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33 287 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Wet uitwerking fiscale 
maatregelen Begrotingsakkoord 2013) 

Nr. 13  AMENDEMENT VAN HET LID GROOT TER VERVANGING VAN DAT 
GEDRUKT ONDER NR. 101 

Ontvangen 19 juni 2012  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel XIII, onderdeel A, komt te luiden: 

 A

In artikel 1 vervalt onderdeel a, onder verlettering van de onderdelen b 
tot en met d tot onderdelen a tot en met c. 

II

Artikel XVI, onderdeel D, komt te luiden: 

 D

Artikel XXV vervalt. 

Toelichting  

Dit amendement strekt ertoe de zogenoemde tijdelijke willekeurige 
afschrijving voor investeringen in het belang van de bevordering van de 
economische ontwikkeling of de economische structuur, in beperkte vorm, 
opnieuw open te stellen voor investeringen die worden verricht in 2013 en 
voor het overige aan de geldende criteria voldoen. De herinvoering van de 
willekeurige afschrijving wordt gedekt door de bij het Belastingplan 2012 
herziene afschaffing van de verpakkingenbelasting per 1 januari 2013 
ongedaan te maken. Dit levert € 300 mln. op. 

Deze regeling is gebaseerd op artikel 3.34, tweede lid, van de Wet 
inkomstenbelasting 2001, maar uitgewerkt in de artikelen 13, 14 en 15 van 
de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001. Deze laatstge-

 

1  Vervanging in verband met een wijziging in 
de toelichting en een wijziging in de 
ondertekening. 
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noemde artikelen zullen dan aan het einde van het jaar per ministeriële 
regeling moeten worden aangepast. Uitgangspunt van het amendement 
is dat investeringen verricht in 2013 in aangewezen bedrijfsmiddelen in 4 
jaar mogen worden afgeschreven. Het openstellen van de tijdelijke 
willekeurige afschrijving voor de duur van één jaar (2013) kost op deze 
wijze € 130 mln. De effecten voor het EMU-saldo zijn in 2013–2016 
jaarlijks € 270 mln. 

Groot
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