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33 637 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013) 

Nr. 7  NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 3 juli 2013 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

1 

In artikel I wordt na onderdeel K een onderdeel ingevoegd, luidende: 

Ka 

In artikel 9.6, vierde lid, wordt «heffingsrente» vervangen door: 
belastingrente. 

2 

Artikel XI wordt als volgt gewijzigd: 

a. In onderdeel Q, onder 1, wordt «In de onderdeel a» vervangen door: 
In onderdeel a. 

b. Onderdeel BB komt te luiden: 

BB 

Tabel II behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt 
gewijzigd: 

1. In post a.2 wordt «Gemeenschap» telkens vervangen door: Unie. 

2. In post a.6 wordt «lid-staat» telkens vervangen door: lidstaat. 

3. In post a.7, onderdeel b, onder 3°, wordt «lid-staat» vervangen door: 
lidstaat. 

4. In de posten b.4 en b.5 wordt «Gemeenschap» vervangen door: Unie. 
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3 

Artikel XII komt te luiden: 

ARTIKEL XII 

Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van Tabel I, 
onderdeel b, post 20, behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968 
door een punt, vervalt Tabel I, onderdeel b, post 21, van die wet met 
ingang van 1 maart 2014. 

4 

Na artikel XXII worden twee artikelen ingevoegd, luidende: 

ARTIKEL XXIIA 

In de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt artikel 3 als 
volgt gewijzigd: 

1. In het tweede lid, onderdeel d, wordt «belastingplichtige» vervangen 
door: belanghebbende. 

2. In het vijfde lid wordt «Algemene wet inzake rijksbelasting» 
vervangen door: Algemene wet inzake rijksbelastingen. 

ARTIKEL XXIIB 

In de Mijnbouwwet wordt in artikel 80 «heffingsrente» vervangen door: 
belastingrente. 

5 

In artikel XXXI, zevende lid, wordt «Artikel II, onderdelen A en I» 
vervangen door «Artikel I, onderdeel Ka, artikel II, onderdelen A en I». 
Voorts wordt «en artikel XXV» vervangen door: artikel XXIIA, artikel XXIIB 
en artikel XXV. 

TOELICHTING  

I. Inleiding 

Met deze nota van wijziging worden in het wetsvoorstel enige wijzi-
gingen van redactionele of technische aard aangebracht. 

II. Onderdeelsgewijs 

Onderdelen 1, (deels) 4 en (deels) 5 

Artikelen I, onderdeel Ka, XXIIB en XXXI (artikel 9.6 van de Wet inkom-
stenbelasting 2001 en artikel 80 van de Mijnbouwwet) 

De wijziging van artikel 9.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de 
wijziging van artikel 80 van de Mijnbouwwet houden verband met de per 
1 januari 2013 ter vervanging van de regeling van de heffingsrente in 
werking getreden regeling van de belastingrente. Inhoudelijk wijzigt er 
niets. Deze wijzigingen werken ingevolge de in onderdeel 5 van de 
onderhavige nota van wijziging opgenomen wijziging van de inwerking-
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tredingsbepaling van het voorstel van wet terug tot en met de datum van 
inwerkingtreding van de regeling van de belastingrente, zijnde 1 januari 
2013. 

Onderdelen 2 en 3 

Artikelen XI en XII (artikel 28q, tabel I en tabel II behorende bij de Wet op 
de omzetbelasting 1968) 

De wijzigingen die worden aangebracht in de artikelen XI en XII 
betreffen het herstellen van omissies. Inhoudelijk wordt het voorstel niet 
gewijzigd. 

Onderdelen (deels) 4 en (deels) 5 

Artikelen XXIIA en XXXI (artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhan-
kelijke regelingen) 

De wijzigingen van artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke 
regelingen betreffen twee redactionele verbeteringen. Inhoudelijk wijzigt 
er niets. Deze wijzigingen werken ingevolge de in onderdeel 5 van de 
onderhavige nota van wijziging opgenomen wijziging van de inwerking-
tredingsbepaling van het voorstel van wet terug tot en met de datum van 
inwerkingtreding van de betreffende tekst van artikel 3 van de Algemene 
wet inkomensafhankelijke regelingen, zijnde 1 januari 2013. 

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