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Conclusie AG HvJ in NL zaak (HR) over tariefindeling alcoholhoudende drank
HVJEU - Conclusie - 19 januari 2016 - Gevoegde zaken C-532/14] Toorank Productions - C-533/14 ]Toorank Productions
Gecombineerde nomenclatuur ? Tariefpost 2206 en postonderverdeling 2208 70 ? Gegiste dranken en andere
De geschillen zijn ontstaan met betrekking tot de tariefindeling van verschillende dranken: a) de drank met de handelsnaam ?Ferm
Fruit?, en b) andere dranken die worden bereid door aan de basisdrank verschillende stoffen toe te voegen, zoals suiker, aroma's,
kleurstoffen, verdikkingsmiddelen, conserveermiddelen en zelfs gedistilleerde alcohol (dat is het geval voor Petrikov Creamy Green,
de in zaak C?532/14 aan de orde zijnde drank).

A-G: Op grond van de bovengenoemde argumenten geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:
In zaak C?533/14:
?1)
Een drank als ?Ferm Fruit', die wordt verkregen door gisting van appelconcentraat, een alcoholvolumepercentage van 16
heeft en door zuivering door middel van verschillende filtratiemethoden neutraal is wat geur, kleur en smaak betreft, moet worden
ingedeeld onder GN?post 2208, betreffende onder andere likeuren.
2)
Dranken die worden verkregen door aan de drank ?Ferm Fruit' een reeks stoffen toe te voegen, zoals suiker, aroma's, kleur- en
smaakstoffen, verdikkingsmiddelen en conserveermiddelen, maar geen gedistilleerde alcohol, moeten worden ingedeeld onder
GN?post 2208.?
In zaak C?532/14:
?3)
Een drank met een alcoholvolumepercentage van 13,4 die wordt bereid door een als ?Ferm Fruit' aangeduide, door gisting
van appelconcentraat verkregen, gezuiverde alcoholhoudende drank te mengen met suiker, aroma's, kleur- en smaakstoffen,
verdikkingsmiddelen, conserveermiddelen en gedistilleerde alcohol, moet onder GN?post 2208 worden ingedeeld, ook al is die
alcohol zowel in volume als in percentage niet meer dan 49 % van de in de drank voorkomende alcohol en bestaat 51 % daarvan uit
door gisting verkregen alcohol.?
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