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Per 1 januari 2021 is de overgangsregeling voor de Brexit afgelopen en zijn de gevolgen van de Brexit effectief geworden.
Door de lange periode van onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU27) is lange tijd
onduidelijk gebleven wat de precieze gevolgen van de Brexit zouden zijn. En zelfs nu, meer dan een half jaar na de feitelijke
inwerkingtreding van de Brexit, is er nog een groot aantal onderwerpen dat middels (nieuw) beleid nader moet worden
ingevuld. Dit is ook een punt waar eigenaren van pleziervaartuigen tegenaan lopen. De Brexit heeft in bepaalde situaties
voor deze eigenaren tot gevolg dat het jacht per 1 januari 2021 ineens minder waard is geworden, doordat er een risico
bestaat dat voor dit pleziervaartuig opnieuw btw moet worden betaald.

Om de risico’s van dubbele heffing te voorkomen of te beperken is door brancheverenigingen op nationaal en internationaal
niveau overleg gevoerd met de Europese Commissie. Inmiddels is er enige duidelijkheid gegeven. In dit kader zijn de
schrijvers van dit artikel als adviseur van HISWA-RECRON betrokken geweest bij de praktische invulling van de nieuwe
situatie, die ook is afgestemd met het Ministerie van Financiën. Volledige zekerheid over een EU-conforme interpretatie van
de post-Brexitsituatie zal echter (mogelijk) pas volgen na beleid van het Directoraat Generaal TAX en Douane-Unie
(TAXUD) van de Europese Commissie op dit onderwerp. Tot dat moment blijft (enige?) interpretatieruimte voor de
verschillende EU-lidstaten bestaan.

Regeling terugkerende goederen

Het btw-systeem is erop ingericht om gebruik/‘verbruik’ van goederen en diensten binnen de EU aan btw-heffing te
onderwerpen. Vandaar dat de invoer van goederen is benoemd als een met btw belaste prestatie. Om te voorkomen dat bij
invoer nogmaals btw moet worden betaald over de waarde van een goed waarop al EU-btw ‘drukt’, is de invoer vrijgesteld
van btw-heffing voor situaties dat de douaneregeling voor ‘terugkerende goederen’ van toepassing is (art. 21 onderdeel a
Wet OB 1968).
De voorwaarden voor toepassing van de regeling Terugkerende goederen zijn gesteld in het Douanewetboek van de Unie
(DWU, Verordening (EU) nr. 952/2013). In de door de Commissie uitgebrachte Note on returned goods
(TAXUD.A/LP/mb(2021) 2406150) zijn deze voorwaarden voor voertuigen als volgt benoemd:

“Vehicles must fulfil the general conditions mentioned above to be considered as returned goods, namely:
a The vehicles were originally Union goods that were exported from the customs territory of the Union that return to

this territory within a period of three years.
b The vehicles are returned in the state in which they were exported.
c The fulfilment of these conditions is supported by documentary evidence to be provided by the beneficiary of the

procedure.”

Voorts is het voor toepassing van de regeling Terugkerende goederen voor wat betreft de btw van belang dat degene die de
goederen invoert dezelfde is als degene die de goederen destijds heeft uitgevoerd. Het is derhalve van belang dat de
eigendom van het goed niet tussentijds is gewijzigd.
Tot slot volgt uit art. 7:26 Algemene douaneregeling (per 1 augustus 2008) dat de btw-vrijstelling voor terugkerende
goederen slechts wordt verleend als wordt aangetoond dat op de betreffende terugkerende goederen belasting drukt.
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Btw-positie van pleziervaartuigen in het perspectief van Brexit

Met name de voorwaarde dat de vrijstelling van invoer-btw alleen geldt voor ‘terugkerende goederen’ waarvoor kan worden
aangetoond dat er al eerder EU-btw is betaald die niet ook is teruggevraagd, leidt in de context van de Brexit tot vragen.
Immers, wordt eerder in het VK betaalde btw nog wel als zodanig geaccepteerd? En als deze btw in de EU nog als zodanig
wordt geaccepteerd, hoe wordt hier dan in het VK mee omgegaan?

