 
in het arrest-AUGUST STIER (1968), overwegende dat: ‘si l’article 95 [artikel 90 EG] 
n’interdit pas aux états membres de frapper les produits importes, comme il vient 
d’être dit, il ne leur serait cependant pas loisible de frapper les produits qui, a défaut 
de production intérieure comparable, échapperaient a l’application des prohibitions de 
l’article 95, de taxes d’un montant tel que la libre circulation des marchandises a l’in-
térieur du marche commun serait, en ce qui concerne ces produits, compromise’ en 
voorts, ‘qu’une telle atteinte a la libre circulation des marchandises ne saurait toute-
fois être supposée exister lorsque le taux d’imposition reste dans le cadre général du 
système national d’imposition dont la taxe litigieuse fait partie intégrante’. Het is dus 
weliswaar toegestaan op uitsluitend intracommunautair verworven goederen belas-
ting te heffen, maar niet naar zodanig hoge tarieven dat het vrije verkeer van de be-
treffende goederen binnen de Gemeenschap in gevaar komt. Zo’n inbreuk op het vrije 
verkeer van goederen wordt geacht niet aan de orde te zijn wanneer het tarief ‘het 
algemeen kader van het nationaal belastingstelsel, waarvan de litigieuze belasting een 
integrerend deel uitmaakt, niet te buiten gaat’270. Dit betekent dat het tarief wel in de 
pas moet lopen met de andere tarieven van het nationale belastingstelsel. Daarvan 
afwijkende tarieven en de daardoor mogelijke inbreuk op het vrije verkeer van goede-
ren moeten worden getoetst aan de MGW-doctrine, aldus het HvJ EG271. Bepalend 
daarvoor is of een nationale belasting het vrije goederenverkeer binnen de Gemeen-
schap in gevaar brengt. Een MGW vormt volgens het HvJ EG in het DASSONVILLE-arrest 
(1974) een verbod op ‘iedere handelsregeling van de Lid-Staten die de intracommu-
nautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, kan belem-
meren’272. Zoals elke belasting op een intracommunautair verworven goed zal worden 
gezien als een beperking van het vrije goederenverkeer, zal, bij het opkomen tegen 
excessieve tarieven, gegeven de formulering ‘en l’absence de tout effet discriminatoire 
ou protecteur’273, de beoordeling van het met de belasting en het bijbehorende tarief 
nagestreefde doel zich vooral richten op het proportionele karakter ervan in relatie 
met de algemene kaders van het nationaal belastingstelsel waarvan de belasting deel 

 
269.  Artikel 28 EG. 
270.  HvJ EG 4 april 1968, nr. 31/67, Firma August Stier vs. Hauptzollamt Hamburg-Ericus, Jur. 1968, 

blz. 347, r.o. 2. HvJ EG 4 april 1968, nr. 27/67, Fink-Frucht GmbH vs. Hauptzollamt München-
Landsbergerstrasse, Jur. 1968, blz. 315, r.o. 3. HvJ EG 3 februari 1981, nr. 90/79, EC vs. Frankrijk, Jur. 
1981, blz. 283, r.o. 13-15. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, 
blz. I-4509, r.o. 12. 

271.  Artikel 28 EG. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, 
r.o. 13. 

272.  Het Dassonville-criterium: HvJ EG 11 juli 1974, nr. 8/74, Procureur des Konings vs. B. en G. 
Dassonville, r.o. 5 

273.  Artikel 28 EG. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, 
r.o. 10 ‘wanneer die belasting geen discriminerende of beschermende werking heeft’. 
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uitmaakt. De controle op het proportioneel karakter van een binnenlandse belasting is 
door het HvJ EG allerminst verworpen. 

Naast het tarief zijn er nog andere criteria om vast te stellen dat een bepaalde be-
lastingregeling tot een algemeen stelsel van binnenlandse belastingen behoort: (1) de 
belastingregeling behoort tot een groep belastingen waarvoor in een gezamenlijke 
structuur samenhangende fiscale bepalingen zijn geregeld274, (2) de belasting drukt 
naar objectieven maatstaven op een categorie of categorieën goederen, dat wil zeggen 
dat aan de hand van die maatstaven ongeacht herkomst wordt bepaald welk goed tot 
welke categorie behoort275, (3) de belastinggrondslag, het tarief en de wijze van invor-
dering worden toegepast ongeacht herkomst276, (4) dezelfde heffing drukt in hetzelfde 
handelsstadium op zowel het nationale als het van elders afkomstige goed en het 
belastbare feit is eveneens voor beide categorieën goederen hetzelfde277, en (5) de 
bestemming van de belastingopbrengst is niet bepaald; het gaat om een fiscale op-
brengst die, zoals andere belastingen, bijdraagt aan de algemene financiering van 
overheidsuitgaven in alle sectoren278. 

Volgens het HvJ EG in zijn FINK FRUCHT-arrest (1968) is van zijdelingse bescherming 
ook sprake zonder rechtstreekse concurrentie met nationale goederen ‘wanneer komt 
vast te staan, dat het ingevoerde produkt in verband met de wijze van vervaardiging of 
verhandeling dan wel op grond van andere economische omstandigheden op bij-
zondere wijze is belast en wel zodanig dat bepaalde bewerkingen, zelfs andere dan 
die, welke ter vervaardiging van het ingevoerde produkt zijn toegepast, worden be-
schermd’279. De voor de internationale handel bedoelde indelingen van het GDT leve-

 
274.  Zie voor het behoren tot een binnenlands belastingstelsel ook: HvJ EG 3 februari 1981, nr. 90/79, EC 

vs. Frankrijk, Jur. 1981, blz. 283, r.o. 16. 
275.  HvJ EG 16 juli 1992, nr. C-343/90, Manuel Jose Lourenço Dias vs. Director da Alfandega do Por, Jur. 

1992, blz. I-4673, r.o. 53-54. 
276.  HvJ EG 28 januari 1981, nr. 32/80, Officier van Justitie vs. J.A.W.M.J. Kortmann, Jur. 1981, blz. 251, 

r.o. 17. Zie ook: HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal 
douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het 
productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoer-
de elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 22, waarin het HvJ EG overwoog dat zowel ingevoerde als 
in het binnenland geproduceerde elektriciteit onder dezelfde belastingregeling valt, en dat de ac-
cijns, ongeacht de oorsprong van de elektriciteit, door hetzelfde orgaan wordt geheven volgens in 
de algemene wet inzake de accijnsheffing geregelde procedures. 

277.  Zie: HvJ EG 31 mei 1979, nr. 132/78, Denkavit Loire S.à.r.l. vs. Administration des Douanes, Jur. 
1979, blz. 1923, r.o. 8. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regio-
naal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang 
het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor inge-
voerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 24. 

278.  HvJ EG 7 mei 1987, nr. 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl vs. Amministrazione delle Finanze dello 
Stato, Jur. 1987, blz. 2085, r.o. 12-13. HvJ EG 9 juni 1992, nrs. C-228/90 tot en met C-234/90, 
C-339/90 en C-353/90, Simba SpA e.a. vs. Amministrazione delle Finanze dello Stato Italiano (natio-
nale belasting op bananen – belasting uitsluitend geheven over rechtstreeks uit derde landen inge-
voerde producten), Jur. 1990, blz. I-3713, r.o. 8. HvJ EG 13 juli 1994, nr. C-130/92, Oto SpA 
vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1994, blz. I-3281, r.o. 11-12. 

279. HvJ EG 4 april 1968, nr. 27/67, Fink-Frucht GmbH vs. Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse, 
Jur. 1968, blz. 315, r.o. 3. 
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ren geen beslissende aanwijzingen op voor het antwoord op de vraag of verschillende 
goederen ten opzichte van elkaar hetzij in een gelijksoortigheidsverhouding280 hetzij 
in een gedeeltelijke, indirecte of potentiële concurrentieverhouding staan, zoals in het 
FRANSE GEDISTILLEERDE DRANKEN-arrest (1980) en het DEENSE VRUCHTENWIJNEN-arrest 
(1986)281. Hetzelfde geldt voor de douanestatistieken, die dienen om de omvang van 
de goederenbewegingen onder de diverse tariefposten te registreren. Niet vereist is, 
dat een beschermende werking statistisch wordt bewezen of dat handelseffecten ten 
gevolge van dergelijke belastingmaatregelen aantoonbaar moeten zijn. Voldoende is, 
dat ‘wordt aangetoond dat een bepaald belastingmechanisme, gezien haar eigen ken-
merken, de in het Verdrag bedoelde beschermende werking teweeg kan brengen’282. 
Het verbod van zijdelingse fiscale bescherming is een verbod dat ‘volledig en juridisch 
perfect is, zodat het voor de rechtsbetrekkingen tussen de Lid-Staten en hun 
justitiabelen tot rechtstreekse gevolgen kan leiden’283. 

Het beoordelingscriterium voor niet-gelijksoortige goederen is volgens het HvJ EG 
in het DEENSE AQUAVIT-arrest (1980) onvermijdelijk ‘een meer algemeen criterium’ 
vanwege de moeilijkheid om voldoende nauwkeurige vergelijkingen mogelijk te ma-
ken tussen goederen die, hoewel niet gelijksoortig, toch ten dele, indirect of potentieel 
in een concurrentieverhouding staan met binnenlandse goederen284. Steeds behoeft 
slechts (maar wel concreet) te kunnen worden vastgesteld, dat een bepaalde belas-
tingregeling bedoeld effect kan hebben285 (in oudere rechtspraak: ‘bedoeld effect 
heeft’286) alvorens haar te beschouwen als onverenigbaar met het EG-verdrag. Een 
lidstaat kan zich niet disculperen met de enkele stelling dat het oogmerk tot thuis-
marktbescherming ontbreekt. Het gaat om de vormgeving, de inrichting en de 
(uit)werking van de belastingregeling. 

 
280.  Artikel 90 eerste volzin EG. 
281. Artikel 90 tweede volzin EG. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk (belastingregeling 

voor gedistilleerd), Jur. 1980, blz. 347, r.o. 35. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken 
(belastingregeling voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 17. 

282. HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van concur-
rerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, blz. 2265, 
r.o. 10. 

283. HvJ EG 4 april 1968, nr. 27/67, Fink-Frucht GmbH vs. Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse, 
Jur. 1968, blz. 315, r.o. 2. 

284. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 171/78, EC vs. Denemarken (Aquavit), Jur. 1980, blz. 447. HvJ EG 
27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van concurrerende 
nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, blz. 2265. 

285. HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van concur-
rerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, blz. 2265, 
r.o. 10. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 
blz. 1331, r.o. 28. 

286. HvJ EG 4 april 1968, nr. 27/67, Fink-Frucht GmbH vs. Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse, 
Jur. 1968, blz. 315, r.o. 3. 
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5.2.15 Gemeenschappelijk landbouwbeleid 

De totstandbrenging van een gemeenschappelijke marktordening voor de land- en 
tuinbouw heeft volgens het HvJ EG in het arrest-VAN DER HULST (1975) niet tot gevolg 
dat landbouwproducenten worden onttrokken aan nationale regelingen die andere 
doeleinden nastreven dan die gemeenschappelijke ordening. Het verbod van iedere 
discriminatie tussen de producenten van de gemeenschap287 betreft de door de ge-
meenschappelijke ordening nagestreefde doeleinden en niet de verschillende produc-
tievoorwaarden die voortvloeien uit nationale regelingen waarmee andere doeleinden 
worden nagestreefd; het HvJ EG overweegt, ‘dat tot de discriminatieverboden die ten 
deze van belang zijn, enerzijds behoort het beginsel dat ten grondslag ligt aan artikel 
95 [artikel 90 EG] betreffende de binnenlandse belastingen, en anderzijds het bepaal-
de in artikel 40, lid 3 [artikel 34 lid 2 EG], tweede alinea, uit hoofde waarvan de ge-
meenschappelijke marktordeningen elke discriminatie tussen producenten en ver-
bruikers van de Gemeenschap moeten uitsluiten’288. 

Het gemeenschapsrecht en meer in het bijzonder de algemene bepalingen inzake 
het vrije verkeer van goederen en de gemeenschappelijke marktordeningen in de 
landbouwsector, beletten een lidstaat bijvoorbeeld niet ‘om, met het oog op de be-
scherming van dieren, eenzijdige voorschriften te handhaven of in te voeren inzake de 
bij de inrichting van de ruimten voor mestkalveren in acht te nemen normen, die 
zonder onderscheid van toepassing zijn, onverschillig of de kalveren voor de binnen-
landse markt dan wel voor de export bestemd zijn’289. 

5.2.16 De minimis 

Het fiscaal discriminatieverbod kent geen criterium de minimis. Bijgevolg is ontsnap-
pen eraan onmogelijk. Ook al is de door een binnenlandse belasting veroorzaakte 
belemmering gering en kan zij toevallig slechts door afschaffing van de belasting wor-
den vermeden, toch is dit onvoldoende reden om het fiscaal discriminatieverbod bui-
ten toepassing te laten, aldus het HvJ EG290. Hetzelfde geldt in WTO-verband: ‘A de-
monstration that a measure inconsistent with Article III:2, first sentence, has no or 
insignificant effects would therefore not be a sufficient demonstration that the bene-
fits accruing under that provision had not been nullified or impaired even if such a 
rebuttal were in principle permitted’291. 

Het bestanddeel van de prijs van een goed dat als een belasting wordt geheven is 
relevant voor het fiscaal discriminatieverbod. Alle andere bestanddelen van de prijs 

 
287. Artikel 34 lid 3 EG. 
288. HvJ EG 23 januari 1975, nr. 51/74, P.J. van der Hulst & Zonen vs. Produktschap voor Siergewassen, 

Jur. 1975, blz. 0079, r.o. 32. 
289. HvJ EG 1 april 1982, nrs. 141/81, 142/81 en 143/81, Officier van Justitie vs. Gerrit Holdijk, Lubbartus 

Mulder, Veevoederbedrijf Alpuro BV, r.o. 14 (cursief auteur). 
290. HvJ EG 16 februari 1977, nr. 20/76, Schöttle & Söhne OHG vs. Finanzamt Freudenstadt, Jur. 1977, 

blz. 247. 
291. Report of the Panel on United States – Taxes on petroleum and certain imported substances (Super-

fund Act), adopted on 17 June 1987, § 5.1.9.  
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zijn dat niet292. Er is dus sprake van ongelijke behandeling wanneer op bepaalde goe-
deren een last wordt gelegd, welke voor goederen afkomstig uit andere lidstaten als 
een fiscale last wordt gepresenteerd en op het binnenlandse goed als een niet-
fiscale293. Vooral in kunstmatig met al dan niet zijdelingse overheidsinvloed vastge-
stelde verkoopprijzen kan een eventuele discriminerende fiscale component aanwezig 
zijn. Ingeval van een staatsmonopolie dat in sommige lidstaten nog hier en daar be-
staan, geldt, dat de door het monopolie vastgestelde verkoopprijs van gedistilleerd 
alleen dat gedeelte van die prijs als belasting in de zin van het fiscaal discriminatie-
verbod kan worden aangemerkt, dat volgens het HvJ EG in het ANDRESEN-arrest en het 
PABST-arrest (1982) ‘het monopolie op grond van een wettelijke regeling als naar 
hoogte bepaalde belasting op gedistilleerd aan de schatkist moet afdragen, terwijl alle 
andere bij de berekening van de monopolieprijs betrokken elementen of lasten van 
economische of andere aard buiten beschouwing blijven’294. Evenmin hebben volgens 
het HvJ EG in het WISSELINK-ABEMIJ-arrest (1989) over de Nederlandse BVB de ratio van 
een binnenlandse belasting noch de benaming invloed op de kwalificatie van de be-
lastingregeling: ‘Immers, de verenigbaarheid van een nationale belasting met het 
gemeenschapsrecht is niet afhankelijk van haar benaming, noch van de nationale wet-
gevingsprocedure via welke zij in het nationale recht is ingevoerd, doch van haar 
objectieve kenmerken’295. Uitsluitend de materiële werking van een belastingregeling 
is volgens het HvJ EG in het FLEMMING KJERULFF-arrest (1978) voor het gemeenschaps-
recht van belang. Iedere ongelijke behandeling naar herkomst of bestemming is verbo-
den296. Blijkens de verdragstekst van het fiscaal discriminatieverbod297 dat ‘producten 
van de overige lidstaten’ als object heeft, is het fiscaal discriminatieverbodsregime 
volgens het HvJ EG in het ASPA-arrest (1988) alleen toepasselijk in intracommunautai-
re verhoudingen298. 

 
292. HvJ EG 25 november 1981, nr. 4/81, Hauptzollamt Flensburg vs. Hermann C. Andresen GmbH & Co., 

KG, r.o. 20 en dictum. 
293. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, blz. 

1331, r.o. 20-22. 
294. HvJ EG 25 november 1981, nr. 4/81, Hauptzollamt Flensburg vs. Hermann C. Andresen GmbH & Co., 

KG, r.o. 20. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, 
Jur. 1981, blz. 1331, r.o. 20. 

295. HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink & Co BV en Abemij BV en Hart Nibbrig en Greeve 
BV en anderen vs. Staatssecretaris, r.o. 10. 

296. HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol med Edle Metaller Flemming Kjerulff vs. Preben 
Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, Jur. 1978, blz. 1543, dictum r.o. 2. 

297.  Artikelen 90-91 EG. 
298. HvJ EG 21 september 1988, nr. 267/86, Pascal van Eycke vs. ASPA NV, Jur. 1988, blz. 4769, beant-

woording derde vraag, zesde volzin. 
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5.2.17 Autobelastingen 

5.2.17.1 Intracommunautaire verwerving gebruikte auto’s 

De heffing van niet-communautaire accijnzen, zoals die van personenauto’s, bestelau-
to’s en motorfietsen, behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten. De eenmalige auto-
belastingen, die vanwege hun karakter als accijnzen moeten worden aangemerkt, 
noch de periodieke autobelastingen zijn tot dusverre geharmoniseerd. De autobelas-
tingen zijn dus een zaak van de lidstaten en van het HvJ EG. Een autobelasting mag 
slechts geheven worden als een voertuig duurzaam binnenlands in gebruik is, tenzij er 
een bijzondere rechtvaardiging bestaat. Er is veel Europese rechtspraak over heffing 
van autobelastingen op buitenlands gekentekende voertuigen; geen van de arresten 
van het HvJ EG tast het heffingsrecht in zichzelf aan. De lidstaten zijn gehouden hun 
heffingsbevoegdheid uit te oefenen in het bijzonder met inachtneming van artikel 3 
Accijnsrichtlijn en – naar vaste rechtspraak van het HvJ EG – in overeenstemming met 
het gemeenschapsrecht en moeten zich derhalve onthouden van elk onderscheid op 
grond van nationaliteit of herkomst299. Met betrekking tot intracommunautair verwor-
ven gebruikte auto’s en motoren wordt volgens het HvJ EG in het arrest-NÁDASDI EN 

NÉMETH (2006) met het fiscaal discriminatieverbod beoogd ten aanzien van de mede-
dinging tussen nationale en intracommunautair verworven auto’s de volstrekte neu-
traliteit van autobelastingen te waarborgen300. Dit betekent, dat de autobelasting op 
een intracommunautair verworven gebruikte auto niet hoger mag zijn dan de residue-
le autobelasting die nog begrepen is in de handelswaarde van vergelijkbare auto’s die 
zich al in het binnenland bevinden, zelfs wanneer een lidstaat niet de waarde, maar 
bijvoorbeeld de cilinderinhoud als heffingsgrondslag hanteert. 

De lidstaten zijn volgens het HvJ EG in onder meer in de arresten HUMBLOT (1985), 
JACQUES FELDAIN (1985) en NÁDASDI EN NÉMETH (2006) bij de huidige stand van het ge-
meenschapsrecht vrij om voertuigen te onderwerpen aan een progressieve belasting 
naar een objectief criterium, zoals het vermogen, dat op verschillende wijzen kan 
worden vastgesteld, op voorwaarde dat de belasting geen discriminerende of bescher-
mende werking heeft301. Niet toegestaan is een belastingregeling waarbij voertuigen 
ongeacht herkomst beneden een bepaald motorvermogen naar hun motorvermogen 
progressief worden belast en voertuigen boven dat bepaalde motorvermogen naar een 

 
299.  HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) 

(verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstof-
verbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 40. 

300.  HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos Nádasdi (C-290/05) en Ilona Németh 
(C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (autoregistratiebe-
lasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 2006, blz. I-10115, r.o. 46. HvJ EG 
29 april 2004, nr. C-387/01, Harald Weigel en Ingrid Weigel vs. Finanzlandesdirektion für Vorarl-
berg, Jur. 2004, blz. I-04981, r.o. 66 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 

301. HvJ EG 9 mei 1985, nr. 112/84, Michel Humblot vs. Directeur des Services Fiscaux, Vesoul (progres-
sieve belasting op voertuigen), Jur. 1985, blz. 1367, r.o. 12-13. HvJ EG 17 september 1987, nr. 
433/85, Jacques Feldain vs. Directeur Général des Impôts, Colmar (differentiële belasting op voer-
tuigen), Jur. 1987, blz. 3521, r.o. 11. 
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vast tarief dat fors hoger ligt dan het hoogste progressieve tarief, waarmee met name 
intracommunautair verworven voertuigen worden getroffen. Zo’n belastingregeling is 
aldus het HvJ EG in het HUMBLOT-arrest (1985) onmiskenbaar discriminerend en 
thuismarktbeschermend: ‘De voordelen die bepaalde uit andere lid staten ingevoerde 
motorrijtuigen voor de consument kunnen hebben, ten opzichte van vergelijkbare 
binnenslands vervaardigde motorrijtuigen, worden door deze bijkomende last teniet-
gedaan, te meer daar zij gedurende meerdere jaren wordt geheven. In zoverre beperkt 
de bijzondere belasting de mededinging waaraan laatstgenoemde motorrijtuigen zijn 
onderworpen, en is zij in strijd met het beginsel van neutraliteit van binnenlandse 
belastingen’302. Evenzo vergaat het de belastingregeling in het arrest-JACQUES FELDAIN 
(1987). Deze is van origine voorzien van een naar motorvermogen progressief tarief, 
maar een latere aanpassing vlakt de normale progressie af door extra toegevoegde 
belastingschijf die ten gunste van binnen Frankrijk vervaardigde topklasse auto’s meer 
categorieën motorvermogens omvat dan de andere schijven, en omvat voorts voor-
schriften ter vaststelling van het motorvermogen die ongunstig zijn voor uit andere 
lidstaten afkomstige voertuigen303. 

Het uitblijven van harmonisatie houdt met 27 verschillende stelsels belastingen 
van personenauto’s en motorrijwielen van de EU27 een moeilijk doordringbaar woud 
in stand aan fiscale obstakels en andere belemmeringen voor de burger die zich per 
auto of motorrijwiel door de Gemeenschap beweegt. Zeer uiteenlopende en niet 
zelden onevenredig hoge tarieven van nationale autobelastingen frustreren de goede 
werking van de interne markt, dragen in aanzienlijke mate bij aan de verschillen tus-
sen nettoprijzen (prijzen exclusief eenmalige autobelasting) op de nationale markten, 
houden consumentenprijzen kunstmatig hoog en maken het voor burgers met een 
laag inkomen moeilijk om hun oude vervuilende auto te vervangen door een nieuwe 
schone. De stelsels veroorzaken dubbele en soms meervoudige belasting omdat vaak 
niet is voorzien in restitutiesystemen bij het duurzaam verlaten van een lidstaat, 
overbrengingen om louter fiscale redenen van auto’s naar een andere lidstaat, om-
slachtige administratieve procedures, aanzienlijke extra kosten en tijdverlies. Hoewel 
de lidstaat van herkomst van het voertuig de residuele autobelasting die nog op dat 
voertuig rust, geheel in lijn met fiscaal discriminatieverbod en EG-verdragsconform 
mag restitueren304, is het ontbreken van een teruggaafregeling in een autobelasting 
niet in strijd met enige bepaling van communautair recht305, omdat het gemis ervan 
niet leidt tot hogere binnenlandse belastingheffing in de lidstaat van herkomst op 
goederen van een andere lidstaat dan de belasting op gelijksoortige nationale produc-

 
302. HvJ EG 9 mei 1985, nr. 112/84, Michel Humblot vs. Directeur des Services Fiscaux, Vesoul (progres-

sieve belasting op voertuigen), Jur. 1985, blz. 1367, r.o. 14-15. 
303.  HvJ EG 17 september 1987, nr. 433/85, Jacques Feldain vs. Directeur Général des Impôts, Colmar 

(differentiële belasting op voertuigen), Jur. 1987, blz. 3521, r.o. 14-16. 
304.  Artikel 91 EG. 
305.  HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 49. HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol med Edle Metaller Flemming Kjerulff 
vs. Preben Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, Jur. 1978, blz. 1543, r.o. 32-36. Hof Amster-
dam 2 december 2002, nr. 02/1555, V-N 2003/33.25. 
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ten, of tot zijdelingse bescherming van goederen van binnenlandse oorsprong306. Op 
gebruikte voertuigen welke worden uitgevoerd, rust immers in vergelijking tot ge-
bruikte voertuigen welke in het binnenland worden verhandeld, geen hogere last van 
een eenmalige autobelasting. Van een hogere autobelasting op de uitvoer is dus geen 
sprake en fiscale discriminatie niet aan de orde. Toch wringt deze redenering. Dat 
komt omdat de eenmalige autobelastingen verbruiksbelastingen zijn en de redenering 
dus in strijd is met het bestemmingslandbeginsel. Wanneer een gebruikt voertuig een 
lidstaat wordt uitgevoerd, (1) eindigt het verbruik van dat voertuig in die lidstaat 
zodat, voor zover nog residueel autobelasting op het voertuig drukt, die belasting door 
de lidstaat van herkomst moet worden teruggegeven, en (2) wordt het verbruik van 
het voertuig voortgezet in de lidstaat van de nieuwe bestemming van het voertuig en 
aldaar ter zake van dat verbruik verder autobelasting geheven. Nederland kent intus-
sen een teruggaafregeling voor voertuigen die duurzaam worden overgebracht naar 
een andere lidstaat van de Gemeenschap of een lidstaat van de EER, van kracht vanaf 
1 februari 2007307. 

Autoproducenten zien zich door de grote verschillen in nationale autobelastingen 
en aan bepaalde voertuigen gestelde nationale technische vereisten gedwongen om 
verschillende modellen voor verschillende nationale markten te vervaardigen (bij-
voorbeeld met motoren met verschillend vermogen; volgens de Nederlandse fiscale 
definitie van een bestelauto moeten kleinere bestelauto’s voorzien zijn van een ver-
hoogd dak om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen308) en slagen er dus niet 

 
306. HvJ EG 22 oktober 1974, nr. 27/74, Demag AG vs. Finanzamt Duisburg Süd, Jur. 1974, blz. 1037. 

HvJ EG van 10 maart 1981, nrs. 36/80 en 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers’ Association e.a. vs. 
Ierland e.a. (36/80) en Martin Doyle e.a. vs. An Taoiseach e.a. (71/80) (binnenlandse belasting op 
landbouwproducten van binnenlandse oorsprong), Jur. 1981, blz. 735, r.o. 23. HR 3 september 1997, 
nr. 32.565, V-N 1997/4131, BNB 1997/334, r.o. 3.6. HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol 
med Edle Metaller Flemming Kjerulff vs. Preben Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, 
Jur. 1978, blz. 1543. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in te-
genwoordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), 
Jur. 2002, blz. I-3657. HR 19 januari 2000, nr. 35.057, BNB 2000/119, r.o. 5.4. De slotzin van deze 
r.o. is in het licht van een verbruiksbelasting, die de BPM is, niet begrijpelijk: ‘Evenmin leidt het 
ontbreken van een teruggaafregeling er toe dat personenauto's die naar een andere lidstaat worden 
uitgevoerd, wegens die uitvoer zwaarder worden belast dan niet uitgevoerde personenauto’s’. We-
gens het gebruik van het wegennet in de lidstaat van bestemming heft die lidstaat immers autobe-
lasting die niet geheven zou zijn als het betreffende voertuig niet duurzaam naar die lidstaat zou 
zijn overgebracht. 

307.  Artikel 14a Wet BPM. 
308.  HvJ EG 2 oktober 2003, nr. C-232/01, Strafzaak tegen Hans Van Lent, Jur. 2003, blz. I-11525. r.o. 13. 

HvJ EG 24 oktober 2002, nr. C-121/00, Strafzaak tegen Walter Hahn, Jur. 2002, blz. I-9193, r.o. 34. 
HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) 
(verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstof-
verbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 40. HvJ EG 15 september 
2005, nr. C-464/02, EC vs. Denemarken (buitenlandse auto gebruikt in Denemarken), Jur. 2005, 
blz. I-7929, r.o. 74. Kamerstukken II 1995-1996, 22 026, nr. 107-108. Kamerstukken II 1998-1999, 
26 200 XII, nr. 6, blz. 14-15. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 16, blz. 36. Kamerstukken II 
1994-1995, 23 552, nr. 37, blz. 56. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 18. Kamerstuk-
ken II 1994-1995, 23 552, nr. 37, blz. 27. Kamerstukken II 1994-1995, 22 589, nr. 73, blz. 28-29. 
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in ten volle profijt te trekken van de voordelen van de interne markt. Door de frag-
mentering van de markt van personenauto’s en motoren kan de industrie geen schaal-
voordelen benutten of auto’s met dezelfde specificaties bouwen voor de gehele inter-
ne markt. Dit leidt tot forse verschillen in nettoprijzen (vóór autobelasting) en de 
consumentenprijzen (ná autobelasting).  

Een nationale belastingregeling die erop gericht is een concurrentievoordeel van 
ingevoerde gebruikte auto’s ten opzichte van auto’s die zich al geregistreerd en wel in 
het binnenland van die lidstaat bevinden teniet te doen, is kennelijk in strijd met het 
fiscaal discriminatieverbod309. Tezamen vormen de autobelastingen een stelsel van 
belastingen dat op diverse punten aangrijpt op het bezit en gebruik van onderscheiden 
categorieën motorrijtuigen. In Nederlandse verhoudingen wordt de BPM eenmalig 
geheven bij de registratie van personenauto’s, motorrijwielen en bestelauto’s, de peri-
odiek geheven MRB zolang bij het voertuig een houder hoort, de BZM (het Eurovignet) 
naargelang de periode van autosnelweggebruik met vrachtauto’s, en de wegverkeer-
brandstofaccijnzen de facto naarmate met het voertuig wordt gereden en brandstof 
wordt verbruikt. Voor BPM-achtige (eenmalige, als accijnzen te duiden autobelastin-
gen) en MRB-achtige belastingen (periodieke, en daarom niet als accijnzen te duiden 
autobelastingen) hebben de lidstaten de ruimte die ten aanzien van de op hun grond-
gebied geregistreerde en te registreren voertuigen vorm te geven naar nationaal ge-
wenste maatstaven, zoals cilinderinhoud, motorvermogen, gewicht, milieuklasse en 
tarieven. Zo worden de periodieke autobelastingen in veel zuidelijke lidstaten geba-
seerd op de motorvermogen, terwijl in de meer noordelijke het gewicht de basis 
vormt. In 22 lidstaten van de EU25 (2004) worden autobelastingen geheven. In 18 
lidstaten worden eenmalige autobelastingen geheven; in 18 andere lidstaten worden 
periodieke autobelastingen geheven310. In 16 lidstaten worden zowel eenmalige als 
periodieke autobelastingen geheven, in zes lidstaten wordt één van beide varianten 
geheven en in drie lidstaten (Frankrijk, Slowakije en Tsjechië) worden geen autobe-
lastingen geheven. De belastinggrondslagen en de tarieven van de eenmalige autobe-
lastingen verschillen enorm. Geheven wordt tussen nihil en 180% van de voertuigprijs; 
de gemiddelde registratiebelasting varieert van € 267 tot € 15.659 (1999)311. Het begrip 

 
Kamerstukken II 2003-2004, 29 280, nr. 9, blz. 6-8. Kamerstukken II 1996-1997, 25 022, nr. 9, 
blz. 32. Kamerstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. 19. Kamerstukken II 1997-1998, 21 501-08 
en 21 501-09, nr. 80, blz. 3. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 28, blz. 2-3. Kamerstuk-
ken II 2000-2001, 27 400, nr. 17. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 6, blz. 4. EC, Directoraat-
Generaal Belastingen en Douane-unie, De fiscale behandeling van de intracommunautaire over-
brenging en het grensoverschrijdende gebruik van personenvoertuigen, nr. Taxud/255/02, Brussel 
9 september 2002, blz. 2-3. 

309.  HvJ EG 9 maart 1995, nr. C-345/93, Fazenda Pública en Ministério Público vs. Americo Joao Nunes 
Tadeu (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 1995, blz. I-0479, r.o. 18. Zie ook: 
HvJ EG 12 mei 1992, nr. C-327/90, EC vs. Griekenland, Jur. 1992, blz. I-3033, r.o. 16. 

