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33 287 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet 
uitkering fiscale maatregelen 
begrotingsakkoord 2013) 

B  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 22 juni 2012 

Het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 
2013 is op 21 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Zoals 
gebruikelijk ontvangt u bijgaand een overzicht, in chronologische 
volgorde, van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspron-
kelijke wetsvoorstel. 

De staatssecretaris van Financiën, 
F. H. H. Weekers 
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Wijzigingen Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsak-
koord 2013 (33 287) 

Het wetsvoorstel bevat de meeste fiscale maatregelen uit het Begrotings-
akkoord 2013. 

Over dit wetsvoorstel is een nota naar aanleiding van het verslag1 aan de 
Tweede Kamer verzonden. Daarnaast zijn twee brieven gestuurd die voor 
de voorbereiding van de behandeling in de Eerste Kamer wellicht ook van 
belang kunnen zijn: 
– Op 8 juni 2012 heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen over de 

doorwerking van de reiskostenmaatregelen naar de toeslagen.2 

– Op 19 juni 2012 heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen met 
schriftelijke antwoorden op een deel van de tijdens het wetgevings-
overleg van 18 juni 2012 gestelde vragen.3 

Er zijn vier nota’s van wijziging met betrekking tot het wetsvoorstel Wet 
uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 ingediend. Hierna 
worden de inhoudelijke wijzigingen in deze nota’s van wijziging toege-
licht. 

In de eerste nota van wijziging van 18 juni 2012 zijn enkele onvolkomen-
heden in het wetsvoorstel rondom het pakket heffingskorting groene 
beleggingen en de aanpassing van de aftrek van deelnemingsrente 
rechtgezet.4 

Op grond van de tweede nota van wijziging van 19 juni 2012 is naar 
aanleiding van een verzoek daartoe tijdens het wetgevingsoverleg een 
voorhangbepaling opgenomen voor de algemene maatregel van bestuur 
over de aftrekbeperking voor deelnemingsrente.5 

Op grond van de derde nota van wijziging van 20 juni 2012 is het naar 
aanleiding van een verzoek daartoe tijdens de plenaire behandeling 
mogelijk gemaakt om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels 
te stellen over de pseudo-eindheffing voor hoge looninkomens.6 

Op grond van de vierde nota van wijziging van 21 juni 2012 is de franchise 
voor de aftrek van bovenmatige deelnemingsrente verlaagd van 
€ 1 000 000 tot € 750 000.7 De hiermee behaalde budgettaire opbrengst is 
aangewend voor een tegemoetkoming voor actieve concernfinancierings-
activiteiten door middel van een saldering van de met die activiteiten 
verband houdende inkomende en uitgaande renten en de versoepeling 
inzake de bewijslast voor oude deelnemingen. In verband met de lastige 
bewijspositie voor oude deelnemingen is een optioneel forfait 
opgenomen voor de vraag of oude deelnemingen een uitbreidingsinves-
tering vormen. 

Het volgende amendement is aangenomen: 
− Kamerstukken II 2011/12, 33 287, nr. 18 (Schouten c.s.). Op grond van 

dit amendement blijft tot 1 oktober 2013 het tarief van 19% van 
toepassing op vóór 1 oktober 2013 betaalde termijnen in geval van 
overeenkomsten die vóór 28 april 2012 zijn afgesloten voor de levering 
van een nieuwbouwwoning na 30 september 2012. Deze maatregel 
wordt gefinancierd door het uitstellen van de gelijktrekking van het 
tarief voor mousserende en niet-mousserende wijn en van het 
schrappen van het aparte tarief voor wijn met meer dan 15% vol 
alcohol met vier jaar tot 1 januari 2017. 

Bijlage

 

1  Kamerstukken II 2011/12, 33 287, nr. 7. 
2  Kamerstukken II 2011/12, 32 287, nr. 6. 
3  Kamerstukken II 2011/12, 33 287, nr. 11. 
4  Kamerstukken II 2011/12, 33 287, nr. 8. 
5  Kamerstukken II 2011/12, 33 287, nr. 12. 
6  Kamerstukken II, 2011/12, 33 287, nr. 20. 
7  Kamerstukken II, 2011/12, 33 287, nr. 22. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 287, B 2



Budgettaire aspecten 

De vier nota’s van wijziging hebben geen budgettaire gevolgen. Het 
amendement Schouten is intertemporeel dekkend. Onderstaand treft u 
een overzicht van de mutaties aan.

Financiële gevolgen lastenmaatregelen na behandeling Tweede Kamer (€ mln, -/-/ =lastenverlichting) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 struc 

Totaal UFM (tabel 7 memorie van toelichting) 364 5 270 4 763 4 774 4 686 4 723 4 773 
amendement Schouten (33 248 nr. 18)1 -15 -19 11 11 11 0 0 
wv. overgangsmaatregel termijnen nieuwe woningen -15 -30 
wv. uitstel harmoniseren tarief mousserende wijn en 
niet-mousserende wijn 

11 11 11 11 

wv. uitstel schrappen apart tarief wijn > 15% vol alcohol 1 1 1 1 

Totaal UFM na amendement Schouten 349 5 251 4 774 4 785 4 697 4 723 4 773

1  Door afronding wijkt de som der delen af van het totaal.
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