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Besluit van 29 augustus 2006 tot
inwerkingtreding van artikel VI, onderdeel B,
van het Belastingplan 2005

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze minister van Financiën van 22 augustus 2006,
nr. DB 2006-00439;
Gelet op artikel XXXIII, vijfde lid, van het Belastingplan 2005;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
Artikel VI, onderdeel B, van het Belastingplan 2005 treedt in werking
met ingang van de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit
wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2005.
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, 29 augustus 2006
Beatrix
De Minister van Financiën,
G. Zalm
Uitgegeven de zevende september 2006
De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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NOTA VAN TOELICHTING
In de Wet van 16 december 2004, houdende wijziging van enkele
belastingwetten (Belastingplan 2005) (Stb. 653), is in artikel VI, onderdeel
B, zoals aangepast ingevolge artikel XXVII, onderdeel B, van het
Belastingplan 2006, voorzien in een wijziging van artikel 5, eerste lid,
onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Deze
wijziging betreft een verruiming van de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor restaurerende instellingen, zoals stadsherstellichamen, per
1 januari 2005. Zoals in de toelichting bij het wetsvoorstel werd vermeld
(Kamerstukken II 2003/04, 29 767, nr. 3, blz. 51), zou mogelijk sprake
kunnen zijn van een steunmaatregel in de zin van artikel 87 van het
EG-verdrag waardoor deze regeling pas in werking zou kunnen treden na
goedkeuring van de Europese Commissie. Op 16 mei 2006 (C(2006) 1852
def.) heeft de Europese Commissie besloten de verruimde vrijstelling van
vennootschapsbelasting voor stadsherstelorganisaties tot en met
31 december 2014 te beschouwen als verenigbaar met artikel 87, derde
lid, onderdeel d, van het EG-verdrag.
De Minister van Financiën,
G. Zalm
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