310.  Zie: EC, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de belasting van personenauto’s (door 
de Commissie ingediend), COM(2005) 261 definitief, 2005/0130 (CNS) {SEC(2005) 809}, Brussel, 
5 juli 2005, bijlagen I en II. 

311.  EC, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de belasting van personenauto’s (door de 
Commissie ingediend), COM(2005) 261 definitief, 2005/0130 (CNS) {SEC(2005) 809}, Brussel, 5 juli 
2005, blz. 3-4. 
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‘registratiebelasting’ is thans een communautair begrip dat synoniem is aan discrimi-
natoire binnenlandse belastingen312. 

In haar voorstel tot harmonisatie van de autobelastingen, betoont de EC (2005) zich 
tegelijkertijd voorstander van variabilisatie van autokosten en het tot uitdrukking 
brengen van de CO2-emissie in het tarief. Uit de gebruikte rechtsgrondslag (artikel 93 
EG) moet worden afgeleid, dat de EC de autobelastingen kwalificeert als ‘andere indi-
recte belastingen’. De eenmalige autobelastingen worden in vijf tot tien jaar geleidelijk 
afgeschaft. Zolang deze nog bestaan moet een terugbetalingssysteem van kracht zijn 
voor gebruikte auto’s die duurzaam dan wel geheel definitief naar een andere lidsta-
ten verhuizen. Deze teruggaaf zou dienen te gelden voor gebruikte auto’s die definitief 
naar een andere lidstaat worden overgebracht. De periodieke autobelastingen worden 
geharmoniseerd. In de maatstaf van heffing van de nieuwe geharmoniseerde autobe-
lasting wordt een CO2-component opgenomen. In de plaats van de eenmalige autobe-
lastingen komen hogere periodieke autobelastingen en hogere brandstoffenaccijnzen. 
Zodoende nemen de vaste kosten af en de variabele toe. Het voorstel heeft een dubbe-
le doelstelling, namelijk verbetering van de werking van de interne markt en het reali-
seren in 2010 van de communautaire CO2-reductiedoelstelling van 120 gram CO2 per 
kilometer ten aanzien van personenauto’s en motorrijwielen. De harmonisatie is be-
perkt tot de lidstaten die thans autobelastingen heffen; de lidstaten die geen autobe-
lastingen heffen behoeven de geharmoniseerde autobelasting niet in te voeren313. 

Aankopen en overbrengingen van gebruikte auto’s (bijvoorbeeld bij intracommu-
nautaire verhuizingen) zijn niet zelden met dubbele autobelasting belast. Door vrijwel 
geen enkele lidstaat van herkomst wordt eenmaal geheven autobelasting bij intra-
communautaire overbrengingen naar een andere lidstaat gerestitueerd. Voorop staat, 
dat een autobelasting slechts verenigbaar met het fiscaal discriminatieverbod kan 
worden geacht, indien die zodanig is vormgegeven, dat het in alle gevallen is uitgeslo-
ten dat uit andere lidstaten binnengebrachte voertuigen zwaarder worden belast dan 
binnenlands geproduceerde voertuigen en mutatis mutandis vanuit andere lidstaten 
binnengebrachte gebruikte voertuigen zwaarder worden belast dan de residuele een-
malige autobelasting die nog besloten zit in de handelswaarde van gelijksoortige voer-

 
312.  Artikel 90 EG verzet zich ertegen dat een lidstaat een autoregistratiebelasting op ingevoerde 

gebruikte motorvoertuigen heft die wordt berekend op basis van een forfaitaire belastbare waarde 
die nooit lager kan zijn dan 90% van de nieuwprijs van het voertuig, en daardoor de waardever-
mindering van die voertuigen beperkt tot 10%, ongeacht hun ouderdom of de staat waarin zij ver-
keren. Volgens het HvJ EG volgt hieruit, dat bij de heffing van een autoregistratiebelasting die is ge-
baseerd op minstens 90% van de waarde van een nieuw voertuig, deze voertuigen in het algemeen 
duidelijk te hoog worden belast vergeleken met het bedrag van de autoregistratiebelasting dat nog 
rust op reeds geregistreerde, op de binnenlandse markt gekochte gebruikte voertuigen, ongeacht 
hun ouderdom of de staat waarin zij verkeren. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Dene-
marken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 20-21. HvJ EG 17 juni 2003, nr. C-383/01, De Danske Bilimportø-
rer vs. Skatteministeriet I, Jur. 2003, blz. I-06065, r.o. 34. 

313.  EC, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de belasting van personenauto’s (door de 
Commissie ingediend), COM(2005) 261 definitief, 2005/0130 (CNS) {SEC(2005) 809}, Brussel, 5 juli 
2005. Mededeling van de EC aan de Raad, het EP, het EESC en het Comité van de regio's, Interne-
marktstrategie, Prioriteiten 2003-2006, COM(2003) 238 definitief, Brussel, 7 mei 2003, blz. 18. 
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tuigen die al in de lidstaat die die eenmalige autobelasting heft aanwezig zijn, zo-
dat die autobelasting bijgevolg in geen geval discriminerende gevolgen heeft314. 

Zoals gezegd, zijn automobielen volgens het HvJ EG in het TARANTIK-arrest (1999) 
en het DOUNIAS-arrest (2000) gelijksoortig wanneer zij zich door hun eigenschappen 
en door de behoeften waarin zij voorzien, in een concurrentieverhouding bevinden. 
De mededinging tussen twee modellen hangt af van de mate waarin zij voldoen aan 
een aantal kenmerken op het punt van onder meer prijs, afmetingen, comfort, presta-
ties, verbruik, duurzaamheid, betrouwbaarheid, handbediende zesversnellingsbak of 
automatische versnellingsbak315. 

Bij de toepassing van het fiscaal discriminatieverbod moet niet alleen worden gelet 
op het tarief van de binnenlandse belasting die al dan niet rechtstreeks op nationale 
en intracommunautair ingevoerde goederen wordt gelegd, maar ook op de grondslag 
en de andere heffingsmodaliteiten van de betrokken belasting, want zelfs bij een gelijk 
tarief kan de belastingdruk verschillen316. Het fiscaal discriminatieverbod wordt ge-
schonden wanneer de eenmalige autobelasting op de vanuit een andere lidstaat bin-
nengebrachte gebruikte auto en die op een vergelijkbare gebruikte auto die zich al in 
het binnenland bevindt op verschillende wijze of volgens verschillende modaliteiten 
wordt berekend, waardoor het vanuit een andere lidstaat binnengebrachte voertuig, al 
is het maar in enkele gevallen, zwaarder wordt belast317. Zelfs als de voorwaarden voor 
een dergelijke rechtstreekse discriminatie niet zijn vervuld, kan een autobelasting 

 
314.  HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, 

Kastrup Havn NKE A/S, Næstved Havn, Odense Havn, Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid 
van: Trafikministeriet (taxes portuaires sur les navires et sur les marchandises), Jur. 1997, blz. I-
4085, r.o. 34. HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, 
r.o. 29. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 9. 
HvJ EG 9 maart 1995, nr. C-345/93, Fazenda Pública en Ministério Público vs. Americo Joao Nunes 
Tadeu (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 1995, blz. I-0479, r.o. 18. 

315. HvJ EG 15 juni 1999, nr. C-421/97, Yves Tarantik vs. Direction des services fiscaux de Sei-
ne-et-Marne, Jur. 1999, blz. I-3633, r.o. 28. HvJ EG 3 februari 2000, nr. C-228/98, Charalampos Dou-
nias vs. Ypourgio Oikonomikon, Jur. 2000, blz. I-00577, r.o. 43-44. 

316.  HvJ EG 27 februari 1980, nr. 55/79, EC vs. Ierland (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, 
blz. 481, r.o. 8. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, 
r.o. 18. HvJ EG 12 mei 1992, nr. C-327/90, EC vs. Griekenland, Jur. 1992, blz. I-3033, r.o. 11. 

317.  HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, r.o. 20 en 29. 
HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 
Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 34. HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António 
Gomes Valente vs. Fazenda Pública (Portugese eenmalige belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, 
blz. I-01327, r.o. 21. HvJ EG 17 februari 1976, nr. 45/75, Rewe Zentrale des Lebensmittel Grosshan-
dels GmbH vs. Hauptzollamt Landau/Pfalz, Jur. 1976, blz. 181, r.o. 15. HvJ EG 12 mei 1992, nr. 
C-327/90, EC vs. Griekenland, Jur. 1992, blz. I-3033, r.o. 12. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-387/01, Ha-
rald Weigel en Ingrid Weigel vs. Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, Jur. 2004, blz. I-04981, 
r.o. 67. 
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door haar effecten toch indirect discriminerend zijn318. In het bijzonder is dat het geval 
wanneer de belasting op van elders binnengebrachte gebruikte voertuigen gebaseerd 
is op een hogere dan de werkelijke waarde, waardoor die voertuigen zwaarder wor-
den belast dan vergelijkbare, in het binnenland verkochte gebruikte voertuigen. In het 
DEENSE GEBRUIKTE AUTO’S-arrest (1990) heeft het HvJ EG beslist, dat de afwezigheid van 
enige nationale autoproductie niet betekent dat Denemarken geen markt had voor 
gebruikte auto’s. Nieuwe en gebruikte auto’s die vanuit andere lidstaten zijn aange-
kocht en Denemarken binnengebracht werden, en gebruikte auto’s die binnen Dene-
marken verkocht werden, zijn, aldus het HvJ EG, gelijksoortige of concurrerende goe-
deren. Zelfs indien, als gevolg van de hoge autoregistratiebelasting op nieuwe auto’s, 
de afschrijving ervan trager verloopt dan in de meeste andere lidstaten, vormt een 
autoregistratiebelasting geheven op ten minste 90% van de waarde van de nieuwe 
auto, ongeacht ouderdom of staat van onderhoud, kennelijk een te hoge last in ver-
houding tot de residuele autobelasting in de handelswaarde van reeds voordien in 
Denemarken op de markt gebrachte en geregistreerde auto’s319. 

Het fiscaal discriminatieverbod staat toe op uit andere lidstaten binnengebrachte 
gebruikte auto’s een belasting te heffen met als maatstaf van heffing de douanewaarde 
zoals gedefinieerd in het CDW en de UCDW, maar een variërende belastbare waarde 
naargelang het handelsstadium waardoor de last op een binnengebrachte gebruikte 
auto zwaarder is dan die nog rust op de waarde van een gelijksoortig, reeds op het 
nationale grondgebied geregistreerd gebruikt voertuig, is daarmee in strijd320. Het 
voertuig dat als referentie dient ter berekening van de belasting die verschuldigd is 
voor een intracommunautair verworven gebruikt voertuig, een gelijksoortig voertuig 
moet zijn. Bij de beoordeling van gelijksoortigheid moet worden onderzocht of de 
betrokken auto’s vergelijkbare eigenschappen vertonen en aan dezelfde behoeften van 
de consument voldoen321. Auto’s zijn gelijksoortig wanneer zij zich door hun eigen-
schappen en door de behoeften waarin zij voorzien, in een concurrentieverhouding 
bevinden, waarbij de mate van concurrentie tussen twee modellen afhangt van de 
vraag in hoeverre zij voldoen aan een aantal vereisten met betrekking tot onder meer 
prijs, afmetingen, comfort, prestaties, verbruik, duurzaamheid en betrouwbaarheid322. 
Het referentievoertuig moet het voertuig zijn waarvan de eigenschappen het dichtst 
aanleunen bij die van het binnengebrachte voertuig, hetgeen betekent dat rekening 
wordt gehouden met het model, het type en andere kenmerken, zoals de aandrijving 
of de uitrusting323. 

 
318.  HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos Nádasdi (C-290/05) en Ilona Németh 

(C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (autoregistratie-
belasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 2006, blz. I-10115, r.o. 47. 

319.  HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 22. 
320.  HvJ EG 19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 61. 
321.  HvJ EG 15 maart 2001, nr. C-265/99, EC vs. Frankrijk, Jur. 2000, blz. I-2305, r.o. 42. HvJ EG 

19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 56. 
322.  Vgl. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 17. 
323.  HvJ EG 15 maart 2001, nr. C-265/99, EC vs. Frankrijk, Jur. 2000, blz. I-2305, r.o. 43. HvJ EG 

19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 75-76. 
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Bij de belasting op gebruikte voertuigen moet worden uitgegaan van hun werkelij-
ke waardevermindering324. Volgens het HvJ EG in het arrest-GOMES VALENTE (2001) is 
een autobelasting voor vanuit andere lidstaten ingevoerde gebruikte voertuigen, die 
op basis van algemene criteria de werkelijke waardevermindering van die voertuigen 
in aanmerking neemt, slechts verenigbaar met het fiscaal discriminatieverbod als die 
zo is vormgegeven dat – redelijke schattingen die daarbij altijd onvermijdelijk zijn, 
daargelaten – iedere discriminerende werking is uitgesloten325. In een regeling van een 
autoregistratiebelasting zijn criteria als het motortype, de cilinderinhoud en een inde-
ling op grond van milieucategorieën objectieve criteria326. Daarentegen is niet vereist 
dat de hoogte van de heffing afhankelijk is van de prijs van het voertuig. Maar ook een 
autoregistratiebelasting mag op auto’s uit andere lidstaten niet zwaarder drukken dan 
op gelijksoortige auto’s die zich al op het grondgebied bevinden. In het arrest-NUNES 

TADEU (1995) had het HvJ EG al beslist, dat de heffing van een autobelasting op uit 
andere lidstaten afkomstige gebruikte voertuigen in strijd is met het fiscaal discrimi-
natieverbod, wanneer het bedrag van die belasting is berekend zonder rekening te 
houden met de werkelijke waardevermindering van het voertuig en daardoor hoger is 
dan het bedrag van de residuele belasting die nog is begrepen in de handelswaarde 
van vergelijkbare gebruikte motorvoertuigen die reeds op het nationale grondgebied 
zijn geregistreerd327. In de vergelijkbare Deense kwestie (1990) heeft het HvJ EG be-
slist, dat een autobelasting nooit mag worden gebaseerd op een waarde die uitgaat 
boven de werkelijke waarde van het belaste voertuig328. In het arrest-GOMES VALENTE 
(2001) heeft het HvJ EG de factoren van waardevermindering aangegeven die in aan-
merking kunnen worden genomen om de werkelijke waardevermindering van ge-
bruikte voertuigen ook langs forfaitaire weg nauwkeurig te benaderen en zoveel mo-
gelijk te waarborgen dat de belasting op gebruikte voertuigen doorgaans niet hoger is 
dan de residuele belasting die nog rust op de waarde van gelijksoortige gebruikte 
voertuigen die zich reeds op het nationale grondgebied bevinden en aldaar geregi-
streerd zijn329. 

Een degressief afschrijvingssysteem is meer in overeenstemming met de reële 
waardeontwikkeling van gebruikte auto’s dan een lineaire. De waardevermindering 
van voertuigen bedraagt gewoonlijk aanzienlijk meer dan 5% per jaar en is in het bij-
zonder in de eerste jaren veel groter is dan daarna en ook duurt de waardeverminde-

 
324.  HvJ EG 19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 54. 
325.  HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda 

Pública (Portugese eenmalige belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 26. 
326.  HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos Nádasdi (C-290/05) en Ilona Németh 

(C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (autoregistratie-
belasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 2006, blz. I-10115, r.o. 52. 

327.  Artikel 23 en artikel 25 EG. HvJ EG 9 maart 1995, nr. C-345/93, Fazenda Pública en Ministério Públi-
co vs. Americo Joao Nunes Tadeu (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 1995, 
blz. I-0479, r.o. 20. 

328.  HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 22. 
329.  HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda 

Pública (Portugese eenmalige belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 26 en 28. 
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ring voort nadat een voertuig vier jaar in het verkeer is geweest330. De waardevermin-
dering van een voertuig neemt terstond een aanvang vanaf de aankoop of de inge-
bruikneming ervan. Een autobelasting waarvan de last op een intracommunautair 
verworven gebruikt voertuig overeenstemt met de belasting die verschuldigd is over 
een gelijksoortig nieuw voertuig, verminderd met 0,5% per maand te rekenen van het 
verstrijken van de eerste zes maanden na de registratie of de ingebruikneming van het 
voertuig, is volgens het HvJ EG in het SIILIN-arrest (2002) in strijd met het fiscaal dis-
criminatieverbod, omdat zodoende geen rekening wordt gehouden met de werkelijke 
waardevermindering van dat gebruikte voertuig331. Wanneer geen rekening wordt 
gehouden met de daadwerkelijke waardeontwikkeling is de bijzondere verbruiksbe-
lasting op intracommunautair verworven gebruikte auto’s meestal hoger is dan het 
restant van de belasting dat begrepen is in de waarde van de soortgelijke gebruikte 
auto’s die al eerder op de binnenlandse markt zijn geregistreerd332. De daadwerkelijke 
waardevermindering van een gebruikte personenauto verloopt in ieder geval niet 
lineair, zodat een lineaire afschrijvingstabel in strijd is met het fiscaal discriminatie-
verbod333. Gewaarborgd moet zijn, dat de autobelasting die verschuldigd is, het bedrag 
van de autobelasting die nog rust op de handelswaarde van vergelijkbare voertuigen 
die reeds op het nationale grondgebied zijn geregistreerd, niet, zelfs niet in een klein 
aantal gevallen, overschrijdt334. 

De rechtstreekse werking van het fiscaal discriminatieverbod brengt mee, dat de 
burger de mogelijkheid moet hebben om tegenbewijs te leveren335. Zo’n autobelasting 
is dan dus slechts verenigbaar met het EG-verdrag, wanneer tegenbewijs mogelijk is 
om zo nodig aan te tonen dat de forfaitaire berekening leidt tot een hogere belasting 
dan de belasting die nog rust op de waarde van gelijksoortige gebruikte voertuigen die 
zich reeds op het nationale grondgebied bevinden en aldaar zijn geregistreerd336, 
waarvoor vereist is dat in elk geval de criteria volgens welke de waardevermindering 
van voertuigen forfaitair wordt vastgesteld openbaar zijn337. 

 
330.  HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, r.o. 22. 
331.  HvJ EG 19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 78-80. 
332. HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, r.o. 23. HvJ EG 

9 maart 1995, nr. C-345/93, Fazenda Pública en Ministério Público vs. Americo Joao Nunes Tadeu 
(Portugese bij-zondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 1995, blz. I-0479, r.o. 14. 

333.  Zo ook A-G Stix-Hackl in haar conclusie van 25 oktober 2001 voor HvJ EG 19 september 2002, nr. 
C-101/00, Tulliasiamies en Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487. 

334.  HvJ EG van 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fa-
zenda Pública (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 44. 

335.  HvJ EG 16 juni 1966, nr. 57/65, Alfons Lütticke GmbH vs. Hauptzollamt Saarlouis II, Jur. 1966, 
blz. 346. Volgens de Nederlandse Hoge Raad moet de belanghebbende een concreet belang hebben 
bij het inroepen van strijd van de betrokken afschrijvingsregeling en dient hij concrete feiten en 
omstandigheden aan te voeren met betrekking tot de werkelijke waarde van het voertuig. HR 
10 maart 1999, nr. 33.927, BNB 1999/308. 

336.  HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda 
Pública (Portugese eenmalige belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 32. HvJ EG 
19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 85-89. 

337.  HvJ EG 19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 87. 
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ANTÓNIO GOMES VALENTE kocht (1996) in Frankrijk een gebruikte personenauto, die 
in Frankrijk voor het eerst was geregistreerd op 2 december 1991. Op 16 september 
1996 heeft GOMES VALENTE de definitieve binnenbrenging van het voertuig in Portugal 
aangegeven, waardoor de auto werd betrokken in de Portugese autoregistratiebelas-
ting, een eenmalig geheven belasting ter zake van de eerste registratie van het voer-
tuig in Portugal bij het voor de eerste keer op de Portugese markt brengen van een 
voertuig. Naar de bij die belastingregeling behorende beperkt-degressieve afschrij-
vingstabellen is voor de auto van GOMES VALENTE een waardevermindering in aanmer-
king genomen van 41%, terwijl de werkelijke waardevermindering van eenzelfde, 
soortgelijke auto op de Portugese tweedehandsautomarkt 56% bedroeg. In werkelijk-
heid heeft de Portugese autoregistratiebelasting tot doel een verhoudingsgewijs goed-
kope uit een andere lidstaat binnengebrachte auto duurder te maken om de binnen-
landse automarkt te beschermen338. Het HvJ EG bekritiseert de Portugese afschrij-
vingstabel omdat daarin alleen rekening is gehouden met de ouderdom van de uit 
Frankrijk binnengebrachte auto en niet met andere waardeverminderende factoren 
zoals merk, model, kleur, kilometerstand, accessoires, vermogen, type aandrijving, 
technische staat, schadeverloop of staat van onderhoud. Bovendien is in het eerste jaar 
in het geheel geen afschrijving toegestaan, vindt geen verdere afschrijving plaats dan 
tot op 33% van de nieuwwaarde met een maximale afschrijving van 67% en zijn de 
criteria op basis waarvan de tabel is opgesteld niet openbaar339. Al deze factoren dra-
gen uiteraard niet bij aan een afschrijvingstabel die volgens het HvJ EG nauw dient aan 
te sluiten bij de daadwerkelijke waardevermindering van een voertuig, maar maken 
dat de Portugese belastingregeling in strijd is met het fiscaal discriminatieverbod, een 
eindoordeel dat overigens is voorbehouden aan de verwijzende Portugese rechter. 

In het GRIEKSE GEBRUIKTE AUTO’S-arrest (1999) is te lezen dat onverenigbaar met het 
fiscaal discriminatieverbod is, een nationale regeling die voor de toepassing van een 
bijzondere verbruiksbelasting en van een forfaitaire bijzondere extra belasting de 
belastbare waarde van intracommunautair verworven gebruikte auto’s bepaalt door 
de prijs van een overeenkomstige nieuwe auto per gebruiksjaar van de betrokken auto 
met 5% te verlagen, waarbij de maximumverlaging in beginsel niet meer kan bedragen 
dan 20%340. Deze intracommunautair verworven gebruikte auto’s discriminerende 
stelsels zijn uiteraard niet te rechtvaardigen met de ratio het in het verkeer brengen 
van oude, gevaarlijke en vervuilende auto’s tegen te gaan341. Ook mogen intracommu-
nautair verworven gebruikte auto’s met schone technologie niet worden uitgesloten 

 
338.  HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda 

Pública (Portugese eenmalige belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327. 
339.  HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda 

Pública (Portugese eenmalige belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 33 en 35. 
340. HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, r.o. 27 en 49. 
341. HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, 

Kastrup Havn NKE A/S, Næstved Havn, Odense Havn, Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid 
van: Trafikministeriet (taxes portuaires sur les navires et sur les marchandises), Jur. 1997, blz. I-
4085, r.o. 34. HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, 
r.o. 28-29. 
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van het genot van faciliteiten van de bijzondere verbruiksbelasting die voor dit soort 
auto’s gelden342. 

In het BRZEZI SKI-arrest (2007) heeft het HvJ EG beslist, dat een autobelasting niet 
zwaarder op intracommunautair verworven gebruikte voertuigen van meer dan twee 
jaar oud mag drukken dan de residuele autobelasting die nog besloten ligt in de han-
delswaarde van gelijksoortige gebruikte voertuigen die in Polen, de lidstaat van be-
stemming, voordien al waren geregistreerd. Vereist is natuurlijk dat op beide catego-
rieën een identieke last drukt, maar de toepassing van de rekenregels waarbij voor 
auto’s tot twee jaar oud het tarief, afhankelijk van de cilinderinhoud, tussen de 3,1% en 
13,6% bedraagt, terwijl het tarief voor auto’s vanaf twee jaar oud varieert naargelang 
de ouderdom van het voertuig met een maximum van 65% van de heffingsgrondslag, 
en heeft tot gevolg dat het tarief voor uit andere lidstaten afkomstige gebruikte voer-
tuigen stijgt met de leeftijd van het voertuig. Het is aan de nationale rechter om na te 
gaan of de regeling zich verhoudt met het fiscaal discriminatieverbod343. 

NÁDASDI en NÉMETH kochten in Duitsland (2004) ieder een gebruikte personenauto 
en verzochten het Debreceni F vámhivatal (hoofddouanekantoor van Debrecen) res-
pectievelijk het Kecskeméti F vámhivatal (hoofdkantoor van de douane van Kecske-
mét) in Hongarije om vaststelling van de autoregistratiebelasting. Deze autoregistra-
tiebelasting houdt geen rekening met de waarde van het voertuig; de hoogte ervan 
hangt uitsluitend af van de technische kenmerken van de auto (motortype, cilinderin-
houd) en van de milieucategorie. Gebleken is dat op een auto waarvan het model, de 
ouderdom, de kilometerstand en andere kenmerken ongeveer dezelfde zijn en twee-
dehands in een andere lidstaat is gekocht en in Hongarije wordt geregistreerd, toch 
100% autoregistratiebelasting wordt geheven. Die autoregistratiebelasting drukt dus 
zwaarder op ingevoerde tweedehandse voertuigen dan op gelijksoortige tweedehand-
se voertuigen die reeds in Hongarije zijn geregistreerd en aan dezelfde belasting on-
derworpen zijn geweest. De hoogte van de autoregistratiebelasting, die uitsluitend 
afhangt van de technische kenmerken (motortype, cilinderinhoud) en van de milieu-
categorie van de voertuigen, wordt berekend zonder de waardevermindering in aan-
merking te nemen, zodat de belasting, wanneer die wordt geheven op tweedehandse 
voertuigen die intracommunautair worden verworven uit andere lidstaten, hoger is 
dan het bedrag van die belasting dat in de restwaarde van gelijksoortige tweedehand-
se voertuigen is begrepen die reeds zijn geregistreerd in de lidstaat van invoer344.  

Momenteel zijn twee inbreukprocedures aanhangig tegen Roemenië en Malta345. De 
Roemeense autobelasting kent voor nieuwe en gebruikte auto’s (waaronder dus ook 
uit andere lidstaten afkomstige intracommunautair verworven gebruikte auto’s) één 
algemeen tarief. Dit tarief differentieert niet naar de actuele waardevermindering van 

 
342. HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, r.o. 9, 11, 42 en 49. 
343.  HvJ EG 18 januari 2007, nr. C-313/05, Maciej Brzezi ski vs. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie 

(binnenlandse belastingen, accijns van gebruikte personenauto’s), PB C 12 november 2005, blz. 6, 
r.o. 13 en 41. 

344.  HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos Nádasdi (C-290/05) en Ilona Németh 
(C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (autoregistratie-
belasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 2006, blz. I-10115, r.o. 55-57. 

345.  EC referentienummers: 2007/2001 (Roemenië) en 2005/4534 (Malta). 
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soortgelijke auto’s die zich al in het binnenland van Roemenië bevinden. Daarentegen 
wordt dit algemene tarief om milieuredenen zonder rekening te houden andere mili-
eukenmerken enkel verhoogd naargelang de leeftijd van de intracommunautair ver-
worven gebruikte auto, zodat de auto’s die het meest zwaar worden belast de auto 
zijn afkomstig uit andere lidstaten. Deze notoir a-neutrale autobelasting is in strijd 
met het fiscaal discriminatieverbod en met de vorengenoemde rechtspraak van het 
HvJ EG. Op Malta geldt eveneens één algemeen tarief voor nieuwe en gebruikte auto’s. 
Het tarief is gerelateerd aan het motorvermogen. In tegenstelling tot voor nieuwe 
auto’s geldt alleen voor gebruikte auto’s een vast minimumtarief, waarvan niet kan 
worden gewaarborgd, dat de verschuldigde autobelasting op uit andere lidstaten af-
komstige gebruikte auto’s nimmer boven de residuele autobelasting uitstijgt welke 
nog rust op soortgelijke auto’s die zich al op Malta bevinden. Bovendien is de bereke-
ning van de verschuldigde autobelasting door de fiscale autoriteit niet openbaar en 
niet transparant, waardoor voor belanghebbenden niet of nauwelijks de mogelijkheid 
bestaat tegen die berekening op te komen. Naar verwachting zal het HvJ EG de Roe-
meense en de Maltese kwesties beslechten naar zijn vaste rechtspraak van met name 
de arresten DEENSE GEBRUIKTE AUTO’S (1990), NUNES TADEU (1995), GOMES VALENTE (2001) 
en SIILIN (2002). 

5.2.17.2 Intracommunautaire verhuur en lease 

Een lidstaat mag autobelastingen heffen met betrekking tot het verbruik van auto’s die 
ter beschikking zijn gesteld aan inwoners en werknemers in die lidstaat door in ande-
re lidstaten gevestigde verhuur- of leasebedrijven, wanneer die auto’s hoofdzakelijk 
zijn bestemd voor duurzaam gebruik in die lidstaat of aldaar feitelijk duurzaam wor-
den gebruikt346. Voorwaarde is wel, dat die belastingheffing plaatsvindt naar rato van 
de verbruiksduur van die auto in die lidstaat. 

Wanneer een auto die aan een werknemer ter beschikking is gesteld door diens 
werkgever die is gevestigd in een andere lidstaat, niet hoofdzakelijk bestemd is voor 
duurzaam gebruik in de woonlidstaat, is de band van de auto met het woonland dus-
danig minder dat de heffing van een eenmalige autobelasting, zoals een registratiebe-
lasting, door de woonlidstaat een nadere rechtvaardiging vereist347. Een tijdelijke regi-

 
346.  Privé auto’s: HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing 

GmbH (ASL) (verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op 
het brandstofverbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 42. HvJ EG 
30 mei 2006, nr. C-435/04, Strafzaak tegen Sébastien Victor Leroy, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=nl, r.o. 14. Zakelijke auto’s: HvJ EG 15 september 2005, nr. C-464/02, EC vs. De-
nemarken (buitenlandse auto gebruikt in Denemarken), Jur. 2005, blz. I-7929, r.o. 75-79. HvJ EG 
15 december 2005, nrs. C-151/04 en C-152/04, Strafzaken tegen Claude Nadin, Nadin-Lux SA en 
Jean-Pascal Durré (in het buitenland geregistreerd motorvoertuig dat door werkgever ter beschik-
king van werknemer is gesteld), Jur. 2005, blz. I-11203, r.o. 41. HvJ EG 23 februari 2006, nr. 
C-232/03, EC vs. Finland, Jur. 2006, blz. I-27, r.o. 47. 

347.  Vgl. HvJ EG 15 september 2005, nr. C-464/02, EC vs. Denemarken (Buitenlandse auto gebruikt in 
Denemarken), Jur. 2005, blz. I-7929, r.o. 79. Vgl. ook Rechtbank Breda 10 april 2007, nr. 06/3335, 
LJN BA7305. 
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stratiebelasting kan in ieder geval niet worden gerechtvaardigd met het argument 
belastingderving te voorkomen. Een derving van belastinginkomsten of een algemeen 
vermoeden van belastingontgaan of belastingfraude is geen dwingende reden van 
algemeen belang die kan worden ingeroepen ter rechtvaardiging van een maatregel 
die een bij het EG-verdrag beschermde fundamentele vrijheid beperkt348. 

