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Besluit van 16 juli 2005 tot inwerkingtreding
van artikel XXXIA van het Belastingplan 2005

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 15 juni 2005,
nr. WDB2005/361M;
Gelet op artikel XXXIA, derde lid, en XXXIII, zevende lid, van de Wet van
16 december 2004, Stb. 653, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
Artikel XXXIA van de Wet van 16 december 2004, Stb. 653, houdende
wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005) treedt na
verwerking van de hierna aangeduide wijzigingen, met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2005 in werking. De wijzigingen betreffen:
a. in het eerste lid wordt «voor de kalenderjaren 2005 tot en met 2007»
gelezen: de kalenderjaren 2005, 2006 en 2007 tot en met 30 juni;
b. in het eerste lid wordt voor «gemaakt voor 1 januari 2008» gelezen:
gemaakt voor 1 juli 2007;
c. in het tweede lid wordt voor «1 januari 2008» gelezen: 1 juli 2007.
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.
Tavarnelle, 16 juli 2005
Beatrix
De Minister van Financiën,
G. Zalm
Uitgegeven de zesentwintigste juli 2005
De Minister van Justitie a.i.,
G. Zalm
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NOTA VAN TOELICHTING
In de Wet van 16 december 2004, Stb. 653, houdende wijziging van
enkele belastingwetten (Belastingplan 2005) is in artikel XXXIA voorzien in
een verlenging van de willekeurige afschrijving op films en de
filminvesteringsaftrek voor de kalenderjaren 2005 tot en met 2007. Zoals
in de toelichting bij de eerste nota van wijziging op het ontwerp dat heeft
geleid tot die wet is vermeld (Kamerstukken II 2003/04, 29 767, nr. 6, blz.
9), kan deze verlenging pas effectief worden zodra de goedkeuring van de
Europese Commissie is verkregen. Tevens is aangegeven dat het
noodzakelijk kan blijken om de einddatum van 31 december 2007 te
vervroegen. Dit is de reden dat zowel voor de inwerkingtreding van deze
verlenging als voor een eventuele verkorting van de werkingsduur van de
voortzetting van de filmcv-regeling is voorzien in inwerkingtreding en
wijziging bij koninklijk besluit.
Onlangs heeft de Europese Commissie haar goedkeuring (N580/2004)
aan deze verlenging verleend tot en met 30 juni 2007.
Het voorgaande leidt ertoe dat de verlenging in werking treedt met
ingang van 1 januari 2005 en de werkingsduur wordt verkort tot 30 juni
2007.
Opgemerkt wordt dat nog een wetsontwerp zal worden ingediend tot
wijziging van artikel XXXIA van het Belastingplan 2005, nu de inhoudelijke
betrokkenheid van het ministerie van Economische Zaken bij het
filmdossier is beëindigd en de daarmee verband houdende verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het ministerie van Economische Zaken
overgaan naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij
dat wetsvoorstel zal tevens een wettelijke goedkeuring worden
opgenomen van de Regeling aanwijzing filminvesteringen 2005.
De Staatssecretaris van Financiën,
J. G. Wijn
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