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Besluit van 13 december 2002 tot
inwerkingtreding van enige wijzigingen in de
Wet belastingen op milieugrondslag

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
12 december 2002, nr. WV2002/465 M, Directoraat-generaal voor
Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op artikel XXX, derde lid, van de Wet van 12 december 2002 tot
wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003
deel I) (Stb. 615);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel XVa, van de Wet van 12 december 2002 tot wijziging van enkele
belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 deel I) (Stb. 615), treedt in
werking met ingang van 1 januari 2003.

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, 13 december 2002
Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,
S. R. A. van Eijck

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2002

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

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van een artikel XVa van de Wet
van 12 december 2002 tot wijziging van enkele belastingwetten c.a.
(Belastingplan 2003 deel I) (Stb. 615) dat ziet op de wijziging van een
aantal artikelen in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Er was
voorzien in de inwerkingtreding van deze artikelen bij koninklijk besluit ten
dele vanwege de benodigde goedkeuring van de Europese Commissie in
het kader van de zogenoemde staatssteun-procedures. Deze goedkeuring
is inmiddels verkregen. Voorts was voorzien in inwerkingtreding bij
koninklijk besluit vanwege de samenhang met het wetsvoorstel MEP.
Aangezien de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel MEP niet
gelegen is op 1 januari 2003 is voorzien in een fiscaal alternatief voor het
wetsvoorstel MEP. Met dit besluit treedt tevens dit alternatief in werking.

De Staatssecretaris van Financiën,
S. R. A. van Eijck
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