De heffing van autobelastingen kan ten aanzien van binnengrensoverschrijdende 
autoverhuur en -lease in het licht van het vrije verkeer van diensten niet ongelimi-
teerd plaatsvinden. Een autoleasebedrijf dat vanuit de lidstaat van vestiging auto’s van 
de zaak least aan werkgevers in andere lidstaten, waar die auto’s voor het volle be-
drag, definitief, zonder dat rekening wordt gehouden met de duur van het gebruik en 
zonder mogelijkheid van teruggaaf in de heffing van de autobelasting worden betrok-
ken, terwijl voor die auto’s in de lidstaat van vestiging de gewoonlijk op auto’s rusten-
de autobelasting reeds is voldaan, zal trachten de dubbele autobelasting in zijn lease-
prijzen af te wentelen en zo door te berekenen aan de afnemers van zijn leasedien-
sten. Genoemde werkgevers zullen er dan de voorkeur aan geven geen auto’s van de 
zaak vanuit een andere lidstaat te leasen, maar dat in eigen lidstaat te doen, omdat 
dubbele autobelasting zich bij binnenlandse lease niet voordoet. Voor elke huur- of 
leasetermijn korter dan de levensduur van de auto, is het in de huur- of leaseprijs 
afgewentelde autobelastingbedrag immers altijd lager dan het volle bedrag van de 
autobelasting. Maar als daarentegen het leasebedrijf naast de autobelasting van de 
lidstaat van vestiging ook het volle bedrag aan autobelasting van de lidstaat waar zijn 
auto’s worden rondgereden verschuldigd wordt, zal de huur- of leaseprijs nog bedui-
dend hoger worden. Autoleasebedrijven zullen niet bereid zijn hun auto’s in meer dan 
één lidstaat te registreren vanwege de daaruit voortvloeiende dubbele of zelfs meer-
voudige autobelasting waardoor de huur- of leaseprijs niet concurrerend kan zijn, 
anders dan dat het autoleasebedrijf de dubbele belasting geheel of grotendeels zelf 
draagt, waardoor op economische gronden al snel van binnengrensoverschrijdende 
lease zal worden afgezien. Op deze wijze toegepast vormen autobelastingen belem-
meringen van het vrije verkeer van diensten en van personen en zijn dan, zoals ook 
het HvJ EG aangeeft in zijn arrest-VAN DE COEVERING (2006)349, in strijd met het evenre-
digheidsbeginsel, omdat het met de autobelasting veelal nagestreefde doel (veiligheid, 
energiezuinigheid, aansprakelijkheid) ook kan worden bereikt door deze toe te passen 
evenredig aan de duur van de registratie van het voertuig in de lidstaat van gebruik 
van het voertuig, zodat dubbele autobelasting ten nadele van in andere lidstaten ge-
vestigde autoleasebedrijven kan worden voorkomen350. Kernpunt is dat bij de bepaling 
van de omvang van de verschuldigde eenmalige autobelasting vaak geen rekening 

 
348.  HvJ EG 7 september 2004, nr. C-319/02, Petri Manninen vs. Finland (inkomstenbelasting – belas-

tingkrediet voor dividenden van Finse vennootschappen – artikelen 56 EG en 58 EG – samenhang 
van belastingstelsel), Jur. blz. I-7477, r.o. 49. HvJ EG 15 september 2005, nr. C-464/02, EC vs. Dene-
marken (buitenlandse auto gebruikt in Denemarken), Jur. 2005, blz. I-7929, r.o. 81. 

349.  HvJ EG 27 juni 2006, nr. C-242/05, G.M. van de Coevering vs. Hoofd van het District Douane Roer-
mond van de rijksbelastingdienst, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl. 

350.  Artikel 49 tot en met artikel 55 EG. HvJ EG 27 juni 2006, nr. C-242/05, G.M. van de Coevering vs. 
Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst, www.curia.europa.eu/ju-
risp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 33. 
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wordt gehouden met de duur van het weggebruik in de betreffende lidstaat351. Mutatis 
mutandis geldt hetzelfde voor belastingen geheven zonder vereiste registratie van een 
intracommunautair gehuurd of geleend, in de lidstaat van herkomst geregistreerd 
voertuig, maar welke moeten worden voldaan bij aanvang van het gebruik met dat 
voertuig van de weg in de betrokken lidstaat. In zijn EUROWINGS-arrest (1999) heeft het 
HvJ EG beslist, dat bijtellingen in een binnenlandse bedrijfsbelasting die steeds plaats-
hebben bij binnenlandse ondernemingen die economische goederen huren van in een 
andere lidstaat gevestigde verhuurders, die niet aan die bedrijfsbelasting zijn onder-
worpen, en dergelijke bijtellingen meestal uitblijven, wanneer deze ondernemingen 
economische goederen huren van eveneens in het binnenland gevestigde verhuurders, 
die in de regel aan de bedrijfsbelasting zijn onderworpen, in het kader van het vrije 
dienstenverkeer ongeoorloofd zijn352. 

Een nationale regeling mag het vrije verkeer van diensten niet zonder solide recht-
vaardiging beperken of intracommunautaire dienstverrichtingen moeilijker maken 
dan het verrichten van diensten binnen een lidstaat353. Zo’n rechtvaardiging moet zijn 
gelegen in dwingende redenen van algemeen belang, en voorts moet de maatregel 
geschikt zijn om het ermee beoogde doel te bereiken, en niet verder gaan dan wat 
daartoe noodzakelijk is354. Een ongerechtvaardigde belemmering vormt een termijn 
die zo kort is dat de nakoming van de opgelegde verplichtingen en de te vervullen 
formaliteiten onmogelijk of overdreven lastig wordt. Een termijn van drie dagen is 
veel te kort en gaat verder dan nodig is om het nagestreefde doel van belastingheffing 
te bereiken355. Het vereiste dat een buitenlands leasebedrijf gevestigd moet zijn in de 
lidstaat waar het zijn auto’s verhuurt, is disproportioneel; er kan mee worden vol-
staan, zonder dat het vrij verkeer van leasediensten wordt belemmerd, de leaseauto in 
de lidstaat waarin die wordt rondgereden te registreren op naam van het leasebedrijf 
met opgaaf van naam en adres van de huurder, die per definitie in die lidstaat woont 
of is gevestigd en in voorkomend geval met het leasebedrijf medeaansprakelijk is voor 
de nakoming van alle uit de registratie en het gebruik van de auto voortvloeiende 
verplichtingen. Door de medeaansprakelijkheid van de huurder kan evenzeer worden 
bereikt, dat in geval van verkeersovertredingen inlichtingen over de identiteit van de 
bestuurder in te winnen, terwijl het voertuig geregistreerd blijft in de lidstaat van 

 
351.  HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) 

(verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstof-
verbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 69. 

352.  HvJ EG 26 oktober 1999, nr. C-294/97, Eurowings Luftverkehrs AG vs. Finanzamt Dortmund-Unna 
(afwijking, niet toepasselijk op huurder van economisch goed, waarvan eigenaar in andere lidstaat 
is gevestigd en dus niet belastingplichtig is), Jur. 1999, blz. I-7447. 

353.  HvJ EG 5 oktober 1994, nr. C-381/93, EC vs. Frankrijk (code des ports maritimes), Jur. 1994, 
blz. I-5145, r.o. 16-17. 

354.  HvJ EG 30 november 1995, nr. C-55/94, Reinhard Gebhard vs. Consiglio dell'ordine degli avvocati e 
procuratori di Milano, Jur. 1995, blz. I-04165, r.o. 37. HvJ EG 21 oktober 1999, nr. C-67/98, Questore 
di Verona (politieprefect van de provincie Verona) vs. Diego Zenatti, Jur. 1999, blz. I-07289, r.o. 29. 

355.  HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) 
(verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstof-
verbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 46-47. 
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vestiging van het leasebedrijf356. Verplichtingen auto’s te verzekeren en technisch te 
laten keuren in de lidstaat van de huurder of lessee belemmeren en beperken de vrije 
keuze voor een verzekeraar en de vrijheid van autoleasebedrijven hun diensten aan te 
bieden357. Wat de verkeersveiligheid358 betreft, erkennen de lidstaten elkaars periodie-
ke technische voertuigkeuringen359, zodat een verplichte keuring in de lidstaat van de 
huurder ook inbreuk maakt op het vrije verkeer van diensten. Wel kan de lidstaat op 
wiens grondgebied de huurauto wordt rondgereden verlangen, dat met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en het leven van personen wordt nagegaan of het 
voertuig niet bij een ongeval beschadigd is geraakt en of het zich in goede staat van 
onderhoud bevindt, mits een soortgelijke keuring wordt verlangd voor voertuigen van 
binnenlandse oorsprong360. Verder is een op het brandstofverbruik gebaseerde belas-
ting waarvan het bedrag niet evenredig is aan de duur van registratie van het voertuig 
in de lidstaat van gebruik in strijd met het vrije verkeer van diensten, ook al is de ratio 
van die belasting energiezuinigheid te laten doorwerken in een hogere leaseprijs 
naargelang het hogere brandstofverbruik361. 

5.2.17.3 Intracommunautair verkeer van personen  

Ook het vrije verkeer van personen, waaronder werknemers, is verknoopt met autobe-
lastingen. In het WEIGEL & WEIGEL-arrest (2004) verhuizen twee werknemers, tevens 
echtelieden, met dienstbetrekking en auto van Duitsland naar Oostenrijk. Het beginsel 
van het vrije verkeer van personen, in casu werknemers, verzet zich bij een intra-
communautaire verhuizing niet tegen de heffing van een autobelasting in de lidstaat 

 
356.  HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) 

(verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstof-
verbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 51-52. 

357.  HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) 
(verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstof-
verbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 53-56. 

358.  Verkeersveiligheid is een dwingende reden van algemeen belang die de betrokken belemmering 
kan rechtvaardigen. HvJ EG 5 oktober 1994, nr. C-55/93, Strafzaak tegen Johannes Gerrit Cornelis 
van Schaik (technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens), Jur. 1994, blz. I-4837, 
r.o. 19. HvJ EG 25 juli 1991, nr. 288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a. 
vs. Commissariaat voor de Media, Jur. 1991, blz. I-4007, NJ 1992/523, r.o. 13-14. 

359.  Artikel 3 van Richtlijn 96/96/EG van de Raad van 20 december 1996 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de technische controle van motorvoertui-
gen en aanhangwagens, PB 1997, L 46, blz. 1. 

360.  HvJ EG 12 juni 1986, nr. 50/85, Bernhard Schloh vs. Auto Contrôle Technique SprL (voorwaarden 
voor toelating en registratie van ingevoerde voertuigen), Jur. 1986, blz. 1855, r.o. 13-16. HvJ EG 
21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) (verplich-
ting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstofverbruik 
gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 59-64. 

361.  HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) 
(verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstof-
verbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 65-70. 
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van de nieuwe arbeidsplaats362, mits die belasting nauwkeurig de werkelijke waarde-
vermindering van de meegebrachte auto weerspiegelt en in geen geval hoger is dan de 
residuele belasting die nog rust op de handelswaarde van vergelijkbare gebruikte 
motorvoertuigen die reeds op het nationale grondgebied van de lidstaat van de nieu-
we arbeidsplaats zijn geregistreerd. 

FERON heeft in verband met zijn overplaatsing van Oostenrijk naar Nederland 
(1997) gebruikgemaakt van het hem bij de ingebruikneming van zijn auto van de zaak 
toegekende voorkeurskooprecht en deze auto van zijn werkgever gekocht. De Neder-
landse douaneautoriteit weigerde FERON voor deze personenauto vrijstelling van BPM 
te verlenen. Volgens de Hoge Raad volgt uit de Verordening douanevrijstelling363, dat 
de BPM-vrijstelling van toepassing is op goederen die gedurende ten minste zes 
maanden als persoonlijke goederen in het bezit van de belanghebbende zijn ge-
weest364. In het FERON-arrest (2005) bevestigt het HvJ EG deze opvatting. FERON oefen-
de over de auto de feitelijke macht uit en had deze daarom in zijn bezit. De auto moet 
worden beschouwd als een persoonlijk goed dat door hem ten minste zes maanden 
vóór de datum waarop hij zijn normale verblijfplaats in het land van herkomst heeft 
opgegeven, is gebruikt en dat bestemd is om voor hetzelfde doel te worden gebruikt in 
de nieuwe normale verblijfplaats van de belanghebbende, in de zin van de Verorde-
ning douanevrijstelling365. 

NN is Nederlands ingezetene en wordt op 2 maart 2002 en op 22 mei 2005 in Ne-
derland door de Nederlandse douaneautoriteit in verschillende voertuigen, voorzien 
van Duitse kentekens, aangetroffen op het Nederlands wegennet. De beide voertuigen 
heeft NN incidenteel geleend en omdat deze hem feitelijk ter beschikking stonden366, 
is NN een naheffingsaanslag in de BPM opgelegd naar het volle bedrag van € 10.560 
met boetebeschikking ten belope van € 2.640. Het beroep van NN op het arrest-VAN DE 

 
362.  Artikel 39 EG en artikel 12 EG. 
363.  Artikel 1 lid 2 onderdeel c, artikel 2 en artikel 3 Verordening douanevrijstelling. 
364. De Verordening douanevrijstelling betreft de vrijstelling van communautaire rechten bij de invoer 

uit derde landen en is niet rechtstreeks van toepassing op de kwestie Feron, omdat die zich geheel 
afspeelt binnen de Gemeenschap. De bepalingen van deze verordening zijn op de kwestie Feron 
slechts van toepassing krachtens bepalingen van Nederlands recht, dat naar de bepalingen van ge-
meenschapsrecht verwijst. In gevallen waarin nationale regelgeving naar communautaire regelge-
ving verwijst of die van overeenkomstige toepassing verklaart, acht het HvJ EG zich bevoegd om 
uitspraak te doen op verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffende bepalingen van gemeen-
schapsrecht in situaties waarin de feiten van het geding buiten de werkingssfeer van het gemeen-
schapsrecht vallen, maar waarin deze bepalingen toepasselijk zijn krachtens nationaal recht. HvJ EG 
17 juli 1997, nr. C-28/95, A. Leur-Bloem vs. Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amster-
dam 2, Jur. 1997, blz. I-4161, r.o. 27. HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-130/95, B. Giloy vs. Hauptzollamt 
Frankfurt am Main-Ost, Jur. 1997, blz. I-4291, r.o. 23. HvJ EG 3 december 1998, nr. C-247/97, Marcel 
Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt en Transports A.M. Schoonbroodt SPRL vs. België, Jur. 1998, 
blz. I-8095, r.o. 14. 

365.  HvJ EG 17 maart 2005, nr. C-170/03, Staatssecretaris vs. J.H.M. Feron (begrippen persoonlijke goede-
ren en bezit – personenauto die door werkgever aan persoon ter beschikking is gesteld), Jur. 2005, 
blz. I-2299, r.o. 24 en 29-31. 

366.  Rechtbank Leeuwarden 8 mei 2007, nr. 06/731, LJN BA5715, r.o. 4.3. 
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COEVERING (2006)367 doet de rechtbank af met de motivering dat bij het lenen van een 
auto geen sprake is van dienstverlening368. Deze uitkomst is in het licht van bovenbe-
sproken arresten van het HvJ EG van een buitenproportionele hardheid en in strijd 
met het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van personen. Het vrije perso-
nenverkeer omvat het vrije werknemersverkeer en de vrijheid van bedrijfs- en be-
roepsuitoefening369. Bij het Verdrag van Maastricht (1992) is het begrip burger van de 
Unie geïntroduceerd370. Met deze verdragsrechtelijke bevestiging van het meeromvat-
tende begrip vrijheid van personenverkeer vallen niet alleen economisch actieve perso-
nen onder de werkingssfeer van het EG-verdrag, maar heeft iedere EU-burger het 
recht om zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te bewegen. Bij de besluitvor-
ming had de kwestie dus ruimer moeten worden gezien dan alleen de grensover-
schrijdende verlening van een dienst. 

 (Georgios Alevizos) is Grieks luchtmachtofficier en heeft van 12 
juli 1995 tot 8 augustus 1997 gediend bij het NAVO-hoofdkwartier te Napels in Italië. 
Na afloop van deze periode is  met zijn gezin en zijn op 17 december 1996 in 
Duitsland voor privégebruik aangekochte personenauto gerepatrieerd naar Grieken-
land. Bij zijn terugkeer in Griekenland heeft  bij het  (doua-
nekantoor van Eleusina) aangifte gedaan van de overbrenging van dat voertuig. De 
douaneautoriteit legde  ter zake van het binnenbrengen van het voertuig in 
Griekenland op 28 augustus 1997 een aanslag op van ruim € 16.000. Zoals gezegd, is 
richtlijn 83/183 betreffende belastingvrijstellingen bij definitieve intracommunautaire 
invoer van persoonlijke goederen door particulieren vanuit een lidstaat vanaf 31 de-
cember 1992 niet meer van toepassing op goederen belast met BTW dan wel de com-
munautaire accijnzen, omdat de Accijnsrichtlijn en de BTW-richtlijn garanderen dat 
de verschuldigdheid van de communautaire accijnzen en BTW in elk van de lidstaten 
gelijkelijk plaatsheeft. Onverkort is richtlijn 83/183 van toepassing gebleven op de 
categorie ‘andere verbruiksbelastingen’371. Het HvJ EG rangschikt de eenmalige autobe-
lastingen in het -arrest (2007) onder deze categorie. Omdat  voor de 
duur van zijn functievervulling bij de NAVO in Italië zijn gewone verblijfplaats in Italië 
had, behoort de personenauto tot diens vrijgestelde persoonlijke goederen372. Voor de 
toepassing van richtlijn 83/183 wordt onder ‘gewone verblijfplaats’ verstaan: de plaats 

 
367.  HvJ EG 27 juni 2006, nr. C-242/05, G.M. van de Coevering vs. Hoofd van het District Douane Roer-

mond van de rijksbelastingdienst, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl. 
368.  Rechtbank Leeuwarden 8 mei 2007, nr. 06/731, LJN BA5715, r.o. 4.8. 
369.  Artikel 43 tot en met artikel 55 EG. 
370.  Artikel 17 EG. 
371.  Ingevolge artikel 1 lid 1 van richtlijn 83/183 verlenen de lidstaten, onder de in deze richtlijn gestel-

de voorwaarden en in de in deze richtlijn genoemde gevallen ‘bij definitieve invoer door een parti-
culier van persoonlijke goederen uit een andere lidstaat vrijstelling van BTW, accijnzen en andere 
verbruiksbelastingen die normaliter op dergelijke goederen worden geheven’. 

372.  Artikel 6 lid 1 respectievelijk artikel 1 lid 1 Richtlijn 83/183. HvJ EG 26 april 2007, nr. C-392/05, 
 (Georgios Alevizos) vs.  (Ypourgos Oikonomikon = ministerie 

van Financiën) (Richtlijn 83/183/EEG – artikel 6 – definitieve invoer in lidstaat van voertuig voor 
persoonlijk gebruik uit andere lidstaat – begrip ‘gewone verblijfplaats’), Jur. 2007, blz. I-3505, 
r.o. 81. 



5.2   Hoofdstuk 5 / Rechtsgronden Europees accijnsregime 

734 

waar iemand gewoonlijk verblijft, dat wil zeggen gedurende ten minste 185 dagen per 
kalenderjaar, wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen, of, voor personen 
zonder beroepsmatige bindingen, wegens persoonlijke bindingen waaruit nauwe 
banden tussen hemzelf en de plaats waar hij woont blijken. De gewone verblijfplaats 
van iemand die zijn beroepsmatige bindingen op een andere plaats heeft dan zijn 
persoonlijke bindingen en daardoor afwisselend verblijft op verschillende plaatsen 
gelegen in twee of meer lidstaten, wordt evenwel geacht zich op dezelfde plaats te 
bevinden als zijn persoonlijke bindingen, op voorwaarde dat hij daar op geregelde 
tijden terugkeert. Deze laatste voorwaarde vervalt wanneer de betrokkene in een 
lidstaat verblijft voor een opdracht van een bepaalde duur. Het feit dat college wordt 
gelopen of een school wordt bezocht, houdt niet in dat de gewone verblijfplaats wordt 
verplaatst373.   

Richtlijn 83/182/EEG verplicht de lidstaten om onder voorwaarden vrijstelling te 
verlenen voor tijdelijk gebruik, zoals vakanties, voor een duidelijk beperkte afgeba-
kende tijdsduur, van een in een andere lidstaat geregistreerd voertuig door een parti-
culier die ook zijn gewone verblijfplaats heeft in een andere lidstaat dan de betrokken 
lidstaat. Een van die voorwaarden is, dat de vrijstellingsgerechtigde het voertuig be-
zigt voor persoonlijk gebruik; het mag niet worden overgedragen noch verhuurd in de 
lidstaat van tijdelijk verblijf noch uitgeleend aan een ingezetene van die lidstaat374. 
Richtlijn 83/182 accentueert de nauwe band tussen de particulier die recht heeft op de 
tijdelijke vrijstelling, en het voertuig dat daaronder valt. 

In het arrest-  (2001) verstaat het HvJ EG onder gewone ver-
blijfplaats zowel de beroepsmatige en de persoonlijke band van een persoon met een 
bepaalde plaats, als de duur van die band verstaan. Het is de plaats waar de belang-
hebbende zijn permanente centrum van zijn belangen heeft gevestigd. Wanneer die 
bindingen zich niet binnen één lidstaat bevinden, hebben de persoonlijke bindingen 
voorrang boven de beroepsmatige bindingen375. Bij de beoordeling van de persoonlijke 
en de beroepsmatige bindingen van de belanghebbende moeten alle relevante om-
standigheden in aanmerking worden genomen, zoals zijn fysieke aanwezigheid en die 
van zijn gezinsleden, het ter beschikking hebben van woonruimte, de plaats van uitoe-
fening van beroepsbezigheden en die waar zijn vermogensrechtelijke belangen zijn 
gelegen376. Het is in de eerste plaats aan de bevoegde bestuurlijke autoriteiten van de 
lidstaten om deze omstandigheden te beoordelen en te wegen377. 

Instemming van het HvJ EG heeft de autobelasting waarvan de maatstaf van heffing 
bestaat uit forfaitaire marktwaarden die zijn gebaseerd op nationale Eurotax-
noteringen, welke doorgaans overeenstemmen met de prijs die zou kunnen worden 

 
373.  Artikel 6 lid 1 Richtlijn 83/183. 
374.  Artikel 3 onderdelen a en b Richtlijn 83/182. 
375.  Artikel 7 lid 1 tweede alinea Richtlijn 83/182. 
376.  HvJ EG 12 juli 2001, nr. C-262/99,  (Paraskevas Louloudakis) vs. 

 (Elliniko Dimosio) (richtlijn 83/182/EEG – tijdelijke invoer van vervoermiddelen – belas-
tingvrijstellingen – gewone verblijfplaats in een lidstaat), Jur. 2001, blz. I-5547, r.o. 51-55. 

377.  HvJ EG 7 juni 2007, nr. C-156/04, EC vs. Griekenland (Richtlijn 83/182/EEG – tijdelijke invoer van 
vervoermiddelen – begrip ‘gewone verblijfplaats in lidstaat’), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=nl, r.o. 46. 
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verkregen bij de verkoop van het intracommunautair verworven gebruikte voertuig 
aan een derde in het binnenland van de lidstaat van bestemming. Hierdoor stemt de 
autobelasting geheven op intracommunautair verworven gebruikte auto’s gewoonlijk 
overeen met de residuele autobelasting die nog rust op de waarde van reeds op het 
nationale grondgebied geregistreerde voertuigen. In deze omstandigheden kan een 
verbruiksbelasting een marktdeelnemer niet beletten voordeel te halen uit verschillen 
in prijzen van gebruikte voertuigen in de verschillende lidstaten378. 

De Nederlandse BPM-heffing van gebruikte auto’s heeft vanaf 1 januari 2007 de 
werkelijke afschrijving als uitgangspunt379. Dit uitgangspunt betekent, dat bij de bepa-
ling van de hoogte van de afschrijving niet alleen rekening moet worden gehouden 
met de ouderdom van een voertuig, maar ook met factoren als, merk, model, kilome-
terstand, type aandrijving, technische staat of staat van onderhoud. Als een 
BPM-plichtige voor zijn situatie de toepassing van het afschrijvingspercentage be-
strijdt, rust op de fiscale autoriteit de verplichting ter zake van dit afschrijvingspercen-
tage de benodigde gegevens te verstrekken omtrent de aannames die in het concrete 
geval een rol hebben gespeeld bij de vaststelling van de maatstaf van heffing, zodat 
het de belanghebbende duidelijk kan zijn op welk punt of welke punten een door hem 
te leveren tegenbewijs, gebaseerd op één of meer waardebepalende kenmerken van 
de desbetreffende auto, al dan niet zinvol is380. Een alternatief is te kiezen voor een 
percentage uit de forfaitaire afschrijvingstabel. Deze tabel omvat een degressieve 
afschrijvingsmethode, waarbij in het eerste jaar de periodiciteit van de afschrijving is 
opgeknipt in gedeelten van een jaar. Na het eerste jaar vindt een vermindering per 
jaar plaats, tot een maximum van 100%381. 

5.2.17.4 Harmonisatie autobelastingen  

De conclusie is dat de autobelastingen hoognodig moeten worden geharmoniseerd. De 
EC heeft in 2005 een voorstel gedaan, dat uitgaat van variabilisatie van autokosten en 
de CO2-emissie in het tarief internaliseert. Beoogd wordt de vaste kosten te laten af-
nemen onder gelijktijdige toename van de variabele kosten, waardoor de werking van 
de interne markt voor auto’s en motoren wordt verbeterd en de communautaire 
CO2-reductiedoelstellingen ten aanzien van personenauto’s en motorrijwielen tegen 
2010 wordt gerealiseerd. De harmonisatie omvat slechts de lidstaten die thans auto-
belastingen heffen; de lidstaten die geen autobelastingen heffen behoeven de gehar-
moniseerde autobelasting niet in te voeren. De harmonisatie van autobelastingen is 
daarmee bij voorbaat al gebrekkig en zal de actuele tekortkomingen per definitie niet 
kunnen oplossen. Deze zal een negatieve bijdrage leveren aan de goede werking van 

 
378.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-387/01, Harald Weigel en Ingrid Weigel vs. Finanzlandesdirektion für 

Vorarlberg, Jur. 2004, blz. I-04981, r.o. 72-80. 
379.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 804, nr. 9, blz. 10. 
380.  Artikel 10 Wet BPM. Vgl. HR 22 september 2006, nr. 41.178, BNB 2007/55, r.o. 3.3. 
381.  Artikel 10 Wet BPM. Artikel 8 UR BPM. De waardevermindering in het eerste jaar is 24% en in het 

tweede jaar 13%. Na twee jaar komt dit neer op een waardevermindering van in totaal 37%. De af-
schrijving bedraagt tot en met het negende jaar 90%. Tussen jaar 10 en jaar 25 vindt geen afschrij-
ving plaats. Na 25 jaar of meer wordt de waardevermindering op 100% gesteld. 
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de interne markt omdat een aantal lidstaten niet zal meedoen. Het voorstel noemt 
geen tarieven, zelfs geen minimumtarieven, doch stelt slechts, dat ultimo 2008 ten 
minste 25% en ultimo 2010 ten minste 50% van de totale opbrengsten van de nieuwe 
periodieke autobelasting door de CO2-bestanddeel van het tarief wordt gegenereerd. 
De eenmalige autobelastingen blijven nog gedurende ten vijf á tien jaar met al hun 
verstoringen oproepende verschillen voortbestaan. Het is aan te bevelen dat de EC 
voor deze duur aan het voorstel een bijlage III toevoegt met een communautaire af-
schrijvingstabel voor gebruikte auto’s en motoren, die al anticiperend kan worden 
toegepast, of bij verordening een tabel van een van de lidstaten algemeen verbindend 
verklaart, om te voorkomen, dat linksom of rechtsom of vroeg of laat alle door de 
lidstaten afzonderlijk opgestelde nationale afschrijvingssystemen een keer ter toetsing 
bij het HvJ EG terechtkomen. 

5.2.18 Verboden goederen 

Een andere bevestiging van juridische neutraliteit is de behandeling van verboden 
goederen. Verboden goederen en diensten moeten omwille van de neutraliteit en het 
mededingingsaspect gelijk worden behandeld als hun legaal voortgebrachte varianten. 
Goederen en diensten die wegens hun aard of bijzondere kenmerken onder alle om-
standigheden absoluut verboden zijn en daarom niet in het economisch verkeer te-
recht mogen komen, worden niet in de accijnsheffing betrokken382. Volgens het HvJ EG 
in het HORVATH-arrest (1981) zijn verdovende middelen en vals geld dergelijke goede-
ren383. Terecht wijst A-G WATTEL (2000) erop, dat de neutraliteit dan ook niet aangetast 
wordt door het niet-verschuldigd zijn van accijns384. 

Goederen en diensten die niet in absolute zin zijn verboden en daarom gewoon in 
het economisch verkeer kunnen worden verhandeld, worden op reguliere wijze in de 
heffing betrokken, ook wanneer deze langs onrechtmatige weg zijn vervaardigd of 
verkregen, zoals namaakparfums385, illegale exploitatie van kansspelen386, ethyl-

 
382.  Evenmin in de BTW-heffing en de heffing van invoerrechten. Zie bijvoorbeeld: M.E. van Hilten en 

H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Deventer 2005, blz. 124-126. 
383.  HvJ EG 5 februari 1981, nr. 50/80, Joszef Horvath vs. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (douanewaarde, 

smokkelwaren), Jur. 1981, 385. HvJ EG 26 oktober 1982, nr. 221/81, Wilfried Wolf vs. Hauptzollamt 
Düsseldorf (douanerechten – als smokkelgoed ingevoerde verdovende middelen), Jur. 1982, 
blz. 3681. HvJ EG 28 februari 1984, nr. 294/82, Senta Einberger vs. Hauptzollamt Freiburg, (omzet-
belasting bij invoer – als smokkelgoed ingevoerde verdovende middelen), Jur. 1984, blz. 1177. 
HvJ EG 5 juli 1988, nr. 269/86, W.J.R. Mol vs. Inspecteur der invoerrechten en accijnzen (BTW op il-
legale levering van amfetamine binnen een lidstaat), Jur. 1988, blz. 03627. HvJ EG 5 juli 1988, nr. 
289/86, Vereniging Happy Family vs. Inspecteur der omzetbelasting, Jur. 1988, blz. 3655. HvJ EG 
6 december 1990, nr. C-343/89, Max Witzemann vs. Hauptzollamt München-Mitte, Jur. 1990, 
blz. I-4477, r.o. 20. 

384.  Conclusies A-G Wattel voor HR 3 januari 2001, nrs. 34.781, 35.609, en 35.787, BNB 2001/193-195. 
385.  HvJ EG 28 mei 1998, nr. C-3/97, Strafzaak tegen John Charles Goodwin en Edward Thomas Unstead, 

Jur. 1998, blz. I-3257. 
386.  HvJ EG 11 juni 1998, nr. C-283/95, Karlheinz Fischer vs. Finanzamt Donaueschingen, Jur. 1998, 

blz. I-03369. 



Neutraliteit 5.2 

737 

alcohol387, tabak voor de vervaardiging van joints388 en gestolen auto’s. Dergelijke on-
rechtmatig verkregen goederen zijn immers substitueerbaar met soortgelijke recht-
matig verkregen goederen, zodat deze goederen op de vrije markt met elkaar concur-
reren. Het maken van onderscheid tussen legale en illegale transacties is in strijd met 
het fiscaal discriminatieverbod en daarom ook met neutraliteitsbeginsel. De omstan-
digheid dat een bepaalde gedraging een strafbaar feit oplevert of het verhandelen van 
een goed gebonden is aan een vergunning, brengt nog niet mee dat die gedraging of de 
vergunningplichtige transactie dan van de belastingheffing moet worden uitgezon-
derd. Voor zo’n uitzondering is alleen plaats in specifieke situaties, waarin wegens de 
bijzondere kenmerken van bepaalde goederen of diensten elke mededinging tussen 
een legale en een illegale economische sector is of moet zijn uitgesloten389. Tussen 
gesmokkelde alcohol en alcohol die in het legale circuit is geproduceerd en wordt 
verhandeld, bestaat een mededingingsverhouding, omdat voor alcohol een legale 
markt bestaat waartoe illegale alcohol zich toegang verschaft. Hieruit volgt, aldus het 
HvJ EG in het SALUMETS-arrest (2000), dat ethylalcohol niet als een van het economi-
sche circuit uitgesloten product kan worden beschouwd. Hiervoor gelden dus de be-
lastingregels en de douanerechten die normaal op grond van de gemeenschapsrege-
ling zijn verschuldigd390. 

5.2.19 Vrijstellingen en andere differentiaties 

De lidstaten mogen de in het accijnsregime bepaalde vrijstellingen en tarief-
differentiaties toepassen, mits die de goede werking van de interne markt niet scha-
den en niet tot concurrentieverstoringen leiden391. Om toe te groeien naar nieuwe 
minimumtarieven of andere overeengekomen structuren of wanneer het om econo-
mische redenen gewenst is in tijdelijke afwijkingen te voorzien, biedt het accijnsregi-
me bepaalde lidstaten gewenningsperioden en overgangsregelingen, meer bepaald om 
zich soepel te kunnen aanpassen aan de nieuwe communautaire verhoudingen en om 
negatieve neveneffecten, zoals aantastingen van prijsstabiliteiten te vermijden. Vrij-
stellingen worden alleen toegepast onder de voorwaarden, dat de mededinging niet 
significant mag worden verstoord, geen afbreuk wordt gedaan aan de goede werking 
van de interne markt en dat een juiste en eenvoudige toepassing kan worden gewaar-

 
387.  HvJ EG 29 juni 2000, nr. C-455/98, Tullihallitus (Finse douaneadministratie) vs. K. Salumets e.a., 

Jur. 2000, blz. I-04993, r.o. 24. 
388.  Hof ’s-Hertogenbosch 15 november 2001, nr. 98/00911, LJN AD6407, Infobulletin 2000/129. 
389.  HvJ EG 2 augustus 1993, nr. C-111/92, Wilfried Lange vs. Finanzamt Fürstenfeldbruck, Jur. 1993, 

blz. I-04677, r.o. 16 en 19. HvJ EG 11 juni 1998, nr. C-283/95, Karlheinz Fischer vs. Finanzamt Do-
naueschingen, Jur. 1998, blz. I-03369, r.o. 28. HvJ EG 28 mei 1998, nr. C-3/97, Strafzaak tegen John 
Charles Goodwin en Edward Thomas Unstead, Jur. 1998, blz. I-3257, r.o. 9. HvJ EG 29 juni 1999, nr. 
C-158/98, Staatssecretaris vs. Coffeeshop Siberië v.o.f., Jur. 1999, blz. I-03971, r.o. 14 en 21. 

