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34 785 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Belastingplan 2018) 

Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. 
Ontvangen 21 november 2017 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

Artikel VIIA komt te luiden: 

ARTIKEL VIIA  

In de Wet op de accijns wordt met ingang van 1 april 2018 artikel 35, 
eerste lid, als volgt gewijzigd:
  

1. In onderdeel a wordt «5%» vervangen door: 6%.
  

2. In onderdeel b wordt «€ 166,46» vervangen door «€ 173,10» en 
wordt «€ 181,59» vervangen door: € 188,99.
  

3. In onderdeel c wordt «€ 99,25» vervangen door: € 106,65. 

II

Artikel VIIB komt te luiden: 

ARTIKEL VIIB  

In de Wet op de accijns wordt met ingang van 1 januari 2019 artikel 35, 
eerste lid, als volgt gewijzigd:
  

1. In onderdeel a wordt «6%» vervangen door: 7%.
  

2. In onderdeel b wordt «€ 173,10» vervangen door «€ 175,20» en 
wordt «€ 188,99» vervangen door: € 191,28.
  

3. In onderdeel c wordt «€ 106,65» vervangen door: € 108,94. 
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III

Artikel VIIC komt te luiden: 

ARTIKEL VIIC  

In de Wet op de accijns wordt met ingang van 1 januari 2020 artikel 35, 
eerste lid, als volgt gewijzigd:
  

1. In onderdeel a wordt «7%» vervangen door: 8%.
  

2. In onderdeel b wordt «€ 175,20» vervangen door «€ 180,32» en 
wordt «€ 191,28» vervangen door: € 196,99.
  

3. In onderdeel c wordt «€ 108,94» vervangen door: € 114,65. 

IV

Artikel VIID komt te luiden: 

ARTIKEL VIID  

In de Wet op de accijns wordt met ingang van 1 januari 2021 artikel 35, 
eerste lid, als volgt gewijzigd:
  

1. In onderdeel a wordt «8%» vervangen door: 9%.
  

2. In onderdeel b wordt «€ 180,32» vervangen door «€ 184,90» en 
wordt «€ 196,99» vervangen door: € 201,93.
  

3. In onderdeel c wordt «€ 114,65» vervangen door: € 119,59. 

V

Aan artikel XV wordt een lid toegevoegd, luidende: 

3. In afwijking van het eerste lid treedt artikel VII, onderdelen A en C, in 
werking met ingang van 1 januari 2019. 

Toelichting  

Dit amendement bewerkstelligt dat de wijzigingen van artikel 2a en 
tabel II van respectievelijk behorende bij de Wet op de omzetbelasting 
1968 in werking treedt met ingang van 1 januari 2019 in plaats van met 
ingang van 1 januari 2018. 

Dit brengt een derving met zich mee van € 3 miljoen. Dit wordt gedekt 
door de accijns van sigaretten en rooktabak voor het jaar 2018 meer te 
verhogen dan is voorgesteld in de eerste nota van wijziging op het 
Belastingplan 2018. Ter compensatie hiervan wordt de in deze nota van 
wijziging voorgestelde verhoging van de accijnstarieven van sigaretten en 
rooktabak voor het jaar 2019 verlaagd. In verband met afrondingen zijn 
ook de in de nota van wijziging voorgestelde tarieven voor de jaren 2020 
en 2021 licht aangepast. De absolute grootte van de tariefmutaties in deze 
jaren is echter niet gewijzigd, wat betekent dat de accijnstarieven voor 
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sigaretten en rooktabak eenmalig voor 2018 en niet structureel worden 
verhoogd ten opzichte van de tarieven zoals opgenomen in de nota van 
wijziging op het Belastingplan 2018. 

Van Weyenberg
Aukje De Vries
Omtzigt
Bruins
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