
 

 

Besluit van PM DATUM 

tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van PM <maand> 2017, nr. PM 

Gelet op artikel 10.8 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001;  

 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van PM november/december 2017, 

nr. PM) 

 

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van PM, nr. PM 

 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

Artikel I 

Het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het tweede lid, onderdeel h, wordt “artikel 5.10, eerste lid, onderdeel a” vervangen door: 

artikel 5.10, onderdeel a. 

2. In het tweede lid, onderdeel k, wordt “artikel 5.10, eerste lid, onderdeel c” vervangen door: 

artikel 5.10, onderdeel b. 

3. In het vijfde lid, onderdeel c, wordt “artikel 5.10, eerste lid, onderdeel a” vervangen door: 

artikel 5.10, onderdeel a. 

Artikel II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 met dien verstande dat artikel I, 

onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 januari 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTA VAN TOELICHTING 

I. Algemeen 

Het onderhavige wijzigingsbesluit bevat een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit 

inkomstenbelasting 2001 (UBIB 2001) in verband met het herstellen van als gevolg van een 

wetswijziging onjuist geworden verwijzingen. 

 

II. Artikelsgewijs 

Artikel I, onderdeel A (artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) 

In artikel 22, tweede lid, onderdelen h en k, en vijfde lid, onderdeel c, van het UBIB 2001 wordt 

verwezen naar onderdelen van artikel 5.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Laatstgenoemde 

bepaling is ingevolge de Fiscale verzamelwet 2015 per 1 januari 2016 gewijzigd waarbij de 

onderverdeling in leden is komen te vervallen en enkele onderdelen zijn verletterd. De verwijzingen 

in artikel 22 van het UBIB 2001 zijn hier destijds per abuis niet op aangepast. Die verwijzingen 

worden met onderhavige wijziging alsnog en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 

hersteld.  