Afstemming brancheorganisaties met de Europese Commissie

De International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA), European Boating Industry (EBI), European Boating
Association (EBA), British Marine (BM) en de Royal Yachting Association (RYA) hebben op 8 april 2021 een rapport
uitgebracht, waarin enkele met de Europese Commissie afgestemde ‘key scenarios’ zijn opgenomen. Dit rapport is
gepubliceerd onder de titel Collaboration between leading leisure marine representative bodies yields positive confirmation
on post-Brexit VAT interpretation.
In grote lijnen kunnen de in het rapport genoemde situaties als volgt worden samengevat:
• De regeling terugkerende goederen kan worden toegepast, wanneer

1 sprake is van een jacht waarvoor kan worden aangetoond dat er in de EU(27) of pre-Brexit in het VK btw is
betaald die niet ook is teruggevraagd, en
2 dit jacht zich ten tijde van het aflopen van de overgangsperiode (op 31 december 2020, om 23:00 UTC) in het
grondgebied van de EU27 bevond en hier in ongewijzigde staat wordt teruggebracht door dezelfde persoon die
het jacht heeft uitgevoerd.
Wij herleiden hieruit dat de vraagpunten omtrent het behoud van de btw-status beperkt zijn, indien het jacht zich
ten tijde van het aflopen van de overgangsperiode binnen de EU bevond, ook wanneer dit een VK-btw-betaald
jacht betrof.

• De regeling terugkerende goederen kan volgens het rapport in beginsel ook worden toegepast wanneer het jacht
zich ten tijde van het einde van de overgangsperiode in het VK bevond, mits kan worden aangetoond dat het
jacht zich eerder (maar niet langer dan 3 jaar geleden) binnen de EU heeft bevonden en op voorwaarde dat
degene die de regeling terugkerende goederen toepast dezelfde is als degene die het jacht naar buiten de EU
had gebracht.
Hierbij wordt echter de navolgende belangrijke kanttekening gemaakt:
“It is for the Member State to decide whether the conditions for Returned Good Relief (RGR) (Article 203 Union
Customs Code - UCC) are met. Article 203 UCC requires evidence of a previous export to the UK. The
Commission guidance indicates that, in the absence of an export declaration, evidence of the previous movement
of the boat to the UK is required. Member State authorities must therefore assess whether that satisfactory
evidence can be provided in this scenario.”

Met het bovengenoemde lijkt de relevante vraag voor toepassing van de regeling terugkerende goederen in relatie tot de
Brexit niet zozeer de vraag te zijn of in de EU of pre-Brexit in het VK btw is betaald. Daarentegen is van belang dat kan
worden aangetoond dat het jacht zich ten tijde van het aflopen van de overgangsperiode binnen de EU(27) bevond of zich
de afgelopen 3 jaar (aantoonbaar) binnen de EU(27) heeft bevonden.
Op zichzelf genomen zijn dit duidelijke uitgangspunten. Hierop zijn echter twee voorbehouden te maken. Allereerst geldt dat
de Europese Commissie het vooralsnog niet heeft aangedurfd een antwoord te geven, zonder hierbij ook aan te geven dat
het aan de lidstaten is een oordeel te vellen per specifieke situatie. Het ligt in de lijn der verwachting dat er lidstaten zullen
zijn die een dergelijk oordeel niet beperken tot de vraag of kan worden aangetoond dat het jacht zich minder dan 3 jaar
geleden binnen EU-gebied bevond, maar dat bijvoorbeeld ook binnen de EU(27) aantoonbaar btw moet zijn betaald. Ten
tweede geldt dat de Europese Commissie/ TAXUD nog geen formeel document op dit punt heeft uitgevaardigd, zodat de
precieze status van het door de internationale brancheorganisaties met de Europese Commissie afgestemde document niet
volledig duidelijk is. Ook dit komt de uniforme toepassing door de verschillende EU-lidstaten niet ten goede.