390.  HvJ EG 29 juni 2000, nr. C-455/98, Tullihallitus (Finse douaneadministratie) vs. Kaupo Salumets e.a., 
Jur. 2000, blz. I-4993, r.o. 23-24. 

391.  Zie bijvoorbeeld: Overweging 24 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
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borgd en fraude, ontwijking of misbruik wordt voorkomen392. Met name voor energie-
producten en elektriciteit geldt, dat bij gebreke van sterkere accijnsharmonisatie op 
gemeenschapsniveau, wegens een dreigende verslechtering van de internationale 
concurrentiepositie of op grond van sociale of milieuoverwegingen, het voortbestaan 
van bepaalde differentiaties een noodzaak kunnen blijken393. 

Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG behoren vrijstellingen en andere differentia-
ties strikt en restrictief te worden uitgelegd en toegepast. Vrijstellingen en tariefsdiffe-
rentiaties vormen immers afwijkingen van de algemene regels die borg staan voor de 
fundamentele communautaire beginselen van de goede werking van de interne 
markt394. 

De lidstaten zijn gehouden jaarlijks naar de toestand op 1 januari en na elke wijzi-
ging van hun nationale wetgeving, de EC in kennis stellen van hun accijnstarieven. De 
lidstaten stellen de EC ook in kennis van de vrijstellingen, tariefsdifferentiaties, belas-
tingverminderingen en teruggaafregelingen die zij op basis van de uitvoeringsrichtlij-
nen hebben ingesteld395. Omdat dergelijke maatregelen staatssteun kunnen vormen, 
moeten deze in dat geval ook uit dien hoofde bij de EC worden aangemeld396. Het ver-
strekken van informatie aan de EC op basis van de uitvoeringsrichtlijnen ontslaat de 
lidstaten niet van de meldplicht uit hoofde van het staatssteunregime397, noch van de 
meldplicht van de notificatierichtlijn398. Op gezette tijden bestudeert de Raad aan de 
hand van verslagen van de EC de vrijstellingen, verlaagde tarieven en minimumac-
cijnsniveaus en schenkt daarbij aandacht aan mogelijke verstoringen van de mededin-
ging, de goede werking van de interne markt, de reële waarde van de minimumac-
cijnsniveaus, concurrentieposities van het Europese bedrijfsleven in internationaal 
verband en de bredere doelstellingen van het EG-verdrag399. Indien de EC van oordeel 

 
392.  Artikel 18 lid 2 jo. lid 3 t/m lid 13 Richtlijn energiebelastingen. Overweging 10 considerans Struc-

tuurrichtlijn tabaksproducten. 
393.  Overweging 28 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
394. Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 14 december 1962, nrs. 2/62 en 3/62, EC vs. Luxemburg en België (invoer-

vergunningen voor ontbijtkoek), Jur. 1962, blz. 853. GvEA EG 14 september 1995, nr. T-571/93, Le-
febvre e.a. vs. EC, Jur. 1995, blz. II-2379, r.o. 48. GvEA EG 27 september 2000, nr. T-184/97, BP Che-
micals Ltd. vs. EC, Jur. 2000, blz. II-03145, r.o. 61-62. 

395.  Artikel 29 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 8 en artikel 10 Tariefrichtlijn 
alcoholhoudende dranken. Artikel 25 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. Indien en voor zover door 
de lidstaten toegepaste energieaccijnstarieven zijn uitgedrukt in andere meeteenheden dan die 
welke in de Richtlijn energiebelastingen voor de energieproducten afzonderlijk zijn omschreven 
(artikel 7 t/m artikel 10 Richtlijn energiebelastingen), delen de lidstaten de EC ook de overeenkom-
stige tarieven na omrekening in deze eenheden mee. Artikel 25 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
Artikel 18 Structuurrichtlijn tabaksproducten. Artikel 4 Tariefrichtlijn tabaksproducten. Artikel 4 en 
artikel 5 Tariefrichtlijn sigaretten. 

396.  Op basis van artikel 88 lid 3 EG-verdrag. 
397.  Artikel 26 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
398.  Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het 

gebied van normen en technische voorschriften, PB nr. L 109 van 26 april 1983, blz. 8-12. Artikel 26 
lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 

399.  Zie bijvoorbeeld: Overweging 8 considerans Richtlijn energiebelastingen. Overweging 31 conside-
rans Richtlijn energiebelastingen. 
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is dat vrijstellingen of verlagingen niet langer aanvaardbaar zijn, met name uit het 
oogpunt van eerlijke mededinging, verstoring van de goede werking van de interne 
markt, of het communautaire gezondheids-, milieu-, energie- en vervoersbeleid, dient 
zij bij de Raad passende voorstellen in, waarover hij vervolgens een besluit neemt400. 

5.2.20 Afwenteling 

Zoals gezegd, zijn de accijnzen niet bedoeld te drukken op degenen die ac-
cijnsgoederen voortbrengen. Ondernemers worden geacht de door hen verschuldigde 
accijns via hun prijzen op de verbruiker van accijnsgoederen af te wentelen. De ac-
cijns, geheven bij de producent of importeur, drukt door prijsverhoging op de verbrui-
ker of door beperking van het verbruik op die producent of importeur.  

Blijkens de redactie van de Accijnsrichtlijn maakt de gemeenschapswetgever het 
autonome afwentelingsproces overeenkomstig de nationale accijnswetgevingen in de 
Europese wetgeving mogelijk, althans belemmert deze niet. De afwenteling is niet af-
hankelijk van tijd of plaats. Conform de bedoeling af te wentelen, wordt de accijns als 
indirecte verbruiksbelasting door de producent of importeur aan de fiscale autoriteit 
voldaan en doorberekend in de prijzen van goederen en diensten. De gemeenschaps-
wetgever gaat er ook vanuit dat de accijnzen in prijzen worden verdisconteerd en op 
afnemers worden afgewenteld401. Maar ook al zijn accijnzen in de nationale wetgeving 
ontworpen om te worden afgewenteld op de eindgebruiker, en ook al worden die 
accijnzen in het handelsverkeer gewoonlijk geheel of gedeeltelijk afgewenteld, kan 
ook ten aanzien van de communautaire accijnzen in het algemeen niet worden gesteld 
dat de accijns in alle gevallen metterdaad geheel wordt afgewenteld. De daadwerkelij-

 
400.  Artikel 19 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
401. HvJ EG 27 maart 1980, nr. 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs. Denkavit Italiana 

Srl, Jur. 1980, blz. 1205, r.o. 26. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 68/79, Hans Just i/s vs. Deens ministerie 
van belastingen, (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, blz. 501, r.o. 27. Gevoegde conclu-
sies A-G Jacobs van 27 februari 1997 voor HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. 
Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, Kastrup Havn NKE A/S, Næstved Havn, Odense Havn, 
Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid van: Trafikministeriet (taxes portuaires sur les navires 
et sur les marchandises), voor HvJ EG 17 juli 1997, nrs. C-114/95 en C-115/95, Texaco A/S vs. Mid-
delfart Havn, Århus Havn, Struer Havn, Ålborg Havn, Fredericia Havn, Nørre Sundby Havn, Hobro 
Havn, Randers Havn, Åbenrå Havn, Esbjerg Havn, Skagen Havn en Thyborøn Havn en Olieselskabet 
Danmark amba vs. Trafikministeriet, Fredericia Kommune, Køge Havn, Odense Havnevæsen, Hol-
stebro-Struer Havn, Vejle Havn, Åbenrå Havn, Ålborg Havnevæsen, Århus Havnevæsen, Frederiks-
havn Havn, Esbjerg Havn, en voor HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-242/95, GT-Link A/S vs. De Danske 
Statsbaner (DSB), Jur. 1997 blz. I-04449, r.o. 174. HvJ EG 27 mei 1981, nrs. 142/80 en 143/80, Am-
ministrazione delle Finanze dello Stato vs. Essevi SpA Carlo Salengo (belastingregeling voor gedistil-
leerd), Jur. 1981, blz. 1413, r.o. 35. HvJ EG 14 januari 1997, nrs. C-192/95 t/m C-218/95, Société Co-
mateb c.s. (terugvordering van het onverschuldigd betaalde – verplichting tot afwenteling van be-
lasting), Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 21 en 35. HvJ EG 29 juni 1988, nr. 240/87, Christian Deville vs. 
Administration des Impôts, Jur. 1988, blz. 3513, r.o. 12. HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-242/95, GT-Link 
A/S vs. De Danske Statsbaner (DSB), Jur. 1997, blz. I-04449, r.o. 58. HvJ EG 11 augustus 1995, 
nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV vs. Inspecteur der Invoer-
rechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, r.o. 49. 
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ke gehele of gedeeltelijke afwenteling is afhankelijk van verschillende factoren die bij 
iedere transactie een rol spelen en deze onderscheiden van andere gevallen in een 
andere context. Bijgevolg is de vraag of een accijns in een bepaald geval al dan niet is 
afgewenteld volgens het HvJ EG in het arrest-FILS DE JULES BIANCO (1988) een feitelijke 
vraag die behoort tot de kennisneming van de nationale rechter, die het daartoe bijge-
brachte bewijs vrij mag beoordelen. Er bestaat geen vermoeden dat accijnzen zijn 
afgewenteld. De belastingplichtige is niet gehouden het tegendeel te bewijzen402.  

5.3 Consumptieve en productieve bestedingen  

‘Zijne Majesteit heeft gewild, dat de meeste zorg bij het ontwerpen van het nieuwe stel-
sel van Indirecte Belastingen wierd aangewend’403 

 
MR. JEAN HENRI APPELIUS, 

Staatsraad en Directeur-Generaal der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen, 7 juni 
1816 

 
Zoals gezegd, treffen de accijnzen in beginsel zowel consumptieve en productieve 
bestedingen van aangewezen goederen onder het uitgangspunt het verbruik van ac-
cijnsgoederen als hulp- of grondstof voor productieve doeleinden voor de heffing zo 
veel mogelijk te ontzien. Dit uitgangspunt is ook in het Europese accijnsregime terug 
te vinden. De uitvoeringsrichtlijnen treffen productieve bestedingen uitsluitend in het 
belang van duurzame ontwikkeling, volksgezondheid, doelmatigheid een rechtvaardi-
ge verdeling van de belastingdruk en maakt, zoals reeds is beschreven, onderscheid 
tussen persoonlijk verbruik en handelsdoeleinden.  

Voor de accijnzen van alcohol-, energie- en tabaksproducten gelden ten behoeve 
van productieve bestedingen verplichte en facultatieve accijnsvrijstellingen. 

De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken bevat verplichte en facultatieven 
vrijstellingen. De ratio van deze vrijstellingen is de weerslag van de accijns van alcohol 
als tussenproduct in de samenstelling van commerciële of industriële producten te 
neutraliseren404. Verplichte accijnsvrijstellingen gelden voor alcohol die volledig gede-
natureerd is, voor alcohol ten behoeve van de vervaardiging van niet voor menselijke 
consumptie bestemde producten, van azijn, van geneesmiddelen, van aroma’s voor de 
bereiding van levensmiddelen, van niet-alcoholhoudende dranken met een alcoholvo-
lumegehalte van niet meer dan 1,2%vol, en van levensmiddelen waarvan het alcohol-

 
402.  HvJ EG 25 februari 1988, nrs. 331/85, 376/85 en 378/85, S.A. Les Fils de Jules Bianco en S.A. J. Girard 

Fils vs. Directeur Général des douanes et droits indirects (terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde – bewijs dat belastingen niet in de prijs van producten zijn afgewenteld), Jur. 1988, 
blz. 1099, r.o. 12 en 17. HvJ EG 14 januari 1997, nrs. C-192/95 t/m C-218/95, Société Comateb c.s. 
(terugvordering van het onverschuldigd betaalde – verplichting tot afwenteling van belasting), 
Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 25. 

403.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 125 lk. 
404.  HvJ EG 7 december 2000, nr. C-482/98, Italië vs. EC (EC verleent Italië geen toestemming om vrij-

stelling van accijns te weigeren voor bepaalde producten die zijn vrijgesteld van accijns uit hoofde 
van richtlijn 92/83 – cosmetische producten), Jur. 2000, blz. I-10861, r.o. 4. 
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gehalte niet meer bedraagt dan 8,5 liter absolute alcohol per 100 kilogram product 
voor chocola, en 5 liter absolute alcohol per 100 kilogram product voor andere pro-
ducten. Voorts zijn verplicht vrijgesteld alcoholhoudende goederen die worden ge-
bruikt als monster voor analyses, noodzakelijke productietests of wetenschappelijke 
doeleinden, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, in ziekenhuizen en apothe-
ken voor medische doeleinden, bij productieprocessen, mits het eindproduct geen 
alcohol bevat, of bij de vervaardiging van goederen waarvoor volgens de Structuur-
richtlijn alcoholhoudende dranken geen accijnzen verschuldigd zijn. De toepassing 
van de vrijstellingen voor gedenatureerde alcohol mag door een lidstaat worden ge-
weigerd bij gevaar van fraude, ontduiking of ander misbruik. De vrijstellingen mogen 
worden verleend met behulp van teruggaafregelingen405. 

Facultatieve accijnsvrijstellingen gelden voor gedenatureerde tabaksproducten die 
voor industriële of tuinbouwkundige doeleinden worden gebruikt, voor tabaksproduc-
ten die onder overheidstoezicht worden vernietigd, die uitsluitend zijn bestemd voor 
wetenschappelijke proefnemingen en voor tests in verband met de kwaliteit van de 
tabaksproducten en voor tabaksproducten die door de producent opnieuw worden be- 
of verwerkt406. 

Energieproducten die niet als brandstof worden gebruikt, zijn expliciet van de wer-
kingssfeer van de Richtlijn energiebelastingen uitgesloten. De Richtlijn energiebelas-
tingen is niet van toepassing op warmte, brandhout en houtskool, op energieproduc-
ten gebruikt voor andere doeleinden dan als motor- of verwarmingsbrandstof, op 
duaal gebruik van energieproducten407, op elektriciteitsverbruik ten behoeve van che-
mische reductie en van elektrolytische en metallurgische procedés408, en op elektri-
citeit die meer dan 50% van de kosten van een product veroorzaakt409. De lidstaten 
kunnen daarom zelf beslissen hoe zij omgaan met dit verbruik410. Verplicht vrijgesteld 
van EB zijn ook energieproducten en elektriciteit ten behoeve van de elektriciteitspro-
ductie en elektriciteit ten behoeve van de instandhouding van het elektriciteitspro-

 
405.  Artikel 27 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
406.  Artikel 11 Structuurrichtlijn tabaksproducten 
407.  Een energieproduct wordt duaal gebruikt wanneer het zowel als verwarmingsbrandstof als voor 

andere doeleinden dan als motor- of verwarmingsbrandstof wordt gebruikt. Het gebruik van ener-
gieproducten voor chemische reductie of elektrolytische en metallurgische procédés wordt als du-
aal gebruik beschouwd. 

408.  De productieprocessen als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 
1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese 
Gemeenschap zijn ondergebracht onder code DI 26 "Vervaardiging van overige niet-metaalhouden-
de minerale producten" van de NACE-nomenclatuur, PB L 293 van 24 oktober 1990, blz. 1, laatste-
lijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 29/2002 van de Commissie, PB L 6 van 10 januari 2002, blz. 3. 
Artikel 2 lid 4 eerste volzin onderdeel b vijfde streepje Richtlijn energiebelastingen. 

409.  Onder het begrip productkosten wordt verstaan: de som van de totale aankoop van goederen en 
diensten, de personeelslasten en de afschrijving van kapitaalgoederen, berekend op basis van het 
gemiddelde per eenheid. Onder het begrip elektriciteitskosten wordt verstaan: de feitelijke aan-
koopwaarde van de elektriciteit of de voortbrengingskosten van de elektriciteit, ingeval de elektri-
citeit in het bedrijf wordt gegenereerd. 

410.  Artikel 2 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
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ductievermogen411. Deze verplichte inputvrijstelling omvat naast aardgas ook andere 
energieproducten (zoals minerale oliën: halfzware olie, gasolie en zware stookolie) 
ten behoeve van de elektriciteitsproductie, en moet worden verleend voor energie-
producten die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit412. De ratio van 
deze vrijstelling is dat het uiteindelijke energieproduct, de elektriciteit, wordt belast 
(outputbelasting) en dat de energieproducten die worden gebruikt voor de vervaardi-
ging dan wel opwekking daarvan (de input) moeten worden vrijgesteld. In dat kader 
past ook het beginsel dat geen vrijstelling wordt verleend voor de input ingeval de 
elektriciteit niet wordt belast413. De lidstaten kunnen ervoor kiezen deze inputenergie-
producten uit milieubeleidsoverwegingen toch te belasten zonder de minimumtarie-
ven in acht te nemen. De belastingdruk die dat oplevert wordt niet meegeteld bij de 
berekening van de minimale belastingdruk op elektriciteit414. 

Ten slotte mogen de nationale regels voor de bevoorrading van schepen en lucht-
vaartuigen met andere accijnsgoederen dan energieproducten vooralsnog worden 
gehandhaafd415. 

Mits voldoende bepaald zijn deze vrijstellingen ook op nationaal niveau gewaar-
borgd, door de BRAATHENS-regel. Het HvJ EG heeft in het de BRAATHENS-arrest (1999) 
beslist dat een communautaire vrijstelling rechtstreeks doorwerkt op nationaal niveau 
waar geen nationale accijnzen mogen worden geheven op grondslagen die in commu-
nautair verband zijn vrijgesteld. Zou dit wel zo zijn, dan zou de communautaire vrij-
stelling door nationale belastingheffing ieder nuttig effect verliezen416. De BRAATHENS-
regel heeft directe werking417, nu de betreffende vrijstellingsbepaling de lidstaten een 
onvoorwaardelijke vrijstellingverplichting oplegt418. Naar vaste rechtspraak van het 
HvJ EG kan in alle gevallen waarin bepalingen van een richtlijn inhoudelijk gezien 
onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig lijken te zijn, wanneer niet tijdig uitvoe-
ringsmaatregelen zijn vastgesteld, op deze bepalingen een beroep worden gedaan 
tegenover elk nationaal voorschrift dat niet met de richtlijn in overeenstemming is of 
wanneer die bepalingen rechten vastleggen die de burger tegenover de overheid van 
de lidstaat kunnen doen gelden419. 

 
411.  Artikel 14 lid 1 aanhef en onderdeel a Richtlijn energiebelastingen. 
412.  Artikel 69a Wa. 
413.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 207, nr. 3, blz. 24. 
414.  Als bedoeld in artikel 10 Richtlijn energiebelastingen. 
415. Artikel 23 Accijnsrichtlijn. 
416.  HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. 

Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, r.o. 24-26. 
417.  Idem, r.o. 29. 
418.  Idem, r.o. 31. HvJ EG 19 januari 1982, nr. 8/81, Ursula Becker vs. Finanzamt Münster-Innenstadt 

(artikel 13 Zesde BTW-richtlijn), Jur. 1982, blz. 53, r.o. 32-35. 
419.  HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, Jur. 2004, 

blz. I-7905, r.o. 57. HvJ EG 19 januari 1982, nr. 8/81, Ursula Becker vs. Finanzamt Münster-Innen-
stadt (artikel 13 Zesde BTW-richtlijn), Jur. 1982, blz. 53, r.o. 25. 
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5.4 Opbrengstgenererend vermogen  

‘Wij hebben echt geen onderwaardering voor de accijnzen als belastingmiddel. Daar-
voor zijn zij een te belangrijke bron van middelen.’420 

 
DRS. M.J.J. VAN AMELSVOORT, 

staatssecretaris van Financiën, 21 februari 1991 

5.4.1 Opbrengstgenererend vermogen 

Zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, hebben de Nederlandse accijnzen, met uitzonde-
ring van de frisdrankenaccijns, een tweeledig doel: het fungeren als inkomstenbron 
voor de schatkist (opbrengstgenererend doel) en het sturen van bestedingen (markt-
ordenend doel). 

Het opbrengstgenererende doel komt primair tot uitdrukking in de Accijnsrichtlijn, 
onder de paraplu van het uitgangspunt van de goede werking van de interne markt, 
waarin onder meer de vijf Europese vrijheden besloten liggen421. Met de Accijnsricht-
lijn wordt met betrekking tot het vrije verkeer van accijnsgoederen en -diensten be-
oogd bij te dragen aan de goede werking van de interne markt422, door met het hef-
fingsregime zowel de accijnsheffing als het vrije verkeer van goederen en diensten te 
waarborgen423. Het vrije verkeer is een recht waarvan de uitoefening niet mag afhan-
gen van een discretionaire bevoegdheid of van inschikkelijkheid van nationale autori-
teiten424. Het vrije verkeer van goederen en diensten wordt gerealiseerd en de goede 
werking van de interne markt bevorderd door middel van harmonisatie van de accijn-
zen en daartoe de onderlinge aanpassing van de wettelijke regelingen van de lidsta-
ten425 om te waarborgen dat de grondslagen, belastbare feiten en de verschuldigdheid 
van de accijns in alle lidstaten op gelijke voet zijn georganiseerd426. Naarmate de ge-
harmoniseerde grondslag ruimer is omschreven en uitzonderingen daarop zowel in 

 
420.  Wet op de accijns (21 368), Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3098 mk. 
421.  De vrijheid van goederenverkeer, de vrijheid van dienstenverkeer, de vrijheid van personenverkeer, 

de vrijheid van betalingsverkeer en de vrijheid van kapitaalverkeer. Zij liggen verankerd in het EG-
verdrag (artikel 3 onderdeel c, artikel 23 t/m artikel 31 (goederenverkeer), artikel 39 t/m artikel 48 
(personenverkeer), artikel 56 t/m artikel 60, artikel 105, artikel 114 en artikel 117 lid 3 (betalings-
verkeer), en artikel 49 t/m artikel 55 (dienstenverkeer), artikel 56 t/m artikel 60, artikel 114 (kapi-
taalverkeer). Vgl. artikelen XI, XII en XIII WTO/GATT. 

422.  Aanhef considerans Accijnsrichtlijn. 
423. Overweging 9, 13 en 14 considerans Accijnsrichtlijn. 
424.  HvJ EG 8 februari 1983, nr. 124/81, EC vs. VK (niet-nakoming – maatregelen van gelijke werking – 

UHT-melk), Jur. 1983, blz. 203, r.o. 10, bevestigd in: HvJ EG 15 maart 2007, nr. C-54/05, EC vs. Fin-
land (overbrengingsvergunning), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 36. 

425.  Overweging 9 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 1, lid 1 Accijnsrichtlijn. 
426. Overweging 10 considerans. Accijnsrichtlijn. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen 

and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunning-
ham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar accijns 
verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 22. 
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aantal als in bereik zo beperkt mogelijk blijven, kan deze de goede werking van de 
interne markt beter waarborgen427. 

Het HvJ EG omschrijft in het EUROTUNNEL-arrest (1997) het doel van de Accijnsricht-
lijn als het scheppen vanaf 31 december 1992 van de condities voor het vrije verkeer 
van accijnsgoederen binnen een interne markt zonder fiscale grenzen en is de goede 
werking van de interne markt gestalte gegeven zonder dat daardoor de heffing van de 
accijns door de lidstaten in gevaar mocht komen428. 

Het tweeledige doel vinden wij niet alleen terug in de Accijnsrichtlijn, maar ook bij 
de Europese accijnzen zelf, de accijnzen van alcohol-, energie- en tabaksproducten429, 
aldus A-G RUIZ-JARABO COLOMER (2000) bij het HvJ EG: ‘Accijnzen zijn indirecte belas-
tingen op het verbruik, die, zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen zegt, 
een tweeledig doel hebben: in de eerste plaats fungeren zij als inkomstenbron voor de 
staatshuishouding, en in de tweede plaats – en dit is zeker zo belangrijk – moeten zij 
het gebruik van bepaalde producten ontmoedigen. Dit tweeledige doel komt tot uit-
drukking in de richtlijn en is ook opgemerkt door het Hof, dat in het arrest Commis-
sie/Frankrijk heeft verklaard, dat de richtlijn beoogt de lidstaten de mogelijkheid te 
bieden, andere indirecte belastingen in te voeren waarmee een specifiek, dat wil zeg-
gen niet louter begrotingstechnisch, doel wordt nagestreefd’430. 

Volgens de considerans moet de Accijnsrichtlijn nog eens twee andere dwingende 
vereisten verzoenen: enerzijds mag het overbrengen van het grondgebied van een 
lidstaat naar dat van een andere lidstaat niet leiden tot controles die het vrije intra-
communautaire verkeer kunnen belemmeren431; anderzijds moet elke lidstaat er zeker 
van zijn dat hij de accijns kan heffen tegen het door hemzelf vastgestelde tarief en 
volgens de gemeenschappelijke regels van verschuldigdheid432. Er moet een zodanig 
evenwicht worden bereikt, dat elk van beide doelstellingen kunnen worden bereikt 
zonder het andere tekort te doen. 

Onder het primaat van de Accijnsrichtlijn zijn de zes specifieke uitvoeringsrichtlij-
nen vastgesteld betreffende de structuren en de tarieven van de accijnzen. Deze ver-
schaffen ten behoeve van de goede werking van de interne markt gemeenschappelijke 
definities voor accijnsgoederen433. De richtlijnen beperken zich tot indeling van goede-
ren aan de hand van objectieve criteria – onder meer verband houdend met de toege-
paste productieprocedés -, omschrijving van de voorwaarden voor de verschuldigd-

 
427.  Conclusie A-G Geelhoed van 8 mei 2003 voor HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland 

(productie van thermische energie), Jur. 2004, blz. I-4733, r.o. 64. 
428. Artikel 1 lid 2 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 11 november 1997, nr. C-408/95, Eurotunnel SA e.a. vs. SeaF-

rance, voorheen Société nouvelle d'armement transmanche SA (SNAT), Jur. 1997, blz. I-6315, r.o. 7. 
429. Overweging 2 en 3 considerans Accijnsrichtlijn. Overweging 33 considerans en artikel 3, 10, 14, 20, 

21, 22 en 27 Richtlijn energiebelastingen. 
430.  Conclusie A-G Colomer 9 november 2000 voor HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water 

vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 25. De A-G verwijst naar: HvJ EG 
24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, 
r.o. 18-19. 

431. Overweging 13 considerans Accijnsrichtlijn. 
432. Overweging 6 considerans Accijnsrichtlijn. 
433.  Artikel 3 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
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heid van de accijns, regulering van het verkeer van accijnsgoederen en vaststelling van 
de maatstaf van heffing en de minimumtarieven. Met de structuur- en tariefrichtlijnen 
wordt de heffing gewaarborgd met gemeenschappelijke regels over de uniformiteit 
van de essentialia van belastingheffing en door het intracommunautaire verkeer van 
accijnsgoederen te onderwerpen aan bepaalde vereisten en waarborgen, welke de 
mogelijkheid bieden accijnsgoederen waarvoor de accijns nog niet verschuldigd is 
geworden, terwijl het belastbare feit zich al wel heeft voorgedaan binnen het commu-
nautaire grondgebied te identificeren en lokaliseren. Voorts stellen de structuurricht-
lijnen aan toepassing van facultatieve vrijstellingen de voorwaarde dat deze geen 
verstoring van de mededinging tot gevolg mag hebben434. De Accijnsrichtlijn bepaalt 
welke goederen aan accijns zijn onderworpen, wanneer het belastbare feit zich voor-
doet, wanneer de accijns verschuldigd wordt, in welke lidstaat de accijns moet wor-
den geheven en, voor enkele gevallen, door wie de accijns verschuldigd is435. Accijns-
goederen worden aan accijns onderworpen op het moment waarop zij op de gemeen-
schapsmarkt verschijnen, hetzij doordat zij worden ingevoerd, hetzij doordat zij daar 
worden vervaardigd, hetzij doordat zij daar worden voorhanden gehouden. Als invoer 
van een accijnsgoed wordt beschouwd, de binnenkomst van dat goed in de Gemeen-
schap436. Wanneer dat goed bij binnenkomst in de Gemeenschap onder een commu-
nautaire douaneregeling wordt geplaatst, wordt de invoer van dat goed evenwel ge-
acht plaats te vinden op het tijdstip waarop het aan de communautaire douanerege-
ling wordt onttrokken. Voorts worden accijnsgoederen in de accijnsheffing betrokken 
bij de voortbrenging ervan op het grondgebied van de Gemeenschap437. 

5.4.2 Verdeling belastingdruk 

De accijnzen dragen in alle lidstaten substantieel bij aan de totale belastinginkomsten. 
Het aandeel van de opbrengsten van verbruiksbelastingen in de totale belastingont-
vangsten is in alle lidstaten zeer substantieel en het grootst in Cyprus, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, Portugal, Slowakije en het VK. In deze lidstaten is de druk op arbeid 
en ondernemen daarmee gemiddeld lager dan in andere lidstaten. Het aandeel van de 
verbruiksbelastingen in de totale belastingmix van de EU10 bedraagt 37,5%; in die van 
de EU15 is dit 30,1%438. De Scandinavische lidstaten hebben de hoogste alcohol-
accijnzen en de mediterrane lidstaten de laagste. De Baltische lidstaten hebben de 
laagste accijnzen439. 

 
434.  Zoals overweging 3 considerans van de Structuurrichtlijn minerale oliën. 
435. Artikel 3 lid 1, artikel 5 lid 1, artikel 6 lid 1, artikel 7 lid 1, artikel 8 en artikel 9 Accijnsrichtlijn. 
436. Met inbegrip van de binnenkomst uit een gebied bedoeld in de uitzonderingen van artikel 2, lid 1, 

lid 2 en lid 3, Accijnsrichtlijn of uit de Kanaaleilanden. 
437. Als bedoeld in artikel 2 Accijnsrichtlijn. 
438.  EC, Directorate-General for Taxation and Customs Union and Eurostat, the Statistical Office of the 

European Communities, Structures of the taxation systems in the European Union, 2005 Edition, 
Data 1995-2003, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005, 
blz. 8. 

439.  European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union and Eurostat, the 
Statistical Office of the European Communities, Structures of the taxation systems in the European 
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De communautaire energiebelasting is naast de ratio’s van het vergaren van op-
brengsten gemotiveerd met de ratio inkomensneutrale verschuiving van lasten op 
arbeid en ondernemen naar energiebesparing en milieubescherming ter bevordering 
van werkgelegenheid en bedrijvigheid. De implementatie van de EB biedt de lidstaten 
de mogelijkheid hun belastingstelsels ‘werkgelegenheidsgunstiger te herzien’440. De 
belastingdruk wordt ten gunste van arbeid en ondernemen herverdeeld door de druk 
van de belastingen en sociale premies op arbeid en ondernemen te verschuiven naar 
de energiebelasting441. 

5.5 Bestedingensturend vermogen 

‘Het gebruik van accijnsheffingen als regulerend instrument kan onder omstandigheden 
effectief zijn.’442 

 
DRS. M.J.J. VAN AMELSVOORT, 

staatssecretaris van Financiën, 5 april 1991 
 
De communautaire accijnzen zijn gemotiveerd met de budgettaire ratio en met andere 
maatschappelijke ratio’s. Deze paragraaf behandelt de schaarse vermeldingen van de 
ratio’s waarmee de communautaire accijnzen naast de budgettaire ratio gemotiveerd 
zijn. 

5.5.1 Bestedingensturend vermogen 

Aan de vaststelling – met inachtneming van de Europese minimumaccijnstarieven – 
van de omvang van de nationale accijnstarieven kunnen de lidstaten niet alleen bud-
gettaire overwegingen ten grondslag leggen, maar ruimschoots ook ratio’s zoals mili-
eubescherming, energiebesparing, volksgezondheid, landbouwbeleid, het risico van 
fraude en ontduiking, werkgelegenheid, het niveau van de tarieven in de andere lid-
staten, en niet in de laatste plaats de goede werking van de interne markt443. 

 
Union, 2005 Edition, Data 1995-2003, Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities, 2005, blz. 5-6, 39, 50, 59. 

