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Besluit van 11 augustus 2012 tot wijziging van 
het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in 
verband met de verhoging van het algemene 
btw-tarief 

 
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 25 juni 
2012, DV/2012/198; 

Gelet op artikel 39 van de Wet op de omzetbelasting 1968; 
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 juli 

2012, nr. W06.12.0218.III); 
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 

12 juli 2012, nr. DV/2012/264; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

ARTIKEL I  

Het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 16 en de daarbij behorende algemene aantekeningen 
wordt «19%-goederen» en «19/119» telkens vervangen door: 
«21%-goederen» respectievelijk «21/121». 

 B

In artikel 17, eerste lid, onderdelen a en c, wordt «19%-goederen» 
vervangen door: 21%-goederen. 

 C

In artikel 21, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, worden «19%», 
«19/119» en «(19/119-6/106)» vervangen door «21%», «21/121» respectie-
velijk «(21/121-6/106)». Voorts worden in onderdeel b, onder 3°, «19%» en 
«(19/119-6/106)» vervangen door «21%» respectievelijk «(21/121-6/106)». 
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ARTIKEL II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 11 augustus 2012 
Beatrix 

De Staatssecretaris van Financiën, 
F. H. H. Weekers 

Uitgegeven de zeventiende augustus 2012 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten 
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Het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State wordt met de daarbijbeho-
rende stukken openbaar gemaakt door publi-
catie in de Staatscourant. 
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NOTA VAN TOELICHTING  

I. Algemeen  

In dit besluit zijn wijzigingen vastgesteld ten behoeve van de 
aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband 
met de aanpassing van het algemene btw-tarief in de Wet uitwerking 
fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Aan het besluit zijn geen 
zelfstandige EU-aspecten, budgettaire aspecten, uitvoeringskosten en 
gevolgen voor bedrijfsleven en burger verbonden. 

II. Artikelsgewijze toelichting  

Artikel I  

Artikel I (artikelen 16, 17 en 21 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 
1968) 

De wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 ten 
aanzien van artikelen waarin bijzondere regels zijn opgenomen voor 
ondernemers die verschillende tarieven toepassen respectievelijk 
ondernemers die zegels (waardebonnen) verstrekken, houden verband 
met de verhoging van het algemene btw-tarief van 19 naar 21 percent met 
ingang van 1 oktober 2012. 

Artikel II  

Artikel II (inwerkingtreding) 

In dit artikel wordt de inwerkingtreding geregeld. Het besluit treedt in 
werking met ingang van 1 oktober 2012. Het tijdstip van inwerkingtreding 
hangt samen met de aanpassing van het algemene btw-tarief op 1 oktober 
2012 in de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
F. H. H. Weekers
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