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Besluit van 1 september 2000 tot
inwerkingtreding van artikel XXIV van de Wet
van 22 december 1999, houdende wijziging van
belastingwetten c.a. (belastingplan 2000)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 30
augustus 2000, WDB00/0583M;

Gelet op artikel XXVIII van de Wet van 22 december 1999, houdende
wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

1. Artikel XXIV van de Wet van 22 december 1999, houdende wijziging
van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000) treedt in werking met
ingang van 1 september 2000.

2. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 31 augustus 2000, treedt het in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt
geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 september 2000.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit,
dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal
worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 september 2000
Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,
W. J. Bos

Uitgegeven de zeventiende oktober 2000

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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NOTA VAN TOELICHTING

Een vennootschap kan vanwege de omzetting van het in guldens
luidende aandelenkapitaal naar euro volgens artikel 67a of artikel 178a
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden geconfronteerd met een
kapitaalsvermeerdering. Om te voorkomen dat een dergelijke vermeer-
dering zou leiden tot heffing van kapitaalsbelasting voorziet artikel XXIV
van het belastingplan 2000 (Wet van 22 december 1999, Stb. 579) in een
vrijstelling van kapitaalsbelasting. Het belastingplan 2000 is met uitzon-
dering van een aantal artikelen, waaronder artikel XXIV, op 1 januari 2000
in werking getreden. Op grond van artikel XXVIII dient de inwerking-
treding van artikel XXIV plaats te vinden bij koninklijk besluit.

De voormelde artikelen uit het burgerlijk wetboek zullen met ingang van
1 september 2000 in werking treden ingevolge het Besluit van 4 juli 2000,
houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
van 8 juni 2000 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met de invoering van de euro (Stb. 267).

Het onderhavige inwerkingtredingsbesluit voorziet erin dat de
vrijstelling van kapitaalsbelasting die is opgenomen in artikel XXIV van
het belastingplan 2000, eveneens op 1 september 2000 in werking treedt.

De Staatssecretaris van Financiën,
W. J. Bos
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