440.  Bulletin EU maart 1997, § 1.3.31. 
441.  Overweging 6, 7 25, 26 en 29 considerans Richtlijn energiebelastingen. Bulletin EU maart 1997, 

§ 1.3.31. 
442.  De tariefstelling van de accijns van minerale oliën en LPG, Brief van de Staatssecretaris van 5 april 

1991, Kamerstukken II 1990-1991, 22 063 nr. 1, blz. 16. 
443.  Evaluatieverslag EC 2004. Evaluatieverslag EC 1995. Overweging 7 considerans van Voorstel voor 

een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 
95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de accijns van tabaksfabrikaten betreft (2001/C 180 
E/19), COM(2001) 133 definitief, PB C 180 E/237 van 26 juni 2001. Overweging 7 considerans van 
Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002 tot wijziging van Richtlijn 92/79/EEG, Richt-
lijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabri-
katen betreft, PB L 46/26 van 16 februari 2002. 
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De minimumaccijnstarieven hebben naast het budgettaire oogmerk tot doel de ta-
riefsverschillen tussen de lidstaten te verkleinen. De desondanks nog steeds grote 
tariefsverschillen tussen de lidstaten resulteren in verstoringen van de mededinging, 
omleiding van handelsstromen met om louter fiscaal gewin op gang gebracht grens-
overschrijdend winkelen en tanktoerisme, dat ook al vóór de instelling van de interne 
markt op relatief grote schaal plaatsvond. De tariefsverschillen waren een van de 
belangrijkste oorzaken van grensoverschrijdend winkelen en tanken en zijn dat geble-
ven. De aankoop van bier, wijn en tabaksproducten in België en Frankrijk door inwo-
ners van het VK is na het instellen van de interne markt opvallend toegenomen. Het 
merendeel van deze goederen wordt binnen de in de Accijnsrichtlijn vastgestelde 
hoeveelheden voor eigen particulier verbruik naar het VK en Ierland overgebracht, 
hetgeen wijst op een positief gevolg van de instelling van de interne markt. De keer-
zijde van deze ontwikkeling is echter, dat een deel ervan binnen het VK en Ierland 
illegaal worden doorverkocht. 

De tariefsverschillen tussen de lidstaten zijn terug te voeren op enerzijds het ont-
moedigen van drink- en rookgedrag, dat een opwaarts effect heeft op de tarieven, en 
anderzijds de omstandigheid dat wijn en tabak in sommige lidstaten belangrijke land-
bouwproducten zijn met een neerwaarts effect op de tarieven. 

De communautaire accijnzen van alcoholhoudende dranken en tabakswaren zijn 
door de gemeenschapswetgever gemotiveerd met de ratio’s van (1) de goede werking 
van de interne markt ‘waarvan de kenmerken analoog zijn aan die van een binnen-
landse markt’444, (2) een gezonde mededinging tussen de verschillende categorieën 
alcoholhoudende dranken en tabakswaren, waartoe gemeenschappelijke definities en 
minimumtarieven noodzakelijk worden geacht445, (3) de reële waarde van de accijns-
tarieven, en – vanuit de bredere doelstellingen van het EG-verdrag – met (4) de ratio 
van de bescherming van de volksgezondheid446. Volgens het HvJ EG kan het doel van 
bescherming van volksgezondheid op passende wijze worden nagestreefd door een 
verhoogde accijns, die het beginsel van vrije prijsvaststelling onaangetast laat447. 

De accijnzen van alcoholhoudende dranken vormen een instrument om overmatige 
consumptie te ontmoedigen met als gevolg dat zich minder problemen voordoen die 
verband houden met drankmisbruik en minder sprake is van alcoholgerelateerde 
schade. Het accijnsregime biedt de lidstaten een ruime armslag om overwegingen van 
volksgezondheid in hun fiscaal beleid te integreren. Moet, aldus de EC (1995), de alco-
holaccijns een langetermijnrol spelen bij de vermindering van de totale alcoholcon-

 
444.  Artikel 93 EG. Overweging 2 considerans Structuurrichtlijn tabaksproducten. Vgl. HvJ EG 9 februari 

1982, nr. 270/80, Polydor Ltd. en RSO Records Inc. vs. Harlequin Record Shops Ltd. en Simons Re-
cords Ltd. (vrij verkeer van grammofoonplaten – auteursrechten), Jur. 1982 blz. 329-351, r.o. 16-21. 
HvJ EG 5 mei 1982, nr. 15/81, Gaston Schul Douane Expediteur BV (Gaston Schul I) vs. Inspecteur 
der Invoerrechten en Accijnzen, Roosendaal, Jur. 1982, blz. 1437-1441, r.o. 33. 

445.  Overweging 3 considerans Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken en overweging 3 conside-
rans Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. Overweging 2 considerans Structuurrichtlijn tabaks-
producten. Overweging 4 considerans Tariefrichtlijn tabaksproducten. 

446. Artikel 152 EG. Evaluatieverslag EC 2004. Evaluatieverslag EC 1995, § 2.23. 
447. HvJ EG 19 oktober 2000, nr. C-216/98, EC vs. Griekenland (minimumkleinhandelsverkoopprijzen), 

Jur. 2000, blz. I-8921, r.o. 31. 
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sumptie en de internalisering van maatschappelijke kosten van alcoholmisbruik en 
alcoholgerelateerde maatschappelijke schade, dan is indexering van de minimumta-
rieven aan de inflatoire ontwikkelingen een minimaal vereiste448. 

De wijnaccijns blijft vanuit de optiek van het landbouwbeleid omstreden. Het mi-
nimumtarief van nihil voor wijn449 wordt door de wijnproducerende lidstaten niet 
alleen als een historisch-culturele aangelegenheid beschouwd omdat wijn in die lid-
staten nimmer of slechts in zeer geringe mate met accijns belast zijn geweest, maar 
ook als een noodzakelijke begeleidende maatregel ter bevordering van evenwicht 
binnen de marktordening wijn.  

Tabakswaren zijn schadelijk voor de gezondheid van de gebruiker en van iedereen 
in zijn omgeving, aldus de EC; de accijnzen zijn een belangrijk onderdeel van de prij-
zen van alcohol- en tabaksproducten, die de drink- en rookgewoonten dempen450. De 
EC vermeldt in haar verslag (1995) aan de Raad en het EP over de accijnstarieven, dat 
met betrekking tot sigaretten een strikte toepassing van het drempelpercentage van 
57% het gevaar inhoudt dat de verschillen tussen de nationale accijnstarieven zouden 
worden vergroot in plaats van verkleind. Met betrekking tot sigaretten en shagtabak 
wordt in het verslag opgemerkt dat de situatie aanleiding geeft tot omvangrijke frau-
de, maar dat de oorzaak hiervan niet uitsluitend van fiscale aard is451. Die oorzaak ligt 
in een gebrekkige handhaving van de douanevoorschriften aan de buitengrenzen en 
moeilijkheden met de toepassing van de douaneregelingen. Dit probleem is door de EC 
onderkend (1995), ter oplossing waarvan concrete maatregelen zijn voorgesteld de 
voorschriften en het toezicht op de naleving daarvan aan te scherpen452. In een ver-
volgverslag (1998) bepleit de EC een technische aanpassing die de lidstaten grotere 
flexibiliteit toestaat bij de toepassing van minimumtarieven als oplossing voor het 
‘57%-probleem’ en in de minimumtarieven rekening te houden met de inflatie. 

De communautaire energiebelasting is naast de ratio het vergaren van opbrengsten 
uitgebreid gemotiveerd met duurzame ontwikkeling, milieubescherming453, energie-
besparing454 en inkomensneutrale verschuiving van lasten op arbeid en ondernemen 
naar energiebesparing en milieubescherming ter bevordering van de werkgelegen-
heid455. De EC schrijft in haar voorstel: ‘Het voorstel impliceert niet de invoering van 

 
448.  Evaluatieverslag EC 1995. 
449.  Artikel 5 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
450.  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG 

en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de accijns van tabaksfabrikaten betreft 
(2001/C 180 E/19), COM(2001) 133 definitief, PB C 180 E/19 van 26 juni 2001, blz. 235. Overwe-
ging 7 considerans Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002 tot wijziging van Richt-
lijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de 
accijns op tabaksfabrikaten betreft, PB L 46/26 van 16 februari 2002. 

451.  Evaluatieverslag EC 1995, § 3.7 en § 4.8. 
452.  EC, Fraud in the Transit procedure, solutions foreseen and perspectives for the future, COM(95) 108 

definitief, 29 maart 1995. 
453.  Overweging 6, 7 25 en 26 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
454.  Overweging 29 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
455.  Zie bijvoorbeeld het richtlijnvoorstel COM(97) 30 definitief, 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07. 

Zie ook Evaluatieverslag EC 1995, § 2.23. 
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een nieuwe belasting maar de vaststelling van een communautaire kaderregeling voor 
de belasting van energieproducten die het mogelijk maakt de nationale fiscale stelsels 
te herstructureren en de doelstellingen van het werkgelegenheids-, milieu, vervoer-, 
en energiebeleid te verwezenlijken en daarbij één van de voornaamste communautai-
re verworvenheden te respecteren: de interne markt. (...) het is bovendien de eerste 
concrete maatregel op communautair niveau die tot doel heeft de Lid-Staten fiscale 
instrumenten te bieden die passen in het milieu- en werkgelegenheidsbeleid’456. Met 
dit voorstel heeft de EC voor het eerst haar fiscaal-strategische beleid in een wetsvoor-
stel omgezet dat een geïntegreerd deel uitmaakt van het vertrouwenspact voor de 
werkgelegenheid. De EC heeft dit vertrouwenspact in oktober 1996 aan de Raad voor-
gelegd. Het is door de Europese Raad van Dublin goedgekeurd457. Het voorstel biedt 
een coherent fiscaal kader voor de energiesector, gebaseerd op de versterking van de 
internemarktbeginselen, dat de lidstaten in staat stelt hun milieu- en vervoersbeleid 
met inachtneming van de internemarktbeginselen te realiseren. Het biedt de lidstaten 
de mogelijkheid hun belastingstelsels ‘werkgelegenheidsgunstiger te herzien’ door 
gelijktijdig met de invoering van het nieuwe gemeenschappelijke energiebelasting-
stelsel de belastingen en sociale premies op arbeid te verlagen458. 

Anno 1997 is sprake van ‘een wildgroei van nationale belastingen, die, vanwege 
hun uiteenlopende toepassingsgebieden, berekeningswijze of tarieven, een bedreiging 
vormen voor de eenheid van de interne markt en de liberalisering van de energie-
markten met name op het gebied van aardgas en elektriciteit’459. De lidstaten belasten 
energieproducten, vooral derivaten van minerale oliën, op zeer uiteenlopende wijze. 
Het Economisch en Sociaal Comité (ESC) noemt de EB een economisch stuurinstru-
ment voor het milieubeleid met de verplichting om redenen van fiscale neutraliteit de 
op de factor arbeid geheven belastingen en premies navenant te verlagen460. 

De interne markt biedt de mogelijkheid voor een inkomensneutrale herstructure-
ring van de nationale belastingstelsels ter ondersteuning van de werkgelegenheid en 
het milieu461. Verder hebben de lidstaten de ruimte om een aan de nationale context 

 
456.  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de communautaire regeling voor de 

belasting van energieproducten, COM(97) 30 definitief, 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07. 
457.  Vertrouwenspact voor de werkgelegenheid (Tenuitvoerlegging van het Witboek groei, concurren-

tievermogen, werkgelegenheid en van het initiatief ‘Actie voor de werkgelegenheid in Europa: een 
vertrouwenspact’, SEC (96) 1 definitief, Bulletin EU juni 1996) herinnert er opnieuw aan dat er een 
einde moet komen aan de neiging de lasten van de sociale premies en inkomstenbelasting meer en 
meer naar de factor arbeid te verschuiven. 

458.  Bulletin EU maart 1997, § 1.3.31. Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de 
communautaire regeling voor de belasting van energieproducten, COM(97) 30 definitief, 12 maart 
1997, PB 1997, nr. C 139/07. 

459.  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de communautaire regeling voor de 
belasting van energieproducten, COM(97) 30 definitief, 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07, blz. 3. 

460.  Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het ‘Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot 
herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten’ (98/C 
19/25), PB C 139 van 6 mei 1997, blz. 14. 

461. Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de communautaire regeling voor de 
belasting van energieproducten, COM(97) 30 definitief, 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07. 
Overweging 11 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
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aangepast energiebeleid te voeren462 en mogen zij de gedifferentieerde tarieven en 
vrijstellingen conjunctuurafhankelijk of op grond van sociale of milieuoverwegingen 
toepassen463. De communautaire EB dient in de eerste plaats de verdere optimalisering 
van de goede werking van de interne markt en de verwezenlijking van de doelstel-
lingen van het communautaire beleid in andere sectoren464. Energieprijzen zijn cruci-
aal voor het communautaire energie-, vervoer- en milieubeleid465. Hiertoe is het nodig 
op communautair niveau te werken met minimumtarieven en een minimumbelas-
tingdruk voor energieproducten. Verschillen tussen de door de lidstaten toegepaste 
nationale belastingtarieven kunnen nadelig blijken voor de goede werking van de 
interne markt. Met de communautaire minimumtarieven worden die verschillen klei-
ner466. 

5.5.2 Duurzame ontwikkeling 

Duurzame ontwikkeling is volgens het HvJ EG in het ADBHU-arrest (1985) ‘één van de 
wezenlijke doelstellingen van de Gemeenschap’, die als zodanig bepaalde beperkingen 
op het beginsel van het vrije verkeer van goederen kan rechtvaardigen467. Het gebruik 
van alternatieve energiebronnen, hernieuwbare bronnen en WKK komen in aanmer-
king voor een bevoorrechte positie468. De geharmoniseerde minimumtarieven voor 
energieproducten waaronder elektriciteit vormen volgens de considerans van de 
Richtlijn energiebelastingen een van de beschikbare instrumenten om de doelstellin-
gen van het KYOTO-protocol te verwezenlijken469. 

In het DEENSE FLESSEN-arrest (1988) heeft het HvJ EG beslist, dat ingeval een com-
munautaire regeling inzake het verhandelen van de bepaalde goederen ontbreekt, en 
dus moet worden volstaan met 27 verschillende nationale regelingen, mogelijke be-
lemmeringen van het intracommunautaire verkeer als gevolg van die verschillen voor 
lief moeten worden genomen, voor zover een dergelijke nationale regeling, die zonder 
onderscheid naar herkomst van toepassing is op nationale en van elders binnenge-
brachte goederen, haar rechtvaardiging vindt in dwingende vereisten van het gemeen-
schapsrecht en evenredig is aan het beoogde doel, dat wil zeggen dat zij de maatregel 

 
462.  Overweging 9 en 11 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
463.  Overweging 28 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
464.  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de communautaire regeling voor de 

belasting van energieproducten, COM(97) 30 definitief, 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07. 
Overweging 2 tot en met 5 considerans Richtlijn energiebelastingen. 

465.  Overweging 12 en 13 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
466.  Overweging 2 tot en met 5 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
467. HvJ EG 7 februari 1985, nr. 240/83, Procureur de la République vs. Association de Défense des 

Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU), Jur. 1985, blz. 531, r.o. 13. Zie ook: Artikel 95 lid 4 EG dat be-
paalt dat de lidstaten na het nemen van harmonisatiemaatregelen onder bepaalde voorwaarden, 
gerechtigd blijven verdergaande maatregelen te nemen die hun grondslag vinden in de noodzaak 
het arbeidsmilieu of het milieu in het algemeen te beschermen. Fiscale harmonisatie dient volgens 
de artikelen 93 en 94 EG te geschieden met unanimiteit van stemmen. Fiscale bepalingen zijn daar-
om uitgezonderd (artikel 95 lid 2 EG). 

468.  Overweging 25 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
469.  Overweging 7 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
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is die het vrije handelsverkeer het minst belemmert. Volgens het HvJ EG in het DEENSE 

FLESSEN-arrest (1988) behoort tot die dwingende eisen – onder meer – milieubescher-
ming470. Milieubescherming is zelfs een van de meest pregnante doelstellingen in het 
EG-verdrag. Het Europese beleid is vormgegeven te streven naar een hoog niveau van 
milieubescherming471 en de integratie van economische beslissingen en milieu-
bescherming472. De EC is expliciet opgedragen in dat hoge niveau van milieubescher-
ming te voorzien. De bescherming van het milieu wordt aangemerkt als een van de 
wezenlijke doelstellingen van de Gemeenschap, die als zodanig bepaalde beperkingen 
op het beginsel van het vrije verkeer van goederen kan rechtvaardigen473. In dit kader 
kunnen aan de vrijheden van het EG-verdrag, zoals de vrijheid van goederenverkeer, 
bepaalde grenzen worden gesteld ‘die worden gerechtvaardigd door de door de Ge-
meenschap nagestreefde doelstellingen van algemeen belang, mits de wezenlijke 
inhoud van dit recht niet wordt aangetast’474. Een dwingende eis zoals milieubescher-
ming mag echter niet betekenen dat een lidstaat zich om die reden aan specifieke op 
hem rustende verplichtingen onttrekt475. Milieubeschermingsmaatregelen mogen ‘niet 
meer beperkingen meebrengen dan strikt noodzakelijk zijn ter bereiking van de nage-
streefde doelstelling van algemeen belang, te weten de bescherming van het milieu’476. 

Deze opvattingen zijn al vroeg bevestigd door de Europese Akte (1986) en thans 
neergelegd op diverse plaatsen in het EG-verdrag477. Zo is bepaald, dat het optreden 
van de Gemeenschap onder meer tot doel heeft de kwaliteit van het leefmilieu te 
behouden, te beschermen en te verbeteren. Hiermee is het belang erkend van een rati-
oneel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen alsmede het beginsel preventief te 
handelen478. Verder is bepaald, dat de lidstaten zelfs na het nemen van harmonisatie-
maatregelen, onder zekere voorwaarden, zelfs het recht hebben verdergaande maatre-

 
470. HvJ EG 20 september 1988, nr. 302/86, EC vs. Denemarken (Deense flessen), Jur. 1988, blz. 4607. 

HvJ EG 23 november 1989, nr. 145/88, Torfaen Borough Council vs. B&O PLC, Jur. 1989, blz. 3851. 
471. Artikelen 2, 3, 10, 14, 95, 174, 175 en 176 EG.  
472. Artikel 2 EG.  
473. HvJ EG 14 juli 1976, nrs. 3/76, 4/76 en 6/76, Strafgedingen tegen Cornelis Kramer, Hendrik van den 

Berg en Vennootschap onder firma Kramer en Bais. HvJ EG 10 maart 1983, nr. 172/82, Syndicat Na-
tional des Fabricants Raffineurs d'Huiles de Graissage en 113 anderen vs. Groupement d'Intérêt 
Economique Inter-Huiles en 12 anderen, Jur. 1983, blz. 555. HvJ EG 7 februari 1985, nr. 240/83, Pro-
cureur de la République vs. Association de Défense des Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU), 
Jur. 1985, blz. 531, r.o. 13. In HvJ EG 20 september 1988, nr. 302/86, EC vs. Denemarken (Deense 
flessen), Jur. 1988, blz. 4607 heeft het HvJ EG beslist, dat de bescherming van het milieu een dwin-
gend vereiste vormt, dat de toepassing van artikel 28 EG kan beperken. Uit de redenering van r.o. 6 
t/m r.o. 9 volgt dat die beperking ook voor andere gemeenschapsdoelstellingen zoals die van de ar-
tikelen 87-89 (steunmaatregelen) en 90-91 (fiscaal discriminatieverbod) EG geldt. 

474. HvJ EG 7 februari 1985, nr. 240/83, Procureur de la République vs. Association de Défense des 
Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU), Jur. 1985, blz. 531, r.o. 12. 

475. HvJ EG 20 september 1988, nr. 302/86, EC vs. Denemarken (Deense flessen), Jur. 1988, blz. 4607. 
476. HvJ EG 7 februari 1985, nr. 240/83, Procureur de la République vs. Association de Défense des 

Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU), Jur. 1985, blz. 531, r.o. 15. 
477. Artikelen 2, 3, 10, 14, 95, 174, 175 en 176 EG.  
478. Artikel 174 EG. 
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gelen te nemen die hun grondslag vinden in de noodzaak het milieu te beschermen479. 
Voor fiscale bepalingen vermag dit niet te gelden480. Het is de lidstaten in ieder geval 
toegestaan zelf de noodzakelijke maatregelen te nemen daar waar communautaire 
regelingen nog ontbreken. Uit ‘s Hofs PENTACHLOORFENOL-arrest (1993) blijkt, dat het 
nemen van verdergaande maatregelen door een lidstaat aan toezicht van de EC is 
onderworpen: ‘Aangezien deze mogelijkheid een afwijking van een gemeenschappe-
lijke maatregel tot verwezenlijking van een van de hoofddoelstellingen van het Ver-
drag betekent, te weten de opheffing van alle belemmeringen van het vrije verkeer 
van goederen tussen de Lid-Staten, is zij krachtens artikel 100A [artikel 95 EG], lid 4, 
onderworpen aan het toezicht van de Commissie en het Hof van Justitie. De procedure 
volgens welke de Commissie de haar door een Lid-Staat medegedeelde nationale 
bepalingen dient te toetsen en eventueel te bevestigen, moet in het licht van die over-
wegingen worden onderzocht’481. 

Het optimaliseren van meer dan één economisch of sociaal beleidsoogmerk in één 
belastingregeling brengt overigens risico’s met zich mee. Ondanks dat de doelstelling 
van milieubescherming voluit werd erkend, kon deze in het STRASSENBENUTZUNGS-
GEBÜHR-arrest (1992) niet als rechtvaardigingsgrond worden gehonoreerd toen werd 
vastgesteld dat deze Duitse belastingregeling in wezen in de eerste plaats tot doel had 
de mededingingsvoorwaarden van Duitse vervoerders te verbeteren482. 

In de TUINDERSAARDGAS-arresten (1988) speelt milieubescherming als objectieve 
rechtvaardigingsgrond ook een essentiële rol, maar haalt het niet vanwege het na-
drukkelijk aanwezige steunkarakter van de Nederlandse maatregel de aardgasprijs 
voor grootverbruik op een bepaald niveau vast te stellen. De vaststelling van het tarief 
voor een energiebron ten gunste van een categorie ondernemingen op een lager ni-
veau dan normaal kan als staatssteun worden beschouwd, wanneer de vaststelling 
ervan plaatsvindt door een onder de controle en volgens de aanwijzingen van de 
overheid handelend lichaam en derhalve aan de betrokken lidstaat is toe te rekenen 
en deze staat in tegenstelling tot een gewone marktdeelnemer zijn bevoegdheden 
gebruikt om de energieverbruikers een geldelijk voordeel te verschaffen door af te 
zien van winst die hij normalerwijze zou kunnen maken483. De maatregelen waren niet 

 
479. Artikel 95 lid 4, artikel 174 en artikel 176 EG.  
480. Artikel 95 lid 2 EG. Onder ‘fiscale bepalingen’ als bedoeld in artikel 95 lid 2 EG worden verstaan 

bepalingen tot vaststelling van de belastingplichtigen, belastbare handelingen, heffingsgrondslag, 
tarieven en vrijstellingen van de directe en indirecte belastingen en de wijze van invordering van 
deze belastingen. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-338/01, EC vs. Raad, Jur. 2004, blz. I-4829, r.o. 67. 

481.  HvJ EG 17 mei 1994, nr. C-41/93, Frankrijk vs. EC, Jur. 1994, blz. I-1829, r.o. 24-25.  
482. HvJ EG 19 mei 1992, nr. 195/90, EC vs. Duitsland, Jur. 1990, blz. I-2715, r.o. 33. Zie ook P.J. Slot in 

zijn noot onder dit arrest, SEW 1993/457. HvJ EG 7 november 1991, nr. C-17/90, Pinaud Wieger 
GmbH Spedition vs. Bundesanstalt für den Güterfernverkehr, Jurispr. 1991, blz. I-5253, r.o. 11. 

483. HvJ EG 2 februari 1988, nrs. 67/85, 68/85 en 70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV, Johannes 
Wilhelmus van Vliet, Landbouwschap en Koninkrijk der Nederlanden vs. EC (tuindersaardgasarres-
ten). 
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meer in overeenstemming met de bepalingen van het EG-verdrag inzake het vrije 
verkeer van goederen484. 

Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG in bijvoorbeeld het arrest-CAMPUS OIL (1984) 
beperkt een afnameverplichting voor elektriciteitsmaatschappijen van een lidstaat om 
een bepaald product tot een vastgesteld percentage van een nationale leverancier te 
betrekken, in zoverre de mogelijkheden om dit product in te voeren doordat die ver-
plichting deze marktactoren verhindert een deel van hun behoeften te dekken bij 
branchegenoten in andere lidstaten en om die reden het intracommunautaire han-
delsverkeer ten minste potentieel belemmert485. Mutatis mutandis kan hetzelfde effect 
worden bereikt met een vrijstelling of verlaagd tarief in de EB. Bij de beoordeling van 
de verenigbaarheid van een dergelijke verplichting met het MGW-verbod, moet, aldus 
het HvJ EG, rekening worden gehouden met enerzijds het doel van de betrokken rege-
ling, en anderzijds de bijzonderheden van de betreffende markt. Het gebruik van her-
nieuwbare energiebronnen voor de elektriciteitsproductie die door een regeling met 
een dergelijke afnameverplichting wordt aangemoedigd komt de milieubescherming 
ten goede. Zo wordt bijgedragen tot een vermindering van de uitstoot van broeikas-
gassen, waartegen de Gemeenschap heeft besloten maatregelen te nemen. De ontwik-
keling van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen maakt immers deel uit van 
de hoofddoelstellingen van de Gemeenschap bij de uitvoering van de verbintenissen 
die zij zijn aangegaan bij het KYOTO-verdrag486. Een dergelijk beleid kan ook de be-
scherming van de gezondheid en van het leven van personen en dieren beogen, 
evenals het behoud van plantensoorten487. Het EG-verdrag schrijft voor dat de eisen ter 
zake van milieubescherming in het bepalen en uitvoeren van gemeenschapsbeleid op 
andere gebieden moeten worden geïntegreerd488. Bovenal volgt uit de Richtlijn betref-
fende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, dat de lid-
staten uit milieubeschermingsoverwegingen voorrang mogen geven aan de productie 
van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen489. Volgens de considerans ervan 

 
484. Zie onder meer ook: HvJ EG 17 november 1992, nr. C-105/91, EC vs. Griekenland, Jur. 1992, 

blz. I-5871. 
485. HvJ EG 10 juli 1984, nr. 72/83, Campus Oil e.a. vs. Minister van Industrie en Energie e.a., Jur. 1984, 

blz. 2727, r.o. 16. HvJ EG 20 maart 1990, nr. C-21/88, Società Du Pont de Nemours Italiana SpA 
vs. Unità Sanitaria Locale No. 2 di Carrara, Jur. 1990, blz. I-889, r.o. 11. 

486. Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering in het protocol van de derde 
conferentie van de partijen bij dit verdrag, opgesteld te Kyoto, ondertekend door de Gemeenschap 
op 29 april 1988. Namens de Gemeenschap goedgekeurd bij besluit nr. 94/69/EG van de Raad van 
15 december 1993, PB 1994, L 33, blz. 11. 

487. Zie in dit verband, met name de resolutie nr. 98/C 198/01 van de Raad van 8 juni 1998 betreffende 
duurzame energiebronnen, PB C 198, blz. 1, en beschikking 646/2000/EG van het EP en de Raad van 
28 februari 2000 tot vaststelling van een meerjarenprogramma ter bevordering van duurzame 
energiebronnen in de Gemeenschap (Altener) (1998-2002), PB L 79, blz. 1. 

488. Artikel 174 lid 2 eerste alinea EEG-verdrag. Het Verdrag van Amsterdam heeft deze bepaling in een 
licht gewijzigde vorm opgenomen in artikel 6 EG, in het eerste deel, ‘De beginselen’. 

489. Achtentwintigste overweging van de considerans en artikel 8 lid 3 en artikel 11 lid 3 van Richtlijn 
96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende gemeen-
schappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, PB L 027 van 30 januari 1997, 
blz. 20-29. 
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vormt deze richtlijn slechts een nieuwe fase van de liberalisatie van de elektriciteits-
markt en zullen na haar inwerkingtreding toch nog bepaalde belemmeringen met 
betrekking tot de handel in elektriciteit tussen de lidstaten blijven bestaan490. Verder is 
het vanwege de kenmerken van elektriciteit, zodra zij in het transmissie- of distribu-
tienetwerk is opgenomen, lastig om de oorsprong ervan en met name de energiebron 
waaruit zij is geproduceerd, vast te stellen. Daarom acht de EC in haar voorstel voor 
een richtlijn betreffende de bevordering van elektriciteit uit hernieuwbare energie-
bronnen op de interne elektriciteitsmarkt de invoering in elke lidstaat van een sys-
teem voor certificering van de oorsprong van elektriciteit uit hernieuwbare energie-
bronnen noodzakelijk om de handel in dit soort elektriciteit in de praktijk mogelijk en 
betrouwbaar te maken491. Met het arrest-PREUßENELEKTRA (2001), in de casus waarvan 
een afnameplicht van uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit 
tegen minimumprijzen die hoger zijn dan de werkelijke economische waarde van dit 
soort elektriciteit aan de orde is, heeft het HvJ EG beslist, dat bij de huidige stand van 
het gemeenschapsrecht inzake de elektriciteitsmarkt de wettelijke regeling met de 
afnameverplichting niet onverenigbaar is met het MGW-verbod of met het staats-
steunverbod492. 

5.6 Verdere toepassingsmogelijkheden van de accijnzen  

 ‘belasting heffen is oogsten, en de voorwaarde van oogsten is juiste kennis en behande-
ling der voortbrengende kracht. Hoe vrijer men het beginsel van productie maakt, des te 
grooter zal de oogst, ook voor de schatkist, zijn. En dat arbeid een beginsel van produc-
tie is, erkent ieder.’493 

 
MR. J.R. THORBECKE, 

lid van de Tweede Kamer, 20 december 1853 
5.6.1 Groslijst 

Accijnzen kunnen als corrigerend prijsinstrument nog voor velerlei andere toepassin-
gen worden ingezet. 

Ten behoeve van de goede werking van de interne markt kunnen de nationale ac-
cijnzen met binnengrensoverschrijdende effecten en welke in een substantieel aantal 
lidstaten worden geheven voor alle lidstaten verplicht worden geharmoniseerd, zodat 
deze accijnzen in alle lidstaten naar gelijke grondslagen en tarieven worden geheven. 
Te denken valt dan aan de accijnzen van alcoholvrije dranken, drankverpakkingen, 

 
490. Overweging 39 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
491. Voorstel van 31 mei 2000 voor een richtlijn (2000/C 311 E/22) van het EP en de Raad betreffende de 

bevordering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt, PB 
2000, C 311 E, blz. 320. 

492. HvJ EG 13 maart 2001, nr. C-379/98, PreußenElektra AG vs. Schhleswag AG, Jur. 2001, blz. I-02099, 
r.o. 70-81. 

493.  Handelingen II 1853-1854, 20 december 1853, blz. 518 rk. 
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koffie, suiker en suikerhoudende producten en voertuigen (personenauto’s, bestelau-
to’s en motorrijwielen). 

Verbeterpunten voor het halfbakken voorliggende voorstel van de EC ter harmoni-
satie van de autobelastingen moeten zijn: (1) de geharmoniseerde autobelastingen 
worden verplicht toegepast in alle lidstaten zoals dat ook het geval is met de accijnzen 
van alcoholhoudende, energie- en tabaksproducten, (2) de eenmalige autobelastingen 
moeten blijven voortbestaan, omdat zij (3) de groei van het wagenpark beperken, en 
(4) er gemakkelijk mee kan worden gedifferentieerd naar energiezuinigheid, CO2-
, NOx- en fijnstofemissies, grootte, gewicht en veiligheid. 

Met betrekking tot duurzame ontwikkeling, milieu-, landschaps- en natuur-
bescherming, voorkoming van ontbossing, dierenwelzijn, volksgezondheid, en bevor-
dering van ondernemerschap en werkgelegenheid kan worden gedacht aan nieuwe 
communautaire accijnzen met betrekking tot (1) calorierijke voedingsmiddelen met 
suikers, zout, verzadigde vetzuren, transgene vetten of dierlijke oliën (behalve visoli-
en) als bestanddelen, en van voedingsmiddelen in het algemeen met vrijstelling van 
voedingsmiddelen met het communautaire EKO-keurmerk494, (2) hout, (3) soja, 
(4) kunstmeststoffen, (5) chemische gewasbeschermingsmiddelen, (6) gloeilampen en 
TL-buizen met vrijstelling van energiearme LED-varianten, (7) oppervlaktedelfstoffen, 
(8) diepzeedelfstoffen, (9) financiële diensten, waarop vanwege de ingewikkeldheid 
ervan geen BTW kan worden geheven en waarvan accijnsheffing bijdraagt tot substan-
tiële bevordering van ondernemerschap en werkgelegenheid en het vervallen van de 
administratievelastendruk die de belastingen naar het loon, winst en ander inkomen 
met zich meebrengen, alsmede aan (10) het toerusten van de accijnzen van alcohol-
houdende dranken en tabakswaren met een volledig pigouviaans tarief. 