Probleemcategorie

De ‘probleemcategorie’ jachten betreft op dit moment de jachten waarvoor eerder in het VK btw is betaald, maar waarvoor
niet is gedocumenteerd dat het jacht zich maximaal drie jaar geleden binnen het gebied van de EU(27) bevond. Ook in deze
probleemcategorie vallen de jachten waarvoor weliswaar kan worden aangetoond dat ze zich maximaal drie geleden binnen
de EU bevonden, maar waarvan de eigenaar is gewijzigd of dat ze zich niet meer ‘in ongewijzigde staat’ bevinden. Tot slot
bestaat de (niet Brexit-gebonden) probleemcategorie waarvoor niet kan worden aangetoond dat in het verleden btw is
betaald. Een dergelijk jacht wordt de facto (al dan niet door de Brexit) minder waard, omdat de niet geringe kans bestaat dat
de douane bij het betreden van EU-grondgebied invoer-btw zal willen heffen.
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Opzet van dit artikel/ restvragen

In dit artikel is beoogd een samenvatting te geven van de huidige stand van zaken voor pleziervaartuigen, in relatie tot de
Brexit. In dit kader is met name ingegaan op (de btw-vrijstelling op grond van) de douaneregeling voor ‘terugkerende
goederen’. Deze regeling is van belang voor pleziervaartuigen die binnen de EU door EU-ingezetenen worden gebruikt of
waarvan het de bedoeling is dat zij binnen de EU zullen worden verkocht/geleverd. Voor in het VK gevestigde gebruikers
geldt dat zij in de regel gebruik zullen maken voor de regeling voor ‘tijdelijke invoer’ op basis waarvan zij het pleziervaartuig
voor een maximum aaneengesloten periode van 18 maanden binnen de EU(27) mogen gebruiken zonder hiervoor invoer-
btw verschuldigd te worden. De toepassing van deze regeling tijdelijke invoer hebben wij met het oog op de leesbaarheid
van dit artikel verder achterwege gelaten. Voorts zijn wij in dit artikel alleen ingegaan op het gebruik/de invoer van
pleziervaartuigen binnen de EU. Het VK kent eveneens een set aan regels voor de kwalificatie van pleziervaartuigen
waarvoor in het VK een soortgelijke regeling voor terugkerende goederen kan worden toegepast. De kern van deze regeling
lijkt te zijn dat het hier moet gaan om pleziervaartuigen die zich ten tijde van het einde van de overgangsperiode binnen het
VK bevonden of die binnen 3 jaar na dat moment zijn teruggekeerd in het VK.

Conclusies

Ook in relatie tot de Brexit blijkt de kernproblematiek voor wat betreft de btw-status van pleziervaartuigen het kunnen
aantonen van deze ‘btw betaald status’ te zijn. Makelaars lopen met regelmaat tegen het probleem van de ontbrekende of
onvoldoende documentatie aan. Ook de Nederlandse douane hanteert voor dit aantonen een strikt beleid, op basis waarvan
alleen met voldoende documentatie zoals de factuur of het invoerdocument een bevestiging van de ‘btw betaald status’
wordt afgegeven. Een Nederlandse ‘btw betaald verklaring’ wordt alleen door de Nederlandse douane afgegeven, wanneer
deze informatie voor handen is en in Nederland de btw is voldaan.
Ondanks dat de door de nationale en internationale brancheorganisaties met de Europese Commissie afgestemde
scenario’s welkome duidelijkheid (en enige ruimte!) bieden in het kader van de toepassing van de regeling terugkerende
goederen, blijft het een gegeven dat vooralsnog steeds een belangrijk voorbehoud moet worden gemaakt. Immers, de
eindbeoordeling wordt (met name voor de acceptatie van de btw betaald status van pre-Brexit in het VK btw-betaalde
jachten) voorbehouden aan de individuele EU-lidstaten.

 
Voetnoten
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