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Besluit van 10 maart 2006 tot inwerkingtreding
van artikel I, onderdeel J, tweede lid, van de Wet
van 11 december 2002, Stb. 613

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 1 maart
2006, nr. DB2006-00035M;

Gelet op artikel I, onderdeel J, tweede lid, en artikel XVII, tiende lid, van
de Wet van 11 december 2002, Stb. 613, houdende wijziging van
belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belasting-
herziening 2001);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel J, tweede lid, van de Wet van 11 december 2002,
Stb. 613, houdende wijziging van belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen
in samenhang met de Belastingherziening 2001) treedt met terugwer-
kende kracht tot en met 1 januari 2002 in werking.

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, 10 maart 2006
Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,
J. G. Wijn

Uitgegeven de eenendertigste maart 2006

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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NOTA VAN TOELICHTING

In de Notitie fiscaliteit, landbouw en natuurbeleid (Kamerstukken II
2001/02, 28 207, nr. 1) is aangekondigd dat de vrijstelling voor de subsidie
functiewijziging op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 met
ingang van 1 januari 2002 zal worden verhoogd van 90% naar 100%.

In verband hiermee is in de Wet van 11 december 2002, Stb. 613,
houdende wijziging van belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in
samenhang met de Belastingherziening 2001) in artikel I, onderdeel J,
tweede lid, voorzien in een uitbreiding van de delegatiebepaling waardoor
voor subsidies voor de ontwikkeling en instandhouding van bos en natuur
een 100%-vrijstelling kan worden gerealiseerd. Inwerkingtreding van deze
bepaling is gekoppeld aan een goedkeuring van de Europese Commissie
om de eerder genoemde subsidieregeling voor 100% vrij te stellen.

Onlangs heeft de Europese Commissie haar goedkeuring (N580/2004)
aan deze verruiming verleend.

Het voorgaande leidt ertoe dat de wijziging van de Wet inkomstenbe-
lasting 2001 in werking treedt met ingang van 1 januari 2002. Voorts zal op
korte termijn de benodigde wijziging van de Uitvoeringsregeling
inkomstenbelasting 2001 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari
2002 worden doorgevoerd.

De Staatssecretaris van Financiën,
J. G. Wijn
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