Het is mogelijk deze nieuwe grondslagen te introduceren in het Europese accijns-
regime. Voor zover diepzeedelfstoffen (optie (8)), waartoe onder meer energierijke 
mangaanknollen behoren, worden gewonnen in de vrije zee, heeft het de voorkeur de 
VN of een van haar instellingen mandaat te verlenen om daarvan een wereldgemeen-
schappelijke accijns te heffen. 

De onder (1) genoemde nutriënten zijn bestanddelen van voedingsmiddelen die in 
combinatie met bovenmatige hoeveelheden calorieën obesitas, ‘de grootste bedreiging 
voor de gezondheid in het Westen’495, veroorzaken. De externe kosten van obesitas 
bedragen in de EU25 ongeveer € 70 miljard, ruim 7% van de kosten van de gezond-
heidszorg. In de EU25 hebben ruim 14 miljoen kinderen overgewicht, waarvan drie 
miljoen ernstig overgewicht. De groep obese kinderen neemt jaarlijks met ruim 
400.000 toe. Thans is 1 op de 4 kinderen te zwaar. Daarnaast kampt meer dan de helft 
van de volwassen bevolking in de meeste lidstaten met overgewicht en 20-30% met 

 
494.  Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische produktie-

methode en aanduidingen dienaangaande op landbouwprodukten en levensmiddelen, PB L 198 van 
22 juli 1991, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 746/2004 van de Commissie van 
22 april 2004, PB L 122, blz. 10 van 26 april 2004. 

495.  World Health Organisation, geciteerd in: EESC, Advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité over Obesitas in Europa — rol en verantwoordelijkheid van de partners uit het maatschap-
pelijk middenveld, 2006/C 24/14, PB C 24/63 van 31 januari 2006. 
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obesitas496. De obesitax, fysieke communautaire accijnsheffing die aanknoopt bij kritie-
ke hoeveelheden calorieën in calorierijke voedingsmiddelen, natuurlijke en niet-
natuurlijke suikers, zout, verzadigde vetzuren en transgene vetten, kan bijdragen aan 
de noodzakelijke sanering van obesogene omgevingen door het creëren van forse 
prijsverschillen tussen calorierijke voedingsmiddelen met de genoemde nutriënten en 
gezonde varianten497. Uit de opbrengst van de obesitax kunnen, naar analogie van het 
GLB, toeslagrechten worden toegekend aan sportverenigingen, fitnessinstellingen en 
onderwijsorganisaties, waarmee de toegankelijkheid van sportverenigingen en fitnes-
sinstellingen wordt vergroot en lichamelijke inactiviteit van obese personen wordt 
omgezet in dagelijkse routine met lichaamsbeweging, en waarmee onderwijsinstellin-
gen twee stuks fruit per dag aan hun studenten distribueren. 

Wat de houtoptie (2) betreft, is de prijs van aantoonbaar duurzaam geproduceerd 
hout het inzichtelijk onderscheid tussen duurzaam en niet-duurzaam geproduceerd 
hout. Ten minste het opheffen van dat verschil is een noodzakelijke voorwaarde voor 
het vergroten van het aandeel duurzaam hout op de interne markt498. Communautaire 
accijnsheffing van hout kan het aandeel duurzaam geproduceerd hout vergroten en 
daarmee de ontbossing, erosie en het verlies aan biodiversiteit beperken. De commu-
nautaire houtaccijns kan worden geheven van alle hout en houtbestanddelen in pro-
ducten, met vrijstelling van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout, zoals hout 
voorzien van het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC) of het Programme 
for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)499. Mutatis mutandis geldt hetzelfde 
voor de soja-optie (3). Met de wereldwijde toename van de vleesconsumptie stijgt ook 
de vraag naar veevoer. Dit bestaat voor een belangrijk deel uit soja. Soja is voor 85% 
afkomstig van grootschalige plantages in Zuid-Amerika. Voor de aanleg hiervan gaat 
jaarlijks een gebied oorspronkelijke natuur verloren dat bijna net zo groot is als 
Nederland. Hierdoor verdwijnen behalve het Amazonewoud vooral de bossavanne 
(Cerrado) en het grootste wetland van Zuid-Amerika (Pantanal). Naast ontbossing, 
erosie en het verlies aan biodiversiteit hebben de sojaplantages ook nadelige gevolgen 
voor het klimaat, omdat de regenval als gevolg van de ontbossing afneemt. Verder 
ontstaan door de plantages sociale problemen, zoals moderne slavernij of de 
gedwongen onteigening van grond. Omdat het hier buitengrensoverschrijdende 
transacties betreft zij opgemerkt dat belastingdifferentiaties ten aanzien van gelijk-
soortige goederen met een specifiek beleidsdoel als rechtvaardigingsgrond evenals in 

 
496.  EC, Groenboek bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie 

voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten, COM(2005) 637 definitief, Brus-
sel 8 december 2005. EESC, Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Obesitas in 
Europa — rol en verantwoordelijkheid van de partners uit het maatschappelijk middenveld, 
2006/C 24/14, PB C 24/63 van 31 januari 2006. 

497.  De communautaire bevoegdheid hiertoe wordt gebaseerd op artikel 152 EG. 
498.  De Commissie-De Waard heeft aanbevolen (2001) dat de effectiviteit van deze maatregel voor hout 

vooral substantieel zal zijn indien deze op Europese schaal wordt geïntroduceerd en in werking ge-
bracht. Mutatis mutandis geldt dit ook voor soja. 

499.  Vgl. EC, Buying Green: a handbook on public procurement, Luxemburg 2005, blz. 26, waarin de EC 
overheden aanbeveelt ecologisch verantwoord hout en houtproducten aan te kopen, dat wil zeggen 
hout met keurmerken van FSC (Forestry Stewardship Council) en PEFC (Programme for the Endor-
sement of Forest Certification). 
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een specifiek beleidsdoel als rechtvaardigingsgrond evenals in EG-verband500, ook in 
WTO-verband geoorloofd zijn501. De communautaire soja-accijns kan worden geheven 
van alle soja en sojahoudende producten, met vrijstelling van aantoonbaar duurzaam 
geproduceerde soja, zoals soja voorzien van het keurmerk van de Round Table on 
Responsible Soy (RTRS)502. 

Hierna volgen voor de drie onder (9) en (10) genoemde nieuwe toepassingsmoge-
lijkheden blauwdrukken ten behoeve van de pigouviaanse pasvorm voor de com-
munautaire accijnzen van alcoholhoudende dranken en tabakswaren en een voor de 
accijns van financiële diensten, hierna te noemen: de European Payments Tax (EPT) in 
vier varianten. 

5.6.2 Pigouviaans alcoholaccijnstarief 

Refererend aan de leer van PIGOU, is een modern accijnsregime voor alcoholhoudende 
dranken gebaseerd op het gehalte absolute alcohol in het betrokken product en zijn, 
zoals in hoofdstuk 2 in de paragraaf over de accijnzen als prijsinstrument tot uit-
gangspunt is genomen, de externe kosten van drinken geheel geïnternaliseerd in de 
prijs van alcoholische dranken met behulp van adequaat getarifeerde alcoholaccijn-
zen, met flankerend beleid ten aanzien van de specifieke probleemgroepen gericht op 
terugdringing van probleemdrinken. De optimale pigouviaanse accijnzen van alcohol 
en tabak hebben opbrengsten die gelijk zijn aan de (geïnternaliseerde) externe kosten 
van drinken en roken. In tegenstelling tot de verhouding tussen roken en externe 
kosten503 is de verhouding tussen drinken en externe kosten niet lineair, omdat bijna 
alle externe kosten worden veroorzaakt door 10% van de drinkers, die eenderde tot de 
helft van alle alcoholhoudende dranken consumeren. Voor de probleemdrinkers en de 
verslaafden (een op de vijf drinkers) in deze groep geldt, dat zij weliswaar minder 
accijns betalen dan de maatschappelijke schade die zij aanrichten, maar vanwege hun 
hogere consumptie wel meer dan gemiddeld aan de accijnsopbrengst bijdragen. Bij 
prijsverhogingen zullen probleemdrinkers en verslaafden hun weg zoeken naar de 
optimale hoeveelheden gemakkelijkst bereikbare alcohol. Verhoging van de prijs van 
de goedkoopste alcohol is dan de beste remedie tot alcoholontmoediging504. Uitgaande 
van de gemiddelde accijnstarieven van alle lidstaten bedraagt de prijs van alcohol in 
bier € 0,06 per %vol, van alcohol in wijn € 0,04 per %vol en alcohol in gedistilleerd 

 
500.  Artikelen 90-91 EG-verdrag. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling 

voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 20. HvJ EG 7 april 1987, zaak 196/85, EC vs. Frank-
rijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en likeurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 6. 

501.  Panel Report 10 november 1987, Japan – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Imported 
Wines and Alcoholic Beverages (Japanese Shochu I), BISD 34S/83, § 5.9 d) en  5.13. Report of the 
Panel 7 februari 1984, Canada – Administration of the Foreign Investment Review Act, BISD 
30S/140. Panel Report 7 november 1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, 
BISD 36S/345, 386-387. Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, 
DS31/R (1994), not adopted. 

502.  Zie: www.taskforceduurzamesoja.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=. 
503.  Cnossen (2005) , blz. 63. 
504.  Zo ook: Cnossen (2006) , blz. 39. 
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€ 0,15 per %vol. Gedistilleerde dranken worden dus gemiddeld per %vol 2,5 maal zo 
zwaar belast als bier en vier keer zo zwaar als wijn; bier wordt 1,5 maal zo zwaar 
belast als wijn505. Met CNOSSEN (2006) zijn wij het eens, dat een maatschappelijke 
basisprijs voor absolute alcohol een effectief instrument is tegen goedkope manieren 
om snel bedwelmd te raken, en een vrijwel te verwaarlozen effect heeft op de koop-
kracht van matige drinkers. De alcoholaccijnzen kunnen worden ingezet als egalisator 
van alcoholprijsverschillen. De productiekosten van (gefermenteerde; gegiste) alcohol 
in bier en wijn zijn beduidend hoger dan die van (gedistilleerde) alcohol in sterke 
dranken, terwijl de alcoholaccijnsheffing bovengenoemde verschillen te zien geeft 
voor bier, wijn en gedistilleerde dranken. De alcoholaccijns moet de alcoholprijs zoda-
nig corrigeren, dat ná accijnsheffing gelijke prijzen per eenheid alcohol bestaan. Die 
gelijke alcoholprijs is dan € 0,15 per %vol, ofwel € 1.500 per hectoliter absolute alcohol. 
De prijs van alcohol in een flesje (0,3 liter) bier van 5%vol wordt dan € 0,25 (thans: 
€ 0,09506), die van alcohol in een fles (0,75 liter) wijn van 13%vol wordt dan € 1,46 
(thans: € 0,40507) en die van alcohol in een fles (0,7 liter) gedistilleerd van 40%vol blijft 
€ 4,20508. In aanmerking nemend de prijselasticiteiten van de vraag naar bier (-0,35), 
wijn (-0,68) en gedistilleerd (-0,98), en die van de vraag naar alcohol door gemiddelde 
drinkers (-1,19), zware drinkers (-0,5) en zeer zware drinkers (nadert tot 0)509, alsmede 
de daarmee samenhangende hoeveelheidsverminderingen bij prijsstijgingen, is een 
adequaat externekostendekkend Europees minimumaccijnstarief € 53 per hectoliter 
per %vol510. Op basis van dit nieuwe Europese minimumtarief wordt – ter vergelijking 
– van een flesje (0,3 liter) bier van 5%vol € 0,80 bieraccijns geheven (thans: gemiddeld 
€ 0,09), van een fles (0,75 liter) wijn van 13%vol € 5,25 wijnaccijns geheven (thans: 
gemiddeld € 0,40), en van een fles (0,7 liter) gedistilleerd van 40%vol € 15 gedistil-
leerdaccijns geheven (thans: gemiddeld € 4,20). Met dit pigouviaanse tarief betalen de 
probleemdrinkers en de verslaafden hun reële aandeel in de externe kosten. Gematig-
de drinkers worden voor het welvaartsverlies dat zij als gevolg van hogere prijzen 
lijden, gecompenseerd met tariefsverlagingen van verstorende belastingen, zoals de 
inkomens- en winstbelastingen.  

5.6.3 Pigouviaans tabaksaccijnstarief 

Roken schaadt vrijwel elk orgaan van het menselijk lichaam en veroorzaakt een breed 
scala aan oncomfortabele ziekten en de dood. Blootstelling aan omgevingstabaksrook 

 
505.  De verhouding tussen bier wijn en gedistilleerd is: 15 : 4 : 6. EC, Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I 

– Alcoholic Beverages, Brussels July 2006. 
506.  Gemiddeld tarief bieraccijns in de lidstaten. Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Bevera-

ges, Brussels July 2006. 
507.  Gemiddeld tarief wijnaccijns in de lidstaten. Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Bever-

ages, Brussels July 2006. 
508.  Gemiddeld tarief gedistilleerdaccijns in de lidstaten. Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic 

Beverages, Brussels July 2006. 
509.  Cnossen (2006) , blz. 35-36. 
510.  Ofwel: € 2,69 per liter bier van 5%vol, € 7,00 per liter wijn van 13%vol en € 21,55 per liter gedistil-

leerd van 40%vol. 
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– ook wel meeroken of passief roken genoemd – blijft ook een wijdverbreide bron van 
ziekte en sterfte in de EU. Omgevingstabaksrook bevat meer dan 4.000 chemicaliën, 
waaronder 50 bekende carcinogenen en vele giftige stoffen. Er is geen veilig niveau 
van blootstelling aan omgevingstabaksrook geconstateerd, en naar verwachting zal 
verder onderzoek een dergelijk niveau ook niet weten te identificeren. In de kader-
overeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaks-
gebruik (WHO FCTC), ondertekend door 168 partijen en geratificeerd door 141 partij-
en, wordt vastgesteld dat wetenschappelijk onderzoek onomstotelijk heeft uitgewe-
zen dat blootstelling aan tabaksrook sterfte, ziekte en invaliditeit veroorzaakt. De 
kaderovereenkomst verplicht de EU en haar lidstaten om blootstelling aan omge-
vingstabaksrook in afgesloten werk- en openbare ruimten en in het openbaar vervoer 
tegen te gaan.  

Tabak is een gewas uit de familie van de nachtschaden en is bekend onder het ge-
slacht NICOTIANA. Het bevat ongeveer 60 soorten in vele variëteiten. De bekendste zijn 
de NICOTIANA TABACUM en de NICOTIANA RUSTICA. De oorsprong van de NICOTIANA ligt in 
Zuid-Amerika waarvandaan, na de ontdekking door COLUMBUS in 1492, deze plant door 
Spanjaarden en Portugezen naar Europa wordt meegenomen. In eerste aanleg komt de 
plant rond 1550 als geneeskrachtig kruid of als sierplant alleen voor in botanische 
tuinen in Europa, waaronder ook Nederland. In Zuid- en Midden-Amerika wordt de 
plant dan al door de Indianen geteeld. De Spanjaarden en Portugezen leren het ver-
bouwen van de tabak van de Indianen en brengen de tabaksbladen naar Europa. De 
Franse gezant in Portugal, JEAN NICOT, zendt in 1560 zaad en plantendelen met teeltin-
structies voor de toepassing als geneesmiddel naar Frankrijk. Naar hem wordt de plant 
enkele jaren later al genoemd: de NICOTIANA TABACUM. 

Bijna 70% van de 490 miljoen EU-burgers rookt niet. Ruim 13 miljoen EU-burgers 
lijden aan ernstige, chronische ziekten in causaal verband met het roken. Ongeveer de 
helft van alle stevige en volhardende rokers overlijden door hun rookgedrag, jaarlijks 
650.000 van hen, dat is eenzevende van alle jaarlijkse sterfgevallen. Degenen die op 
middelbare leeftijd overlijden als gevolg van het roken, verliezen gemiddeld 22 jaar 
van hun leven. Een groter gedeelte van die verkorte levensperiode wordt doorgebracht 
in een slechte gezondheid. Tabaksrook vormt ook een ernstig omgevingskwaliteitgere-
lateerd gezondheidsrisico. Meeroken kost enkele tienduizenden niet-rokende Europe-
anen het leven; bij miljoenen verergeren zich ziekten door het inademen van ander-
mans afgewerkte rook. De externe kosten van het roken bedragen in de EU15 € 98 – 
130 miljard per jaar, ofwel 1,04 – 1,39% BBP. Roken vormt een nettolast voor de confe-
derale schatkisten, ondanks de opbrengsten van de tabaksaccijnzen en de besparingen 
op de sociale zekerheid en ziektekosten als gevolg van de vroegtijdige sterfte onder 
rokers. 

Desondanks is tabak relatief het zwaarst gesteunde landbouwgewas in Europa. De 
Gemeenschap verstrekt in het kader van de marktordening tabak, neergelegd in de 
tabaksverordening, jaarlijks bijna € 1 miljard landbouwsteun aan de tabaksteelt: dat is 
2,3% van het GLB-budget en 1,1% van het totale budget van de EC. De jaarlijkse groep 
van 650.000 rokers overlijdt dus Europees gesubsidieerd. De tabakproducerende lid-
staten zijn België, Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Polen, Portugal, 
Slowakije en Spanje. Griekenland, Italië en Spanje vertegenwoordigen samen 87% van 
de Europese ruwetabaksproductie. De tabaksteelt is in het algemeen sterk afhankelijk 
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van de marktordeningssteun en de marktprijzen voor de ruwe tabak te laag om de 
productiekosten te dekken. De teelt vertegenwoordigt slechts een klein aandeel in de 
Europese landbouwproductie, met amper 1,3% van de landbouwbedrijven die tabak 
produceren en daarvoor 0,1% van de landbouwgrond gebruiken. Mondiaal is de Ge-
meenschap de in rang vijfde grootste tabaksproducent. Het Europese aandeel ruwe 
tabak op de wereldmarkt is sinds 1985 (17%) flink afgenomen (in 2000: 10%); deze 
ontwikkeling gaat gestaag voort. De Gemeenschap is netto-invoerder van ruwe tabak 
en netto-uitvoerder van voor consumptie bestemde tabaksproducten voor 20% van de 
wereldmarkt. De werkgelegenheid in de tabaksteelt en verwerkende industrie neemt 
al jaren af en bedraagt thans 0,13% van de totale werkgelegenheid511. Vanuit het volks-
gezondheidsperspectief en de vele daaraan gespendeerde middelen512 is de Europese 
steun aan de tabaksteelt absurd. 

Ook voor de Europese tabaksaccijns behoort een pigouviaans tarief te gelden om de 
externe kosten te dekken. De tabaksaccijns in zijn huidige vorm wordt, zoals gezegd, 
deels fysiek en deels ad valorem geheven. In het Britse, Deense, Duitse, Hongaarse, 
Ierse, Letse, Litouwse, Nederlandse, Portugese en het Tsjechische tarief ligt het accent 
fors het fysieke bestanddeel. In België, Cyprus, Malta, Frankrijk, Griekenland, Italië, 
Spanje (de laatste vier hebben de grootste tabaksteelt binnen de binnengrenzen), ligt 
het accent zwaar op het bestanddeel ad valorem. Fysieke accijnzen zijn, zoals gezegd, 
het meest efficiënt; zij zijn het gemakkelijkst toe te passen en ondersteunen beter de 
doelstellingen van het volksgezondheidsbeleid, omdat zij het roken van alle merken in 
dezelfde mate ontraden in plaats van vervanging door goedkopere merken te bevorde-
ren. Globaal genomen naderen de totale tabaksaccijnsopbrengsten van de EU27 de 
laagste schatting van de externe kosten van het roken, maar de prijsverschillen tussen 
de lidstaten zijn enorm, variërend van € 31,60 per 1.000 sigaretten (ofwel € 39,50 per 
kilogram) in Letland tot € 384,56 per 1.000 sigaretten (ofwel € 480,70 per kilogram) in 
het VK. Gemiddeld bedraagt het tarief € 196,46. Refererend aan de leer van PIGOU (§ 
1.25), moet de tabaksaccijnsharmonisatie worden gericht op tabaksaccijnsheffing naar 
een zo hoog mogelijk communautair tarief en op vereenvoudiging naar een – uit-
sluitend – fysiek accijnstarief voor alle tabaksproducten, omdat de huidige ingewik-
kelde tariefstructuur voor gewone Europeanen niet te begrijpen is. Hiermee zullen de 
grote prijsverschillen tussen de lidstaten vanzelf verdwijnen en mogelijke substitutie 
tussen categorieën tabaksproducten gemarginaliseerd. De eerstvolgende stap moet 
zijn een communautair specifiek minimumtarief van € 160 per kilogram tabak, dat tot 
doel heeft de grootste prijsverschillen binnen de Gemeenschap te laten verdwijnen. 
Dit minimumtarief treft Bulgarije (thans € 77,68 per kilogram), Estland (thans € 78,33 
per kilogram), Hongarije (thans € 109,71 per kilogram), Letland (thans € 39,50 per 
kilogram), Litouwen (thans € 67,88 per kilogram), Polen (thans € 93,33 per kilogram), 

 
511.  The Aspect Consortium, Tobacco or Health in the European Union: Past, Present and Future, Euro-

pean Commission, Brussels 2004. 
512.  Zie: EC, Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Econo-

misch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Een EU-strategie ter ondersteuning van de 
lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade, COM(2006) 625 definitief, Brussel, 
24 oktober 2006. 
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Roemenië (thans € 70,38 per kilogram), Slovenië (thans € 123,95 per kilogram), Slowa-
kije (thans € 144,78 per kilogram), Spanje (thans € 140,63 per kilogram), Tsjechië 
(thans € 92,91 per kilogram). Het tarief van € 160 per kilogram reduceert de tariefsver-
schillen tussen de lidstaten van een factor 12513 naar een factor 3514. Afhankelijk van 
het belang dat de Raad hecht aan de Europese volksgezondheid en de financiering van 
de externe kosten die rokers veroorzaken, kan het tarief via € 320 per kilogram515 als 
tussenstap en rekening houdend met de prijselasticiteiten van tabaksproducten wor-
den gebracht op het benodigde pigouviaanse minimumtarief van € 480 per kilogram 
tabak om de externe kosten van roken uit de tabaksaccijns te compenseren en de 
tariefsverschillen geheel te elimineren. 

5.6.4 European Payments Tax 

TERRA (1984) bepleit voor de eigenmiddelenvoorziening van de Gemeenschap een te 
harmoniseren accijns of een nieuwe communautaire belasting516. Sedert de begro-
tingshervorming van 1970 beschikt de Gemeenschap over eigen middelen om haar 
uitgaven te financieren517. De vier soorten middelen waarmee de Gemeenschap zonder 
verdere beslissingen van de nationale autoriteiten wordt gefinancierd zijn de land-
bouwheffingen, de douanerechten, de BTW-middelen en de BNI-middelen. De 
EU-ontvangsten belopen in totaal € 107 miljard (2005)518. De BNI-middelen (75% van 
de totale ontvangsten) zijn de budgettaire overdrachten aan de EU op basis van het 
bruto nationaal inkomen (BNI). Dit vierde eigen middel is het minst transparant en 
levert met regelmaat verbeten discussies op over nettoposities519. Een substantiële 
vorm van gemeenschappelijke belastingheffing, waarvan de opbrengst geheel of ge-
deeltelijk rechtstreeks naar de eigen middelen van de Gemeenschap vloeit, zal de 
betrokkenheid van de Europese burger bij de Europese samenwerking bevorderen520. 

 
513.  Het tarief van € 39,50 per kilogram in Letland ten opzichte van € 480,70 per kilogram in het VK. 
514.  Het minimumtarief van € 160 per kilogram ten opzichte van € 480,70 per kilogram in het VK. 
515.  Bij een verbruik in 27 lidstaten van 360 miljoen kilogram tabak, berekend uit belastingopbrengsten 

van de lidstaten en de nationale tarieven, en mag worden aangenomen dat de berekende externe 
kosten van de EU15 evenredig kunnen worden toegepast op de EU12. 

516.  Terra (1984), blz. 71, noot 46. 
517.  Artikel 269 EG bepaalt dat de begroting van de Gemeenschap volledig wordt gefinancierd uit eigen 

middelen, gekoppeld aan de draagkracht van de lidstaten. 
518.  Ter vergelijking: de totale ontvangsten van belastingen en premie volksverzekeringen in Nederland 

belopen ongeveer € 157 miljard (2006). Kamerstukken II 2005-2006, 30 300, nr. 1, blz. 106. Kamer-
stukken II 2006-2007, 30 800, nr. 1 bijlage 3. Kamerstukken II 2006-2007, 30 955, nr. 2, blz. 21. 

519.  Zie voor de bijdragen van de EU25 aan de Gemeenschap: Kamerstukken II 2006-2007, 30 955, nr. 2, 
blz. 71, Overzicht 23, Eigen middelen van de EU, naar afdracht per lidstaat in 2002–2005. Bekend 
zijn de discussies van het miljard van Zalm (2006) en de jarenlang herhaalde uitspraak van de Brit-
se premier Margaret Thatcher: ‘I want my money back’. 

520. In de oneindige zoektocht naar nieuwe stabiele en belastinggrondslagen die zorgen voor een betere 
verdeling van de belastingdruk en de administratievelastendruk verlagen, hebben wij in de eerste 
helft van het vorige decennium de optie van accijnsheffing van betalingen veelvuldig uitgedragen 
en ten slotte aan het papier toevertrouwd. W.M.G. Visser, Een duurzame samenleving; vaste waar-
den langs fiscale weg, Christen Democratische Verkenningen 9/96, blz. blz. 501. W.M.G. Visser, 
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Deze paragraaf bevat voorstellen voor de European Payments Tax (EPT) in vier gra-
daties, ontsproten uit de onmogelijkheid BTW te heffen van financiële diensten. De 
EPT heeft financiële diensten als grondslag en het nominale bedrag van betaaldiensten 
als maatstaf van heffing. De EPT is een bij Europese verordening vorm te geven digitaal 
geheven accijns met slechts één grondslag, één maatstaf van heffing en één tarief, 
zonder vrijstellingen of welke andere belastingdifferentiatie dan ook. Hiermee heeft 
de EPT het karakter van een vlaktaks. Met de EPT wordt niet getornd aan de blijkbaar 
onwrikbare ratio’s van de BTW-vrijstelling voor financiële prestaties. De EPT wordt als 
eenmalige belasting geheven waar de BTW dat niet kan, en vult zo het vacuüm op dat 
de BTW-vrijstelling voor financiële diensten in stand houdt. Dat de productiekolom 
van financiële diensten anders van structuur is en anders werkt dan die van ‘gewone’ 
goederen en diensten is voor de EPT-heffing geen belemmering. Waar de BTW drukt 
zodra geen verdere voortstuwing in de productiekolom meer plaatsvindt, komt aan de 
voortstuwing van geld geen einde. De voortstuwing van ‘gewone’ goederen en dien-
sten in de diverse schakels van de bedrijfskolom is eenrichtingsverkeer van producent 
naar consument. Geldmiddelen en financiële activa daarentegen zijn grootheden die 
voortdurend in beide richtingen roteren. De EPT betrekt financiële diensten gebundeld 
onder het nominale bedrag van iedere betaaldienst als maatstaf van heffing op simpe-
le en efficiënte wijze en tegen een zeer geringe administratievelastendruk in de belas-
tingheffing. De EPT wordt simpel geïmplementeerd met een eenvoudig bij te program-
meren geautomatiseerde proceshandeling door het aanbrengen van een aangepaste 
chip, processor of softwaremodificatie in de bestaande hoogtechnologische geautoma-
tiseerde betaalinfrastructuur van de betalingsinstellingen. Het aantal belastingplichti-
gen is beperkt: dat zijn de 9.000 banken in de EU27, de ECB, de nationale centrale 
banken, kredietinstellingen521, instellingen voor elektronisch geld522, postcheque- en 
girodiensten523 en van andere geregistreerde betaaldienstverleners524, zodat de belas-
tingplicht is geconcentreerd in de beperkte kring van betaaldienstverleners en de 
heffing simpel en efficiënt verloopt via de bestaande digitale betaalinfrastructuren van 

 
Deugden ontlasten, ondeugden belasten, Christen Democratische Verkenningen 7/8/97, 
blz. blz. 379. Kamerstukken II 1997-1998, 25 810 Bijlagen, blz. D90. W.M.G. Visser, Van arbeid naar 
betaling, Column, Tribuut oktober 2004, blz. 11. Intussen hebben ook anderen de gedachte om-
armd: H. Vording, Internet en de transactiebelasting, WFR 1997/100. Edgar L. Feige, Taxation for the 
21st Century: the automated payment transaction (APT) tax, Economic Policy, 31, oktober 2000, 
blz. 475-511. 

521. Richtlijn 2000/12/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen (PB L 275). 

522. Richtlijn 2000/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende 
de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden van 
instellingen voor elektronisch geld (PB L 275). 

523. Richtlijn 2000/12/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen (PB L 275). 

524. Personen aan wie een specifieke vergunning is verleend om binnen de Gemeenschap betaaldien-
sten tot E 50.000 per transactie aan te bieden en te verrichten. Voorstel voor een Richtlijn van het 
EP en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 
97/7/EG, 2002/12/EG en 2002/65/EG (door de EC ingediend), Brussel, 1 december 2005, COM(2005) 
603 definitief, 2005/0245 (COD), blz. 9. 
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de betalingsinstellingen. Op basis van ECB-cijfers van de EU15 (2005) bedraagt de 
grondslag van de EPT ruim € 600.000 miljard. De EPT wordt verschuldigd ter zake van 
zowel de debitering van de betaalrekening van de opdrachtgever als de creditering 
van de betaalrekening van de begunstigde, en dagelijks op aangifte aan de fiscale auto-
riteit voldaan525. De EPT treft uitsluitend girale, quasi-girale en andere elektronische of 
digitale betalingen. Chartale betalingen zijn geen elektronische of digitale betalingen 
en blijven als ondoelmatig en onnavolgbaar buiten de EPT-grondslag. De chartale 
geldhoeveelheid bedraagt thans 5% in de EU (in Nederland: 2%) en neemt steeds ver-
der af. 

Gelijk de andere accijnzen wordt de druk van de EPT afgewenteld op de afnemers 
van betaaldiensten. De EPT impliceert een verhoging van transactiekosten526, gecom-
penseerd door de afschaffing van de belastingen die drukken op arbeid en onderne-
men. Gegeven de beschikbare prijselasticiteiten en de daarmee verband houdende 
verwachtingen over mogelijke effecten van een transactiekostenverhoging van finan-
ciële diensten, is niet op voorhand al denkbaar, dat de EPT onmogelijk of on-
verantwoord zou zijn527. Ongetwijfeld kan met behulp van nog thans ontbrekend em-
pirisch onderzoek zicht op de economic incidence van de EPT worden verkregen. 

 
525.  Vgl. overweging 26 van de condiderans van het voorstel voor een Richtlijn van het EP en de Raad 

betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 
2002/12/EG en 2002/65/EG (door de EC ingediend), Brussel, 1 december 2005, COM(2005) 603 de-
finitief, 2005/0245 (COD), blz. 18-19. 

526.  De kosten van het betalingsverkeer bedragen binnen de Gemeenschap bedraagt 2% BNP. Het BNP 
van de Gemeenschap bedraagt $ 13.926.873 miljoen (IMF, 2005), dat wil zeggen: € 11.605 miljard; 
2% daarvan is € 232 miljard. Het betalingsverkeer omvat jaarlijks ruim 231 miljard transacties (231 
miljard betaaltransacties in het massale betalingsverkeer (retailbetalingsverkeer) per jaar (2005) 
(zie: Voorstel voor een Richtlijn van het EP en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne 
markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/12/EG en 2002/65/EG (door de EC inge-
diend), Brussel, 1 december 2005, COM(2005) 603 definitief, 2005/0245 (COD), blz. 3) plus 130 mil-
joen transacties in het hoogwaardig betalingsverkeer (2005) (ECB statistieken 2005). Derhalve be-
dragen de gemiddelde transactiekosten € 1. 

527.  Empirische elasticiteiten en gegevens over prijzen en marges van financiële diensten zijn volgens 
diverse schrijvers nauwelijks beschikbaar (W. Bolt en C.C.A. Winder, Particulieren betalen voor het 
betalen, ESB 23 augustus 2002, blz. 604. Hoge Raad van Financiën (2001), blz. 52. Huizinga (2002), 
blz. 517. Feige (2000), blz. 8. Avanidhar Subrahmanyam, Transaction Taxes and Financial Market 
Equilibrium, University of California, Los Angeles, Journal of business, 1998, vol. 71, no. 1, blz. 81-
107. Nederlandse Mededingingsautoriteit, Monitor Financiële Sector 2005, Inzichten van de NMa 
over de mededinging in de financiële sector, Den Haag 2005, blz. 73). BROEKMAN en VAN VLIET (1998) 
noemen voor Nederland een elasticiteit van -0,5, vergelijkbaar met -0,6 voor de US (P. Broekman en 
W.N. van Vliet, Winstbelasting en kapitaalstromen in de EU, Rotterdam 1998). De Belgische Hoge 
Raad van Financiën (2001) gaat (1) voor de interbancaire transacties uit van initiële transactiekos-
ten van 0,02% en van een hoge elasticiteit van -1,5 tot -1,75, (2) voor transacties met andere finan-
ciële instellingen van initiële transactiekosten van 0,05% en een elasticiteit van -1 tot -1,1, en 
(3) voor de retailmarkt van hogere initiële transactiekosten van 0,10% en een inelasticiteit van -0,5 
tot -0,55 (Hoge Raad van Financiën (2001), blz. 53 en 57). HUIZINGA (2002) gaat uit van elasticiteiten 
van effectenmarkttransacties tussen 0 en -1 (Huizinga (2002), blz. 519. Huizinga (2002), blz. 517 
noemt daarnaast nog -0,26, -0,70 en -1,0 voor de effectenmarkten in respectievelijk de US, Londen 
en Stockholm). SUBRAHMANYAM (1998) gaat uit van een veel mindere belastinggevoeligheid van kor-
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Financiële diensten zijn complex en vele ervan vrijgesteld van BTW528. ‘Conven-
tional wisdom has held that, for a variety of reasons, financial services are not condu-

 
tetermijntransacties dan van langeretermijntransacties. SUBRAHMANYAM (1998) en GÜMBEL (2000) la-
ten zien dat een effectentransactiebelasting het aantal langeretermijneffectentransacties ten detri-
mente van de maatschappelijk minder zinvolle kortetermijneffectentransacties doet toenemen 
waardoor transacties met meer speculatief karakter afnemen, transacties met vaste waarden toe-
nemen en financiële markten aan stabiliteit winnen (Avanidhar Subrahmanyam, Transaction Taxes 
and Financial Market Equilibrium, University of California, Los Angeles, 1998, blz. 105. Alexander 
Gümbel, Myopic Traders, Efficiency and Taxation, University of Oxford Saïd Business School and 
Lincoln College Oxford, 2000). POLLIN, BAKER en SCHABERG (2002) noemen een prijselasticiteit van 
-0,26 voor aandelentransacties en onstuimig variërende elasticiteiten van -0,116 tot -2,72 voor fu-
tures (Robert Pollin, Dean Baker, Marc Schaberg, Securities Transaction Taxes for U.S. Financial 
Markets, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst, Workingpaper 
series, no. 20, 2002, blz. 33). BOLT, HUMPHREY en UITTENBOGAARD (2005) berekenen prijselasticiteiten 
van -0,06 voor het gebruik van debitcards (pinpasbetalingen) en van -0,44 voor electronische girale 
transacties (Bolt, Wilko, David Humphrey and Roland Uittenbogaard, The Effect of Transaction Pric-
ing on the Adoption of Electronic Payments: A Cross-Country Comparison, DNB, Amsterdam 2005, 
blz. 14). Gegeven deze prijselasticiteiten zullen financiële diensten tussen financiële instellingen 
waarvan de kosten verhoudingsgewijs laag zijn, meer dan evenredig aan de kostprijsverhoging af-
nemen, en financiële diensten in andere segmenten evenredig of minder dan evenredig. HABERMEIER 
en KIRILENKO (2003) beredeneren dat transactiebelastingen in de meeste gevallen negatieve effecten 
kunnen hebben op prijsvorming en -ontwikkeling en op marktliquiditeit en leiden tot een afname 
van efficiency op markten, maar spreken zich niet uit over de mogelijke omvang van deze effec-
ten527.. POLLIN, BAKER en SCHABERG (2002) concluderen dat effectenmarkten, waar in sommige seg-
menten sprake is van hogere dan gemiddelde elasticiteiten, een transactiebelasting van 0,5% goed 
kunnen absorberen (Robert Pollin, Dean Baker, Marc Schaberg, Securities Transaction Taxes for U.S. 
Financial Markets, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst, 
Workingpaper series, no. 20, 2002, blz. 25). Gemiddeld genomen zullen, gegeven de prijselasticiteit 
van -0,6 voor alle financiële markten bijeen (P. Broekman en W.N. van Vliet, Winstbelasting en ka-
pitaalstromen in de EU, Rotterdam 1998), deze effecten echter slechts in geringe omvang optreden. 
Zoals verderop uit berekeningen blijkt, bedraagt het waardevolume van het betalings- en ontvang-
stenverkeer in de Gemeenschap € 600.000 miljard (2005). Bij een prijselasticiteit van -0,6 en een 
prijsstijging van 0,44% is de afname van de gevraagde hoeveelheid 0,26%. Omdat dit een nauwelijks 
significant effect is, gaan wij uit van een EPT-heffingsgrondslag van € 600.000 miljard, vooral ook 
omdat de EPT geen bedrijfsbelasting is die op banken en betalingsinstellingen drukt, maar een ac-
cijns, waarvan de druk wordt verondersteld en geacht te worden afgewenteld op de afnemers van 
de geleverde financiële diensten (zie hoofdstuk 1, paragraaf 23, inzake afwenteling). Hoge Raad van 
Financiën (2001), blz. 30-31, 63-64, 69 en 91). Verder worden de effecten gedempt als gevolg van 
de compensatie die plaatsvindt door het verdwijnen van verschillende belastingen bij het in wer-
king komen van de EPT. Per saldo zullen de producenten van geld en financiële diensten een gering 
omzetverlies hebben te dragen ter relatieve grootte van dat, wat alle andere belaste productiesec-
toren reeds sedert de aanvang van de BTW-heffing dragen. 

528. Artikel 135 BTW-richtlijn: handelingen ter zake van verzekering en herverzekering met inbegrip 
van daarmee samenhangende diensten, verricht door assurantiemakelaars en verzekeringsagenten, 
kredietverrichtingen, handelingen met betrekking tot zekerheids- en garantieverbintenissen, han-
delingen betreffende deposito's, rekening-courantverkeer, betalingen, overmakingen, schuldvorde-
ringen, cheques en andere handelspapieren, handelingen betreffende deviezen, bankbiljetten en 
munten, handelingen inzake aandelen, deelnemingen in vennootschappen of verenigingen, obliga-
ties en andere waardepapieren en het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Arti-
kel 11 lid 1 onderdelen i, j en k Wet OB 1968. K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW, De-
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cive to value-added taxation’, aldus GARBER en RABOY (1989)529. Volgens EDGAR (2001), 
CNOSSEN (2001), HUIZINGA (2002) en KOGELS (2003) is BTW-heffing op financiële dien-
sten technisch onuitvoerbaar. Volgens GRUBERT & MACKIE (2000) is BTW-heffing van 
financiële diensten schadelijk voor economieën530, omdat die de dienstverlening op 
financiële markten reduceert, de dienstverlening verplaatst naar financiële centra 
waar geen BTW wordt geheven en nadelig uitwerkt op waarden van bezittingen. VAN 

HILTEN (1992) en BRAUN (2002) noemen het argument dat BTW-heffing van financiële 
diensten moeilijkheden voor de financiële sector oplevert531. MICHIE (2003) schrijft in 
zijn inleiding over de BTW op financiële diensten in de EU: ‘Different services have 
been exempted for a variety of reasons including political, practical and historical’532. 
De officiële toelichting op de BTW-richtlijn geeft aan dat de vrijstelling is gebaseerd op 
historische overwegingen en op ‘redenen van algemene politieke aard’ die ‘voor alle 
Lid-Staten gerechtvaardigd lijken’533. De besluitvorming over de vrijstelling is onder 
meer gebaseerd geweest op de aanbevelingen van het rapport-HUTCHINGS (1973), dat 
de zes lidstaten van het eerste uur waarschuwde voor de complexiteit van het belas-
ten van financiële diensten en stijgingen van de kosten van kredietverlening534. 

Vergoedingen voor financiële diensten zijn veelal niet expliciet geprijsd, maar 
nauw verbonden met de rente, zitten verstopt in de marges van complexe financiële 
producten en zijn dientengevolge vaak nauwelijks waarneembaar en vaststelbaar. De 
rentemarge gerealiseerd door een financiële instelling is het nettoresultaat van reek-
sen inkomende en uitgaande kapitaal- en rentestromen uit een omvangrijk aantal 
spaar- en leningtransacties. Er bestaat echter binnen het huidige BTW-stelsel geen 
handzaam mechanisme om de marge per individuele transactie te berekenen, welke 

 
venter 2002, blz. 208-210. Als gevolg van deze vrijstelling hebben de financiële dienstverleners 
geen recht op aftrek van voorbelasting, zodat de door hen betaalde BTW op hun bedrijfsvoering 
drukt. Wel bestaat recht op aftrek van voorbelasting wanneer de afnemer van de financiële dien-
sten buiten de Gemeenschap woont of is gevestigd, of wanneer de financiële diensten rechtstreeks 
betrekking hebben op goederen welke zijn bestemd om te worden uitgevoerd naar een derde land. 
HvJ EG 14 juli 1998, nr. C-172/96, Commissioners of Customs & Excise vs. First National Bank of 
Chicago, Jur. 1998, blz. I-04387. 

529. H.D. Garber en D.G. Raboy in: VAT, Orthodoxy and New Thinking, Boston 1989, blz. 163. Het proef-
schrift van Van Hilten (1992) vangt aan met deze veelzeggende uitspraak. Zo ook: A.J. Auerbach en 
R.H. Gordon, Taxation of Financial Services under a VAT, Berkeley 2001. Satya Poddar, Thomas S. 
Neubig, Morley English, Emerging Trends and Their Implications for the Tax Mix and the Taxation 
of Capital, Canadian tax journal, Revue fiscale canadienne, 2000, vol. 48, nr. 1.  

530.  Harry Grubert & James Mackie, Must Financial Services be Taxed Under a Consumption Tax?, Nati-
onal Tax Journal, Vol. 53, no. 1, (March 2000), blz. 23-40. Kogels (2003), blz. 30. 

531. Van Hilten (1992), hoofdstuk I.5 en § II.2.2. K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW, Deven-
ter 2002, blz. 226. 

532.  George Michie, Value added tax on financial services in the European Union, in: Consumption 
Taxation and financial services, Cahiers de droit fiscal international, Studies on International Fiscal 
Law, by the International Fiscal Association, Volume LXXXVIIIb, Den Haag 2003, blz. 48 en 66.  

533. Ontwerp Zesde Richtlijn omzetbelasting, Tekst van de officiële toelichting, V-N 1973/758. 
534. Idem. Michie (2003), blz. 52 en 66-67. 
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maatstaf noodzakelijk is binnen het BTW-systeem dat immers werkt met het factuur-
stelsel en vooraftrekrecht, de hoekstenen van de BTW535. 

Volgens MERRILL & EDWARDS (1996), PODDAR & ENGLISH (1997), TERRA (1997), EDGAR 
(2001), HUIZINGA (2002) en HUIZINGA (2004) is het voor bepaalde soorten financiële 
diensten bepaald lastig om het bedrag vast te stellen dat voor de verleende dienst in 
rekening wordt gebracht om daarover BTW te berekenen536. Dit geldt in ieder geval 
voor financiële diensten waarvoor geen expliciete vergoedingen gangbaar zijn537. Ook 
het beprijzen van bij financiële instellingen inkomende en uitgaande geldstromen is 
lastig. Financiële instellingen hebben kapitaal nodig om leningen uit te geven, zoals 
een aannemer hout en stenen aanvoert om een gebouw op te leveren, met dien ver-
stande dat de financiële instelling de kapitalen niet koopt, maar als tegoeden van de 
inleggers onder zich heeft. Als gevolg van de vele samengestelde en onsplitsbare fi-
nanciële diensten, de niet altijd even duidelijke wetgeving en interpretatieverschillen 
per land, is de juiste maatstaf van heffing voor de BTW moeilijk op de juiste wijze te 
vatten538. De rente is niet steeds representatief voor de toegevoegde waarde en kan 
daarom niet als maatstaf van heffing gelden. Rentevergoedingen betaald aan spaarders 
kunnen niet alleen worden gezien als vergoeding voor het gebruik van het ingelegde 
geldbedrag, maar deels ook als inkomen, inflatievergoeding of risicopremie, en in 
zoverre behoort de rentevergoeding dan ook buiten de heffing van BTW te blijven. 
Rentevergoedingen betaald door geldleners kunnen gezien worden als kostenvergoe-
dingen voor het in bruikleen geven van spaargelden en het uitzetten daarvan als le-
ningen, inclusief dividend539. 

Met betrekking tot zeer vele specifieke financiële transacties, waarbij meer vraage-
lastische financiële producten worden gesubsidieerd door minder elastische, en het 
ontbreken van inzichten in risico- en toegevoegdewaardeberekeningen, is het vrijwel 
onmogelijk uit de transacties de marges af te leiden om de juiste waarde van de ver-
richte diensten vast te stellen met de hoogste zekerheid die voor belastingheffing 
vereist is. Zelfs in gevallen waarin brutomarges wel kunnen worden vastgesteld, is het 
hoogst lastig deze te specificeren naar de waarde van de dienstverlening aan spaar-
ders dan wel leners, welke noodzakelijk is voor de vaststelling van het vooraftrekrecht 
van zakelijk afnemers. Voor de financiële instelling maakt het niet uit of de vergoeding 
exact wordt toegerekend aan de spaarder of de lener. Voor de spaarder of lener is dit 
anders, als hij met de volledige belastingdruk wordt geconfronteerd waarvoor hij niet 

 
535.  Edgar (2001), blz. 1134 en 1144. Zie ook de aldaar aangehaalde literatuur. Huizinga (2002), blz. 499. 

Huizinga (2004), blz. 559-560. S. Cnossen, Tax Policy in the European Union, OCFEB Erasmus Uni-
versiteit, Rotterdam, 2001, blz. 25 e.v. Kogels (2003), blz. 30 en 40. Ernst & Young (2004). Michie 
(2003), blz. 66. 

536.  Poddar & English (1997), blz. 89. Terra (1997). Huizinga (2002), blz. 500. Huizinga (2004), blz. 561. 
537. Merrill & Edwards (1996), blz. 487. Edgar (2001), blz. 1144. 
538.  Poddar & English (1997), blz. 89-90. Van Hilten (1992), blz. 240-269. Edgar (2001), blz. 1147-1149. 

Huizinga (2002), blz. 504-505. Huizinga (2004), blz. 560. 
539.  Vgl. HvJ EG 14 november 2000, nr. 142/99, Floridienne SA en Berginvest SA vs. België, Jur. 2000, 

blz. 9567. HvJ EG 27 september 2001, nr. 16/00, Cibo Participations SA vs. Directeur régional des 
impôts du Nord-Pas-de-Calais, Jur. 2001, blz. I-6663. 
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aftrekgerechtigd is540. Om deze complexiteit de baas te kunnen, scheen vrijstelling van 
BTW de enige praktische oplossing541. Volgens TERRA (1997) heeft de financiële sector 
wellicht niet onwelwillend gereageerd op het zoeken van de oplossing voor dit onop-
losbaar ogende probleem in een vrijstelling op basis van de veronderstelling dat het 
aantrekkelijk zou zijn om vrijgesteld te zijn542. Vervolgens zijn de belastingwetgevers 
vanaf dat moment het zoeken naar werkbare methoden om financiële diensten ook in 
de BTW-heffing te betrekken decennialang uit de weg gegaan543, terwijl in de laatste 
tien jaar vele veranderingen plaatsgevonden in de banksector die vragen om moderni-
sering van het BTW-stelsel voor financiële dienstverlening. Het huidige stelsel is een 
grote belemmering voor grensoverstijgende consolidatie in de banksector en het 
brengt banken in een achterstandspositie ten opzichte van haar concurrenten buiten 
de EU. 

Theoretisch bestaan geen bezwaren tegen het in de heffing betrekken van financië-
le prestaties. De bewindslieden aan de vooravond van de totstandkoming van de Zesde 
BTW-richtlijn (1969) en VAN HILTEN (1992) bevestigen dat. Dat bepaalde financiële 
prestaties niet of nauwelijks in geld kunnen worden uitgedrukt, is ook volgens 
VAN HILTEN geen reden om deze prestaties niet te belasten544. Historische overwegin-
gen, redenen van algemene politieke aard die voor alle lidstaten gerechtvaardigd lij-
ken en de daarmee niet-kenbare werkelijke redenen, vormen een bepaald onvoldoen-
de motivering om een hele bedrijfstak zomaar buiten de BTW-heffing te houden. De 
ratio’s van de vrijstelling zijn in ieder geval zo vaag dat iedere andere productiesector 
die een tariefsdifferentiatie zou verlangen met dergelijke argumenten in het verwer-
ven daarvan bepaald niet zou slagen. Zolang kapitaal en arbeid als uitkomst van poli-
tieke besluitvorming algemeen gangbare en geaccepteerde belastinggrondslagen 
vormen, behoren deze ook met betrekking tot de financiële sector ten uitvoer te wor-
den gelegd, op dezelfde wijze als voor iedere andere productiesector. De keuze voor 
de vrijstelling is een verstorende vergissing. Ook de geldschepping, de productie van 
geld, dat wil zeggen de vergroting van de girale geldhoeveelheid door bankinstellin-
gen545, is evenmin met BTW belast. Dit geeft een ongelijkheid tegenover iedere andere 

 
540.  Poddar & English (1997), blz. 92. Huizinga (2002), blz. 500. 
541.  Huizinga (2002), blz. 505. 
542.  Terra (1997). 
543.  Poddar & English (1997), blz. 89. Huizinga (2004), blz. 560. 
544. M.E. van Hilten, Bancaire en financiële prestaties in de Europese BTW, Deventer 1992, blz. 26 en 45. 

Alleen voor zover deze prestaties besparingen van de consument vertegenwoordigen of indien 
sprake is van de overdracht van geld als betaling, mag geen heffing van omzetbelasting plaatsvin-
den, omdat het consumptievereiste ontbreekt.  

545. Het gegeven dat bankcliënten hun tegoeden bij de banken vaak niet of niet geheel of niet direct 
opnemen, stelt de bank in staat om hogere bedragen uit te zetten dan haar kasvoorraad toestaat. 
Banken kunnen binnen de grenzen van het kasreservepercentage leningen verstrekken tot veel-
vouden van de ingelegde bedragen, hetgeen een vergroting van de geldhoeveelheid met zich 
brengt. Dit vergroten van de girale geldhoeveelheid wordt aangeduid als geldschepping. Voor wat 
betreft het girale geld kunnen commerciële banken derhalve worden aangemerkt als de producen-
ten van geld. Deze productie van geld moet worden onderscheiden van de uitgifte van munt- of pa-
piergeld, die aan de overheid (voor Nederland: artikel 6 Muntwet 2002) en/of centrale bank (voor 
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producent dan een geldproducent, die wél voor de voortbrenging van goederen en 
diensten in de BTW-heffing wordt betrokken. 

De wél-uitvoerbaarheid om financiële diensten in de BTW-heffing te betrekken zit 
ingevlochten in het BTW-systeem zelf. Het HvJ EG heeft dit in het arrest-FIRST 

NATIONAL BANK OF CHICAGO (1998) bevestigd door te beslissen, dat deviezentransacties 
waarbij geen provisie of directe kosten in rekening worden gebracht, diensten onder 
bezwarende titel zijn546, met als maatstaf van heffing het brutoresultaat van de trans-
acties in een bepaalde periode, zijnde het bedrag dat de financiële instelling voor de 
deviezentransacties ontvangt en waarover zij daadwerkelijk voor eigen rekening kan 
beschikken. Hiermee kan het saldo van een reeks transacties en geldstromen waarbij 
geen expliciete kosten of provisie voor individuele transacties kan worden berekend, 
als maatstaf van heffing dienen547. 

Hoewel de BTW-vrijstelling van financiële diensten al decennialang gangbaar is, 
kleven daaraan significante problemen. De vrijstelling is een groot obstakel op de weg 
naar een geharmoniseerde heffingsgrondslag voor de BTW. Het probleem is dat de 
vrijstelling geen échte vrijstelling is. Het vrijgesteld zijn van BTW betekent dat de 
vrijstellingsgenietende het aftrekrecht is ontnomen, waardoor de BTW met betrekking 
tot vrijgestelde prestaties een a-neutrale werking heeft548. Deze inbreuk op het neu-
traliteitsbeginsel is niet erg wanneer de vrijstellingsgenietenden alleen in de laatste 
schakel van de productiekolom zitten en particuliere consumenten als afnemers zou-
den hebben. Voor particuliere afnemers van financiële diensten resulteert de vrijstel-
ling in prijzen met een lagere BTW-druk vergeleken met de situatie waarin financiële 
diensten wel belaste prestaties zouden vormen. De financiële sector heeft echter een 
geheel andere positie in de productiekolom. Financiële diensten worden afgenomen 
door iedereen, waaronder met name juist niet-vrijstellinggenietende ondernemers, 
die belaste prestaties verrichten en dientengevolge aftrekgerechtigd zijn, en op wier 
bedrijfsvoering de effecten van de vrijstelling van grote invloed zijn. Juist in deze ver-
houdingen wordt de neutraliteit groot geweld aangedaan. 

De vrijstelling zonder vooraftrekrecht doet talloze economische verstoringen en 
andere ongewenste effecten optreden in concurrentieverhoudingen op binnenlandse 
en internationale markten549. Ten eerste leidt de vrijstelling tot een discriminerend lage 
belastingdruk voor de financiële sector, waaruit een te hoge belastingdruk volgt voor 
de andere productiesectoren en de productiefactoren arbeid en ondernemen. De prij-

 
Nederland: artikel 6 Bankwet 1998) is voorbehouden. Zie voor de geschiedenis van het geld en de 
gulden: DNB Kwartaalbericht december 2001. 

546.  Als bedoeld in artikel 2 BTW-richtlijn. 
547.  HvJ EG 14 juli 1998, nr. C-172/96, Commissioners of Customs & Excise vs. First National Bank of 

Chicago, Jur. 1998, blz. I-04387, r.o. 50. 
548.  Kogels (2003), blz. 31 bovenaan en onderaan. Michie (2003), blz. 48. Terra (1984)  wijst op de 

Franse oorsprong van de combinatie vrijstelling zonder vooraftrekrecht, de zogenaamde butoir-
regeling. Een butoir is een deurbuffer, gebruikt op koetsen om het te ver openslaan van het portier 
te voorkomen. Het te ver openslaan staat dan voor het niet van toepassing zijnde nultarief. Zie ook: 
J. Reugebrink en M.E. van Hilten, Omzetbelasting, Deventer 1997, blz. 44. M.E. van Hilten en H.W.M. 
van Kesteren, Omzetbelasting, Deventer 2005, blz. 24. 

549. Poddar & English (1997). Merrill & Edwards (1996), blz. 487-500. Huizinga (2002), blz. 505-509. 
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zen van financiële diensten zijn te laag in relatie tot gewoon met BTW belaste goede-
ren en diensten. Deze prijsverstoring zet aan tot inefficiënte overbestedingen van een 
te groot deel van beschikbare middelen aan financiële diensten en tot mindere beste-
dingen aan normaal belaste goederen en diensten. Hierdoor blijft een efficiënte alloca-
tie van schaarse middelen uit en de belastingdruk niet optimaal verdeeld, hetgeen 
onvermijdelijk leidt tot suboptimale resultaten: hogere lasten op de heffingsobjecten 
van het vrije goederen-, diensten en personenverkeer, met name arbeid en onderne-
men550. 

Ten tweede treedt cumulatie van BTW op in de keten. De aftrekmogelijkheden aan 
de inkoopzijde voor financiële instellingen zijn beperkt tot een gedeelte pro rata van 
de voorbelasting dat berekend wordt op basis van het relatieve belang van belaste 
diensten in het totale pakket van dienstverlening. De financiële instelling die het beta-
lingsverkeer regelt voor haar cliënten, welke doorgaans volledig aftrekgerechtigde on-
dernemers zijn, kan een groot deel van de voorbelasting niet in aftrek brengen. De 
BTW die aan deze financiële instelling in rekening is gebracht ter zake van de infra-
structuur die het betalingsverkeer moet effectueren, vormt dus voor de financiële 
instelling een kostenpost die zij in haar kostprijsberekening verdisconteert en dus af-
wentelt op de afnemers van haar diensten. De BTW wordt dus versluierd in de prijzen 
van financiële diensten als kostenpost doorgeschoven naar de cliënt, die, indien en 
voor zover die ondernemer is en hem die BTW in rekening zou zijn gebracht, die BTW 
in aftrek had kunnen brengen. De BTW cumuleert in de verder volgende schakels. 
Iedere ondernemer die vrijgestelde prestaties verricht en de aan zijn leveranciers 
betaalde BTW niet in aftrek mag brengen, zal trachten deze niet-aftrekbare BTW als 
kostenpost in de prijzen van zijn goederen en diensten op zijn afnemers af te wente-
len551. 

Jaarlijks worden binnen Europa door financiële instellingen vele miljarden euro’s 
aan betaalde BTW niet in vooraftrek genomen552. Deze miljarden worden door de fi-
nanciële dienstverrichters als een accijns onzichtbaar doorberekend aan hun afne-
mers. Uiteindelijk komen ze terecht in de kostprijs van de door deze afnemers voort-
gebrachte goederen en diensten, waarover opnieuw BTW in rekening wordt gebracht. 

 
550.  Vgl. Harry Grubert & James Mackie, Must Financial Services be Taxed Under a Consumption Tax?, 

National Tax Journal, Vol. 53, no. 1, (March 2000), blz. 24. Nederlandse Mededingingsautoriteit, 
Monitor Financiële Sector 2005, Inzichten van de NMa over de mededinging in de financiële sector, 
Den Haag 2005, blz. 73. Werkgroep Tariefstructuren en Infrastructuur in het betalingsverkeer, Ta-
riefstructuren en Infrastructuur in het Nederlandse massale betalingsverkeer, DNB 2002, Bijlage IV 
(Basisdocumenten), blz. 5. 

551.  Aftrekbare voorbelasting wordt via de factuur op de afnemer afgewenteld, een beheersbaar proces, 
dat er met wettelijke basis voor zorgt, dat de BTW in volstrekte evenredigheid met de eindprijs van 
goederen en diensten wordt geheven. Niet-aftrekbare voorbelasting wordt echter versluierd in de 
prijzen van goederen en diensten op de afnemer afgewenteld; een neutraliteitsverstorend onbe-
heersbaar kostprijsverhogend proces, waarin de mate van afwenteling van de niet-aftrekbare voor-
belasting en het kostprijsverhogende effect non-transparant afhankelijk zijn van vraag en aanbod. 

552.  Huizinga (2002), blz. 519, berekent de niet aftrekbare voorbelasting van het bankwezen in de EU op 
€ 7,3 miljard (41,7% van de totale aankopen van goederen en diensten). De EC op € 2,9 miljard 
(16,5% van de totale aankopen van goederen en diensten). 
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Dit leidt tot duurdere Europese goederen en diensten op internationale markten dan 
nodig is553. Europese financiële instellingen zien zich in een nadeliger positie geplaatst 
ten opzichte van financiële instellingen in derde landen, zoals de US, waar geen BTW 
bestaat. Door de tariefsverschillen in de lidstaten van de Gemeenschap ontmoeten 
vergelijkbare financiële instellingen een verschillende BTW-voordruk. Naarmate het 
BTW-tarief hoger is, hebben financiële instellingen te maken met hogere inkoopprij-
zen inclusief BTW. Ook dit verschijnsel leidt tot ongewenste verstoringen van concur-
rentieverhoudingen. Dit speelt niet alleen een rol tussen lidstaten554, maar met name 
ook wanneer de concurrentieposities van financiële instellingen binnen de Gemeen-
schap worden vergeleken met die van instellingen buiten de Gemeenschap. Financiële 
instellingen in derde landen die hun diensten aan afnemers binnen de Gemeenschap 
verrichten, kennen immers geen BTW-druk, omdat in het betreffende derde land (nog) 
geen BTW wordt geheven, of omdat vanuit de Gemeenschap naar derde landen geëx-
porteerde financiële diensten zijn vrijgesteld mét recht op aftrek van voorbelasting555! 

Ten derde ontbreken BTW-voorzieningen voor binnengrensoverschrijdende finan-
ciële transacties, waardoor cliënten tegen lagere kosten kunnen worden bediend in 
een lidstaat met een lagere BTW-druk556. Aldus is door de vrijstelling en de daardoor 
niet-aftrekbare, maar wel cumulatief afwentelbare voorbelasting de financiële dienst-
verlening aan zakelijke afnemers het voorwerp geworden van overbelasting (tax cas-
cading), en resulteert de vrijstelling voorts in een onderbelasting van particuliere 
huishoudens557. 

Een volgend probleem is dat een juiste en vooral uniforme toepassing van het be-
laste en het vrijstellingsregime een scherpe afbakening vergt tussen financiële dien-
sten en niet-financiële diensten om precies te kunnen bepalen welke diensten belast 
zijn en welke vrijgesteld558. Deze scheidslijn is niet duidelijk getrokken. In de BTW-
richtlijn ontbreekt een definitie van het begrip ‘financiële diensten’. Wel noemt artikel 
135 BTW-richtlijn enkele omschrijvingen van vrijgestelde financiële diensten. De af-
bakening van wat financiële diensten zijn is daarom een aangelegenheid van de natio-
nale wetgevers, als gevolg waarvan de reikwijdten van de BTW-vrijstelling in de lid-
staten verschillen. Ook volgens de EC (2007) wordt de vrijstelling door de lidstaten 
verschillend toegepast. Een indrukwekkende reeks casuïstische arresten van het 
HvJ EG was nodig om hierin enige ordening aan te brengen559. Ondanks de in iedere 
lidstaat bestaande regels om vrijgestelde en belaste financiële diensten uit elkaar te 
houden en op de juiste wijze in de heffing te betrekken, zijn in de praktijk de proble-
men met de toepassing van het vrijstellingsregime substantieel en is de BTW-behan-

 
553.  Terra (1997). Michie (2003), blz. 67. 
554.  Michie (2003), blz. 77. 
555.  Artikel 169 aanhef en onderdeel c BTW-richtlijn. 
556.  Huizinga (2004), blz. 561. 
557.  Terra (1997). Edgar (2001), blz. 1151. Huizinga (2002), blz. 500. Kogels (2003), blz. 31. 
558.  Zie voor een overzicht van belaste en vrijgestelde financiële diensten: Van Hilten (1992) en Michie 

(2003), blz. 47-66. 
559.  EC, VAT: The European Commission proposes to modernise the current legislation for financial 

services and insurances (see MEMO/07/519), Press Room IP/07/1782, Brussels, 28 november 2007. 
Michie (2003). 
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deling van financiële diensten een zeer gecompliceerd terrein gebleken560. Bovendien 
heeft volgens HUIZINGA (2004) ook beleidsconcurrentie een matigende invloed op de 
belastingdruk op financiële diensten. HUIZINGA (2004) spreekt van een gebrekkige 
handhaving van de vrijstelling: ‘Thus, the effective zero-rating of banking for purposes 
of the VAT, reflecting the lax enforcement of VAT rules, leads to an unduly low a taxa-
tion of banking’561. 

Verder leidt de vrijstelling, ook volgens TERRA (1997), tot verticale integratie binnen 
financiële instellingen: zij verrichten zelf allerlei branchevreemde (vrijgestelde en 
belaste) activiteiten (mede en soms uitsluitend) om het nadeel van het niet of slechts 
gedeeltelijk kunnen aftrekken van de BTW te ontlopen562. Verticale integratie vindt 
meestal alleen plaats wanneer de voordelen van het vermijden van belasting groter 
zijn dan de voordelen van specialisatie. 

Deze ernstige neutraliteitsverstoringen hebben de EC in het licht van het belang 
van de goede werking van de interne markt en de verdere internationalisering van 
financiële markten zoveel zorgen gebaard563, dat zij PODDAR en ENGLISH heeft gevraagd 
(1994) onderzoek te verrichten naar een werkbare oplossing, passend in het Europese 
BTW-stelsel. Het onderzoek van PODDAR en ENGLISH heeft geresulteerd in voorstellen 
tot BTW-heffing van financiële diensten met behulp van een reeks vernieuwde varian-
ten van de cashflowmethode (CM)564. De CM is oorspronkelijk ontworpen door MEADE 
(1978)565, successievelijk verfijnd door BARHAM, PODDAR en WHALLEY (1987), HOFFMAN, 
PODDAR en WHALLEY (1987), HOFFMAN (1988) en in het bijzonder door Ernst & Young 
(PODDAR & ENGLISH, 1998)566. EDGAR (2001) noemt als alternatief voor de CM de vrijstel-
ling met vooraftrekrecht, aangeduid als: general system of zero-rating567, waarmee de 
neutraliteit wordt hersteld, maar waaraan het zwaarwegende politieke nadeel kleeft 
van een forse belastingderving, bestaande uit de thans bij financiële instellingen niet 
aftrekbare BTW568. De CM is nimmer in werking gekomen; de EC acht de forse admini-
stratieve lasten569 en de hoge implementatiekosten van de CM onaanvaardbare obsta-
kels570. Zij laat de kwestie echter niet op haar beloop en komt571 op 28 november 2007 

 
560.  Poddar & English (1997). Edgar (2001), blz. 1134. Huizinga (2004), blz. 561. 
561.  Huizinga (2004), blz. 565-566. 
562.  Gedacht kan hierbij worden aan het in dienst nemen van eigen adviseurs, het zelf ontwikkelen van 

software, het zelf vervaardigen van briefpapier, het zelf verrichten van bouwactiviteiten, etc. Terra 
(1997). Zo ook: S. Claessens in: Huizinga (2002), blz. 527. 

563. Poddar & English (1997). Terra (1997). Merrill & Edwards (1996), blz. 487. Michie (2003), blz. 71. 
564.  Ernst & Young, The TCA System – A Detailed Description, Reports and Studies Commissioned for the 

European Commission, Brussels: European Commission, Taxation and Customs Union, 1998. Euro-
pese Commissie, Het belastingbeleid van de Europese Unie, Luxemburg 2000, blz. 34. 

565.  J. Meade, The Structure and Reform of Direct Taxation, London 1978.  
566.  Poddar & English (1997). Ernst & Young (1998). 
567.  In vergelijkbaar Nederlands BTW-jargon: toepassing van het nultarief op financiële diensten met 

recht op aftrek van voorbelasting. 
568.  Edgar (2001), blz. 1134 en 1150-1161. 
569.  Zie bijvoorbeeld: Satya Poddar en Morley English, Taxation of financial services under a value-

added tax: applying the cash-flow approach, National Tax Journal, vol. 50 nr. 1, maart 1997, blz. 89. 
570.  Zie ook: Huizinga (2004), blz. 561, en: Huizinga (2002), blz. 522-523. 
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met een voorstel voor een richtlijn tot verbetering van het BTW-regime voor financië-
le diensten met een tweeledig doel572: (1) bevordering van de rechtszekerheid voor 
marktdeelnemers en nationale belastingautoriteiten door vermindering van de admi-
nistratievelastendruk ten behoeve van correcte toepassing van de BTW-vrijstelling 
voor financiële diensten, en (2) terugdringing van de ongewenste uitwerking van in de 
prijzen van financiële diensten verborgen BTW. Deze doelstellingen moeten worden 
gerealiseerd met de drie maatregelen van het richtlijnvoorstel: (1) verduidelijking en 
vereenvoudiging van de voorwaarden en andere regels die tezamen de BTW-
vrijstelling voor financiële diensten vormgeven, (2) verruiming van de mogelijkheid te 
opteren voor de toepassing van het belaste BTW-regime, en (3) de vorming van fiscale 
eenheden waarbinnen gezamenlijk en tegen gunstiger marktcondities kan worden 
geïnvesteerd in – bijvoorbeeld – informatietechnologie of specialistische kennis, 
waarvan de lasten binnen de BTW-vrijstelling worden herverdeeld en gespreid onder 
de deelnemers. Het voorstel kent geen alomvattende definitie van financiële diensten, 
maar bevat in het voorgestelde artikel 135a BTW-richtlijn wel elf deeldefinities en 
gaat vergezeld van een voorstel voor een verordening met een niet-uitputtende op-
somming van casuïstiek die onder de vrijstelling valt. 

De eerste variant van de EPT biedt een oplossing voor de toepassing van het ge-
noemde alternatief van EDGAR voor de CM573. Met EDGAR’S general system of zero-rating 
wordt de neutraliteit van de BTW met betrekking tot financiële diensten hersteld door 
deze voortaan in de BTW-heffing te betrekken met toepassing van het nultarief en met 
het vooraftrekrecht, terwijl de EPT de BTW-derving van naar schatting € 60 tot 100 
miljard compenseert574. Ceteris paribus levert de EPT met een tarief van 0,016% (= 
100/600.000), dat wil zeggen 0,008% van iedere debitering van betaalrekeningen en 0,008% 
van iedere creditering van betaalrekeningen die worden verricht door een betalingsin-
stelling in de Gemeenschap, een opbrengst die deze derving neutraliseert. Het beleids-
matige bezwaar van deze variant blijft, dat de toegevoegde waarde van de financiële 
sector onbelast blijft575. 

De tweede variant van de EPT genereert voortaan als vierde middel benodigde gel-
den voor de EU-begroting. De landbouwheffingen, de douanerechten en de BTW-mid-
delen bezitten een zo typisch communautair karakter, dat deze als communautaire 
inkomstenbronnen onaangeroerd moeten blijven. Alleen het minder transparant col-
lecteren van de BNI-middelen, het huidige vierde middel, wordt vervangen door 
transparante EPT-heffing. Vanzelfsprekend omsluit deze variant ook de neutraliseren-
de eerste EPT-variant. De BNI-middelen bedragen € 75 miljard (2005). Ceteris paribus 
verschaft de EPT met een tarief van 0,03% (= 100 + 75/600.000), dat wil zeggen 0,015% van 

 
571.  Mede in het kader van het beleid van de EC tot vereenvoudiging van regelgeving, COM(2006) 690, § 

66. 
572. EC, Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of 

value added tax, as regards the treatment of insurance and financial services, COM(2007) AAA final, 
Brussels, 28 november 2007. 

573.  In vergelijkbaar Nederlands BTW-jargon: toepassing van het nultarief op financiële diensten met 
recht op aftrek van voorbelasting. 

574.  Huizinga (2002). Huizinga (2004). 
575.  Vgl. H.P. Huizinga, The Taxation of Banking in an Integrating Europe, Deventer 2004, blz. 566. 
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iedere debitering van een betaalrekening en 0,015% van iedere creditering van een be-
taalrekening die worden verricht door een betalingsinstelling in de Gemeenschap, de 
benodigde middelen voor de EU-begroting. 

Met de derde variant van de EPT – zoals gezegd, een belastingregeling met een zeer 
lage administratievelastendruk – kan worden bereikt dat de belastingen met de hoog-
ste administratievelastendruk verdwijnen door de opbrengsten ervan te vervangen 
door opbrengsten van de EPT. Het toeval wil, dat de belastingen met de hoogste admi-
nistratievelastendruk juist de belastingen zijn die drukken op de productiefactoren 
arbeid en ondernemen. Het elimineren van de hoogste administratievelastendruk 
betekent dus ook het elimineren van de zwaar verstorende directe lasten op arbeid en 
ondernemen, tezamen in het belang van meerdere werkgelegenheid en onderne-
merschap en lagere uitvoeringslasten. De afschaffing van de nationale loon-, winst- en 
inkomstenbelastingen van de EU15 kost € 1.200 miljard576. Omdat de EPT een com-
munautaire belasting op financiële diensten is, kunnen de nationale belastingen op 
financiële diensten in de EU15, zoals de assurantiebelastingen en overdrachtsbelastin-
gen worden afgeschaft. Tezamen belopen deze belastingen € 75 miljard. Vanzelfspre-
kend omsluit deze derde EPT-variant tevens de neutraliserende eerste EPT-variant en 
de EU-begrotingsmiddelengenererende tweede EPT-variant. Ceteris paribus levert de 
EPT met een tarief van 0,25% (= 100 + 75 + 1.200 + 75/600.000), dat wil zeggen 0,125% van iedere 
debitering van een betaalrekening en 0,125% van iedere creditering van een be-
taalrekening die worden verricht door een betalingsinstelling in de Gemeenschap, de 
benodigde middelen om de drukverschuiving van arbeid en ondernemen naar beta-
lingen te realiseren. 

De vierde variant is een uitbreiding van de derde EPT-variant, waarbij ook de druk 
van de loongerelateerde premieheffing sociale zekerheid naar betalingen wordt ver-
schoven. Deze premieheffing bedraagt € 1.200 miljard577, zodat de EPT met een tarief 
van 0,4% (= 100 + 75 + 1.200 + 75 + 1.200/600.000), dat wil zeggen 0,2% van iedere debitering van een 
betaalrekening en 0,2% van iedere creditering van een betaalrekening die worden 
verricht door een betalingsinstelling in de Gemeenschap, ceteris paribus de benodigde 
middelen verschaft om de drukverschuiving van arbeid en ondernemen naar betalin-
gen te realiseren. Door de EPT-heffing zal de efficiency in het betalingsverkeer toene-
men. Aangenomen dat hierdoor een kwart minder betalingstransacties plaatsvinden, 
moet het EPT-tarief worden gesteld op 0,5%, dat wil zeggen 0,25% van iedere debite-
ring en 0,25% van iedere creditering van een betaalrekening. 

Zoals gezegd, verhoogt de EPT de transactiekosten van het betalings- en ontvang-
stenverkeer. Uitgaande van het aantal betalingstransacties vóór invoering van de EPT 
en uitgedrukt in percentages van nominale transactiebedragen nemen de transactie-
kosten in de vierde variant toe van (thans) 0,04% naar 0,48%578. Deze factor 12 wordt 

 
576.  OCDE, Statistiques des recettes publiques, Organisation de Coopération et de Développement 

Économiques, Édition 2004. 
577.  OCDE, Statistiques des recettes publiques, Édition 2004. 
578.  De kosten van het betalingsverkeer bedragen binnen de Gemeenschap 2% BNP. Het BNP van de 

Gemeenschap bedraagt $ 13.926.873 miljoen (IMF, 2005), dat wil zeggen: € 11.605 miljard; 2% 
daarvan is € 232 miljard. Het betalingsverkeer omvat jaarlijks ruim 231 miljard transacties (231 
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gecompenseerd door de afschaffing van de belastingen op arbeid en ondernemen 
(€ 2.400 miljard) en de neutralisering van de BTW voor financiële diensten (€ 100 
miljard). Per saldo is bij de invoering van de EPT de enorme administratievelastendruk 
van de belastingen op arbeid en ondernemen verdwenen. De EPT dempt prijsstabili-
teitverstorende wisselkoersfluctuaties. 

Zoals iedere belasting kan ook de EPT worden ontgaan. Ten eerste zou de EPT kun-
nen worden ontgaan door ruilhandel. Daaraan zijn echter zoveel hoofdbrekens over de 
waardevaststelling van de tegenprestatie en andere kosten verbonden, dat deze beta-
lingsvorm geen bedreiging vormt. Ten tweede kan, zolang soortgelijke belastingen als 
de EPT nog niet mondiaal in werking zijn, de EPT worden ontgaan door betalingen 
buiten de Gemeenschap te laten plaatsvinden. Dergelijk ongewenst gedrag kan wor-
den ontmoedigd met de ontzegging van bepaalde overheidsvoorzieningen aan ingeze-
tenen die zich daaraan schuldig maken, inlichtingenuitwisseling en met prohibitieve 
tarieven met als grondslag de waarde van de onderliggende transactie waarvoor de 
buiten de Gemeenschap plaatsvindende betalingen de tegenwaarde vormen, welke 
worden toegepast zodra de geldstromen die linksom of rechtsom ooit weer zullen te-
rugkeren, de Gemeenschap weer zijn binnengekomen. Voorts kan ontgaan worden 
voorkomen door bij de vaststelling van de verschuldigdheid van de EPT ook de afne-
mers en begunstigden van betaaldiensten die in de Gemeenschap zijn gevestigd en de 
in de Gemeenschap gevestigde begunstigden van de goederenleveringen of dienstver-
richtingen bij de onderliggende transacties, waarvoor de betalingen de tegenwaarde 
vormen, criteria te laten zijn. 

De EPT werkt progressief. Het draagkrachtbeginsel zit er van nature ingevlochten. 
Chartale betalingen spelen zich af buiten de EPT-grondslag. De meergegoeden zijn 
goed voor een disproportioneel groot deel van het totale aantal betalingen en dragen 
daarom naar verhouding een groter deel van de EPT. Op wie meer schuift zal meer EPT 
drukken. Niet alleen wordt meer EPT verschuldigd en afgewenteld naarmate de beta-
lingen omvangrijker zijn, maar ook naarmate de frequentie van betalingen toeneemt, 
zoals bijvoorbeeld bij effectentransacties. Het EPT-tarief van 0,4% op een aandelen-
transactie vormt voor de koper die zijn aandelenbezit voor de langere termijn uit-
breidt een verwaarloosbare last. Voor degenen echter die aandelen voor de korte ter-
mijn willen bezitten, wordt de last van meer betekenis naarmate de aandelen vaker 
worden aan- en verkocht voor gewin op de korte termijn. Ook moet worden bedacht 
dat de betalingen van grote aankopen, zoals onroerende zaken, naar de nominale 
waarde in de heffing worden betrokken. De meergegoeden zijn goed voor een dispro-

 
miljard betaaltransacties in het massale betalingsverkeer (retailbetalingsverkeer) (zie: Voorstel 
voor een Richtlijn van het EP en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot 
wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/12/EG en 2002/65/EG (door de EC ingediend), Brussel, 
1 december 2005, COM(2005) 603 definitief, 2005/0245 (COD), blz. 3.) plus 130 miljoen transacties 
in het hoogwaardig betalingsverkeer (ECB statistieken 2005). Derhalve bedragen de gemiddelde 
transactiekosten € 1. De EPT doet deze gemiddelde transactiekosten toenemen met € 11 
(= 2.650/232). De gemiddelde nominale waarde per transactie bedraagt thans: € 600.000 miljard/232 mil-

jard transacties = € 2.586. De toename van de transactiekosten door de EPT bedraagt dan: 0,44% van € 2.586 
= € 11. 
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portioneel groot deel van het totale aantal betalingen en dragen daarom naar verhou-
ding een groter deel van de EPT. 

Met betalingen als brede heffingsgrondslag waarbij alle Europese burgers en be-
drijven als verbruikers van betaaldiensten vrijwel dagelijks betrokken zijn, het be-
perkte aantal belastingplichtigen, de bijdrage aan een optimale spreiding van belas-
tingdruk en de geringe uitvoeringskosten, is de EPT een breed gefundeerde en stabiele 
belastingregeling, die conform de typische accijnskenmerken vrijwel ongemerkt 
wordt geheven en een grote belastingopbrengst genereert ter financiering van een 
blijvende substantiële verlaging van de lasten op arbeid en ondernemen ter bevorde-
ring van werkgelegenheid en ondernemerschap. De fiscus behoeft met de EPT niet 
meer steeds onkundig te blijven van de persoon en de activiteit van de cliënt van de 
bank- of betalingsinstelling. Hij behoeft niet alleen de gebeurtenis van de betaling te 
constateren579. In de samenwerking tussen banken, fiscus en opsporingsdiensten kun-
nen zo nodig aan de hand van betalingen bijzondere kenmerken van transacties wor-
den geïdentificeerd in bijvoorbeeld de gezamenlijke strijd tegen belastingontgaan, 
witwassen en terrorisme en kunnen de toezichtsautoriteiten meer gericht toezicht 
uitoefenen op geldoverdrachten tussen financiële instellingen ter voorkoming van 
regionale en mondiale crises op financiële markten580. 

De EPT zal overigens nimmer een impôt unique kunnen worden, omdat regeringen 
over voldoende macro-economische sturingsinstrumenten moeten kunnen blijven 
beschikken. 

5.7 Samenvatting en conclusies  

‘Het schijnt mij dus zeer verklaarbaar, dat bij onzen tegenwoordigen inrigting, noch de 
gesteldheid des volks of der schatpligtige deelen van het nationaal vermogen, noch het 
wezenlijk voordeel van de schatkist met juistheid is gewaardeerd.’581 

 
MR. J.R. THORBECKE, 

lid van de Tweede Kamer, 20 december 1853 
 

 
579.  Vgl. de onderbouwing van minister PIERSON van het voorstel voor de eerste inkomstenbelasting in 

1891, op het toenmalige tarief (1,5%) na, identiek aan box III van de Wet IB 2001: Kamerstukken II 
1891-1892, 125, nr. 3, blz. 9 lk. 

580.  Zie voor het meegeven van informatie over de betaler bij geldoverdrachten: Voorstel voor een 
Verordening van het EP en de Raad betreffende bij geldoverdrachten te voegen informatie over de 
betaler (door de Commissie ingediend), Brussel, 26 juli 2005 COM(2005) 343 definitief 2005/0138 
(COD), en het advies van de ECB inzake dat voorstel van 15 december 2005 (CON/2005/56), 
(2005/C 336/07), PB C 336 van 31 december 2005. Vgl. ook: Overweging 29 tot en met 38 van de 
condiderans van het voorstel voor een Richtlijn van het EP en de Raad betreffende betalingsdien-
sten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/12/EG en 2002/65/EG 
(door de EC ingediend), Brussel, 1 december 2005,  COM(2005) 603 definitief, 2005/0245 (COD), blz. 
19-21. 

581.  Voorstel van de negen leden tot afschaffing van het tonnegeld en van den accijns op het geslagt, 
Handelingen II 1853-1854, 20 december 1853, blz. 518 lk. 
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In de hoofdstukken 4 en 5 is getoetst in hoeverre de Europese accijnzen in overeen-
stemming zijn met het ideaalbeeld van de interne markt en in hoeverre de rechts-
gronden die in de hoofdstukken 2 en 3 zijn afgeleid uit 200 jaar ontwikkelingsgang 
van de Nederlandse accijnzen zijn terug te vinden in het Europese accijnsregime. 

De uitkomsten van deze toetsing wordt hierna weergegeven langs de daartoe in 
hoofdstuk 4 geformuleerde vijf criteria. Alle rechtsgronden van de Nederlandse accijn-
zen zijn ook in het Europese accijnsregime terug te vinden. 

5.7.1 Criterium 1: Duiding accijnzen 

Volgens het eerste criterium behoren de communautaire accijnzen op grond van het 
legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel als accijnzen te worden geduid. De 
accijnzen van energieproducten en elektriciteit worden in de Richtlijn energiebelas-
tingen aangeduid als belastingen in plaats van als accijnzen, waarmee geen inzicht 
wordt geboden over de werking van deze belastingen. De richtlijngeschiedenis laat 
onverklaard waarom de accijnzen van minerale oliën met de inwerkintreding van de 
Richtlijn energiebelastingen en het vervallen van de Structuurrichtlijn minerale oliën 
en de Tariefrichtlijn minerale oliën per 1 januari 2004 plotseling geen accijnzen meer 
zouden zijn. Hiermee voldoet het accijnsregime niet aan dit eerste criterium. Op basis 
van het in de beide hoofdstukken gehouden onderzoek zijn de belastingen die worden 
geregeld in de Accijnsrichtlijn en de onder het primaat van de Accijnsrichtlijn staande 
zes specifieke uitvoeringsrichtlijnen alle accijnzen.  

5.7.2 Criterium 2: Interne markt en neutraliteit 

Volgens het tweede criterium moet het communautaire accijnsregime bijdragen tot 
een goede werking van de interne markt. Het EG-verdrag definieert de interne markt 
met het ideaalbeeld ‘een ruimte zonder binnengrenzen, waarin het vrije verkeer van 
goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van 
dit verdrag’. Daarbinnen vindt het vrije verkeer van goederen en diensten plaats als 
ware die ruimte het binnenland van een lidstaat waar interne neutraliteit heerst (in-
ternemarktbeginsel), welke een onontbeerlijke voorwaarde is voor het bestaan van 
een douane-unie waarin het vrije verkeer van goederen is gewaarborgd. Volgens de 
aanhef van de considerans van de Accijnsrichtlijn is het doel van de Accijnsrichtlijn 
het bevorderen van de goede werking van de interne markt op het gebied van de ac-
cijnsheffing. Volgens deze definities is de interne markt voor accijnsgoederen een 
ruimte zonder binnengrenseffecten, zonder tariefsverschillen en gelijke uitvoeringsre-
gels. 

Het accijnsregime beantwoordt nog lang niet aan dit ideaalbeeld. Veertien jaar na 
zijn instelling ligt de interne markt voor accijnsgoederen nog verzand in de subsidiari-
teit. De interne markt voor accijnsgoederen zal niet worden gerealiseerd zolang de 
minimumharmonisatie niet wordt omgezet in volledige harmonisatie. De minimumta-
rieven houden de forse tariefsverschillen tussen de lidstaten in stand, waardoor de 
interne markt voor accijnsgoederen niet neutraal werkt. Het fiscaal discriminatie-
verbod waarborgt de juridische en de externe neutraliteit. De neutraliteit van belas-
tingheffing binnen de interne markt is daarmee beperkt tot de afzonderlijke nationale 
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wetgevingen van de lidstaten die zich ten hoogste kunnen uitstrekken tot buitenland-
se markten waar nationale goederen concurreren met soortgelijke goederen die zijn 
voortgebracht in andere lidstaten. Het staatssteunregime en het fiscaal discrimi-
natieverbod voorkomen, dat de communautaire accijnzen dienen tot bescherming van 
bepaalde bedrijven. 

Het fiscaal discriminatieverbod reikt niet zover dat daarmee ook de interne neutra-
liteit binnen de interne markt, dat wil zeggen gelijke tarieven en regels binnen de 
interne markt, kan worden afgedwongen. De volstrekte neutraliteit die het HvJ EG 
afdwingt is volstrekte externe neutraliteit. Toch is de interne neutraliteit wel via enke-
le fundamentele bepalingen van de Accijnsrichtlijn in het accijnsregime doorgedron-
gen. Het belastbaar feit en de verschuldigdheid zijn gelijkelijk geregeld. Ter zake van 
de uitslag of invoer op het grondgebied van de Gemeenschap is conform het bestem-
mingslandbeginsel slechts éénmaal accijns verschuldigd. Veraccijnsde goederen wor-
den na overbrenging naar een andere lidstaat aldaar conform het bestemmingsland-
beginsel opnieuw belast onder teruggaaf van de accijns door de lidstaat van herkomst. 
Het stellen van zekerheid draagt een internemarktbrede erkenning. Daarbij heeft de 
gemeenschapswetgever de voorkoming van fraude en ander misbruik zwaarder laten 
wegen dan het bestemmingslandbeginsel, het beginsel van heffing in een enkele lid-
staat, de lidstaat van verbruik. 

De interne markt voor accijnsgoederen bestaat slechts marginaal: uitsluitend voor 
het particuliere verkeer van accijnsgoederen, dat wil zeggen het verkeer zonder han-
delsdoeleinden. Door het vereiste de goederen persoonlijk te vervoeren is deze mage-
re toepassing van het internemarktbeginsel nog smaller dan de ruimte die particulie-
ren vóór de instelling van de interne markt hadden. Voor het handelsverkeer van 
accijnsgoederen geldt het internemarktbeginsel niet, doch het bestemmingslandbe-
ginsel, zoals vóór de instelling van de interne markt per 1 januari 1993. Vanwege het 
ontbreken van een gemeenschappelijke schatkist, wordt de accijns met toepassing van 
het bestemmingslandbeginsel geheven door de fiscale autoriteit van de lidstaat van 
bestemming van de goederen, de lidstaat waar de goederen geacht worden te worden 
verbruikt. De accijns vloeit in de schatkist van die lidstaat. Deze fundamenteel ver-
keerde vormgeving van het accijnsregime is een gevolg van het onderlinge wantrou-
wen van de lidstaten de accijnsopbrengsten bij het ontbreken van een communautaire 
fiscale autoriteit onderling te verrekenen en onvoldoende gemeenschapszin in het 
nastreven van de eigen nationale landbouw- en andere economische belangen. Naast 
deze praktische buitenwerkingstelling van het internemarktbeginsel zijn er nog veel 
meer bepalingen die onbestaanbaar zijn op een binnenmarkt. De zes specifieke uitvoe-
ringsrichtlijnen bevatten reeksen algemene verplichte en facultatieve vrijstellingen en 
verlaagde tarieven alsmede lidstaatspecifieke facultatieve vrijstellingen en verlaagde 
tarieven. Ook de vele facultatieve vrijstellingen en minimumtarieven met de daarbij 
per definitie behorende tariefsverschillen tussen lidstaten, binnengrensoverschrijden-
de verleggingsregelingen, verplichte binnengrensoverschrijdende fiscaal vertegen-
woordigers, afwijkende rekeneenheden, actieradiusbeperkende brandstofreservoirre-
gelingen, het verval van vrijstelling wanneer een binnenschip dat zich op de vaart 
toevallig in een andere lidstaat bevindt aldaar wordt bevoorraad, de verschillende 
inzet van fiscale merktekens en teruggaafregelingen en verschillen in heffing en in-
vordering (omdat de heffing en de invordering van de accijnzen een zuiver nationale 
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aangelegenheid is), zijn onbestaanbaar in een interne markt. De toepassing door 
sommige lidstaten van twee afzonderlijke accijnsheffingsregimes, één voor de uitslag 
en één voor de invoer, bevordert de ongewenste en ongezonde diversiteit in nationale 
heffings- en inningsprocedures. Al deze afwijkingen houden de forse tariefsverschillen 
en verschillende uitvoeringsregelgeving binnen de interne markt in stand, doen de 
interne neutraliteit geweld aan, onthouden burgers en bedrijven voordelen van de 
interne markt en dwingen hen tot onnodige en vermijdbare kosten. Het slechten ervan 
is een basisvereiste voor een goede werking van de interne markt voor accijns-
goederen. Facultatieve vrijstellingen en niet-tijdelijke derogaties dienen hetzij te wor-
den afgeschaft, hetzij te worden omgezet in verplichte vrijstellingen naar de 
BRAATHENS-regel. Minimumtarieven behoren nu na veertien jaar internemarktstreven 
binnen redelijke termijn te worden omgezet in verplichte uniforme tarieven. Vrijstel-
lingen voor diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de lidstaten geac-
crediteerd in andere lidstaten en voor de strijdkrachten van de lidstaten gestationeerd 
in andere lidstaten zijn in strijd met het internemarktbeginsel. De onlangs onder het 
Duitse voorzitterschap aanvaarde communautaire energiebesparingspolitiek behoort 
tevens het instrument te zijn om te komen tot verplichte uniforme en pigouviaanse 
tarieven voor energieproducten. 

5.7.3 Criterium 3: Opbrengstgenererend vermogen 

Conform het derde criterium belasten de communautaire accijnzen goederen die als 
heffingsobjecten zorgvuldig op opbrengstgenererend vermogen zijn geselecteerd 
(beginsel van de maximale realisatie), gaan zij, nadat zij zijn geheven, versluierd deel 
uit maken van de prijzen van die goederen en worden zij via die prijzen vervolgens 
afgewenteld op de uiteindelijke verbruiker (beginsel van de minste pijn). Er is geen 
verplichting om de accijns zichtbaar op de factuur te plaatsen. Zij treffen zowel pro-
ductieve als consumptieve bestedingen. De communautaire accijnzen zijn objectieve 
en zakelijke belastingen en solide en stabiele belastingbronnen met als grondslagen 
alcohol-, energie- en tabaksproducten, prijsinelastische goederen en derhalve uitgele-
zen belastinggrondslagen voor stabiele opbrengsten. 

De communautaire accijnzen zijn primair gericht op het verkrijgen van algemene 
middelen en dragen substantieel bij aan een rechtvaardige verdeling van de belasting-
druk. Met name de opbrengsten van de energiebelasting worden aangewend ter fi-
nanciering van blijvend lagere directe lasten op arbeid en ondernemen (loon-, 
winst- en andere inkomensbelastingen). In tegenstelling tot de vrijheid van iedere 
soevereine staat belastingen in te stellen of af te schaffen, zijn de lidstaten verplicht de 
communautaire accijnzen te heffen, omdat de geharmoniseerde heffing ervan in alle 
lidstaten de goede werking van de interne markt voor accijnsgoederen bevordert. 
Door de keuze van de grondslagen levert iedere ingezetene, hoe gering ook, aan de 
samenleving, ook de niet-ingezetene die slechts op bezoek is. 

5.7.4 Criterium 4: Gedragsbeïnvloedende belastingen 

Volgens het vierde criterium moeten aan de communautaire accijnzen naast de 
rechtsgrond opbrengst te genereren ook een niet-budgettaire rechtsgrond ten grond-
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slag liggen (het vereiste van de dubbelratio), worden de accijnzen daarmee naast de 
opbrengstgenererende functie ingezet als alcoholmatigend, energiebesparend en 
tabaksmijdend, worden zij reëel constant gehouden ter handhaving van hun wer-
kingskracht, waardoor zij de lidstaten kunnen dienen als instrument voor het voeren 
van prijsbeleid (welvaartsbeginsel). 

De communautaire accijnzen zijn naast de budgettaire ratio gemotiveerd met ra-
tio’s die specifieke directe bestedingensturende werking beogen: ontmoediging van 
wegverkeermobiliteit, energiegebruik, alcoholgebruik en roken. Hiermee voldoen de 
communautaire accijnzen aan het vereiste van de dubbelratio. Het communautaire 
accijnsregime met minimumtarieven biedt de lidstaten de armslag om de communau-
taire accijnzen reëel constant te houden. De communautaire accijnzen kunnen de 
lidstaten dienen als prijsinstrument voor het voeren van volksgezondheids-, mili-
eu- en energiebesparingsbeleid. Doordat de accijnsharmonisatie nog slechts een mi-
nimumharmonisatie met minimumtarieven is, hebben de lidstaten de beleidsruimte 
om deze doelen gestalte te geven. Zo nodig kunnen de lidstaten de accijnzen ook in-
zetten als prijsinstrument om loon-, prijs-, deflatie-, inflatie- en monetaire politiek te 
voeren teneinde te kunnen bereiken of bevorderen wat langs andere weg niet, of 
slechts bereikt zou kunnen worden ten koste van meer opoffering van vrijheid, tijd en 
moeite. Verder biedt de Accijnsrichtlijn de lidstaten de armslag om met nationale 
accijnzen specifiek nationaal beleid te voeren zolang geen sprake is van volledige 
harmonisatie. Vanwege de minimumtarieven is niet te zeggen of steeds evenredigheid 
bestaat tussen de kosten die bepaald gedrag oproept en op wie die kosten worden 
afgewenteld.  

Het op peil houden van de reële druk ter handhaving de werkingskracht van de 
communautaire accijnzen in het Europese accijnsregime zelf komt niet uit de verf. De 
tarieven van de alcoholaccijnzen zijn sedert 1993 niet meer aangepast en zijn intussen 
door prijsinflatie zo’n 30% in kracht gedaald. De tarieven van de tabaksaccijnzen zijn 
sedert 2003 niet meer aangepast. De eveneens uit 1993 daterende tarieven van de 
accijnzen van minerale oliën zijn aangepast ter gelegenheid van de introductie van de 
Richtlijn energiebelastingen in 2004. Blijkens de redactie van de Accijnsrichtlijn wor-
den de communautaire accijnzen als bestanddeel van de prijs en als instrument om 
maatschappelijke kosten te internaliseren in prijzen van goederen ongemerkt met de 
minste pijn en maximale realisatie geheven en vormen zij vrijwillige betalingen en 
zijn zij vermijdbaar. 

De liquidatie van de marktordening tabak dient het startsein te vormen voor de in-
voering van een uniform communautair pigouviaans tarief voor de tabaksaccijns. De 
aanstaande herziening van de marktordening wijn moet het werktuig zijn om de 
nieuwe marktordening wijn voortaan te doen financieren met opbrengsten van de 
wijnaccijns en voorts aanleiding zijn om voor alle alcoholhoudende dranken te komen 
tot een uniform communautair pigouviaans tarief voor de alcoholaccijns. 

5.7.5 Criterium 5: Afwenteling 

Volgens het vijfde criterium treffen de communautaire accijnzen het verbruik door het 
belasten van de besteding, waarna de accijns bestanddeel wordt van de prijs van het 
accijnsgoed en via die prijs wordt afgewenteld op de uiteindelijke verbruiker. Daar-
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mee dragen de communautaire accijnzen bij aan een rechtvaardige verdeling van de 
belastingdruk (verdelende rechtvaardigheid), doordat de opbrengsten ervan van in-
vloed zijn op de tarieven van andere belastingen. Blijkens de redactie van de Accijns-
richtlijn maakt de gemeenschapswetgever het autonome afwentelingsproces over-
eenkomstig de nationale accijnswetgevingen in de Europese wetgeving mogelijk, 
althans belemmert deze niet. Ook de gemeenschapswetgever heeft het uitgangspunt 
dat de accijnzen in prijzen worden verdisconteerd en op afnemers worden afgewen-
teld. De daadwerkelijke afwenteling is afhankelijk van verschillende factoren in het 
handelsverkeer. 

Ten slotte kan worden gezegd, dat met het vorenstaande onderzoek is voldaan aan 
de aansporingen van VAN DEN TEMPEL (1977), VAN AMELSVOORT (1992), VAN DIS (1977) 
en de Commissie accijnzen van de Vereniging voor Belastingwetenschap (1981) tot 
meer aandacht voor de accijnzen. 

 
 
 
 


