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Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 

De Staatssecretaris van Financiën, 
 
Gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13, 14, 19, 39, 40, 47a, 62 en 71 van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964 en de artikelen 11 en 14 van 
de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966; 
 
Besluit: 
 

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling 
 
Artikel 1 
1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 5b, 5c, 5d,  6, 8, 13, 14, 19, 21d, 21k, 38, 
tweede lid, 39, 47b, tweede lid, 52, vierde lid, 62 en 67, tweede lid, onderdeel b, van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de 
Invorderingswet 1990, artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van de Registratiewet 1970, de 
artikelen 18 en 54 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer en de artikelen 10 en 10a 
van de Wet op de dividendbelasting 1965. 
2. Deze regeling verstaat onder de wet: de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 
 

Hoofdstuk 8. Heffingsrente 
 
Artikel 31 
1. Bij de bepaling van het aantal dagen waarover ingevolge hoofdstuk VA van de wet 
belastingrente wordt berekend, wordt een volle kalendermaand gesteld op 30 dagen, met 
uitzondering van de maand op de laatste dag waarvan het tijdvak waarover de rente wordt 
berekend eindigt, in welk geval het werkelijke aantal dagen in aanmerking wordt genomen. 
2. Het bedrag van de in rekening te brengen belastingrente wordt naar beneden afgerond op 
gehele euro’s. 
3. Het bedrag van de te vergoeden belastingrente wordt naar boven afgerond op gehele 
euro’s. 
 

Hoofdstuk 10. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing 
 
Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2008] 
 
Artikel 43a 
Aan de verplichting, bedoeld in artikel 47b van de wet, wordt voldaan uiterlijk op het moment 
waarop de gegevens en inlichtingen, bedoeld in artikel 53, tweede en derde lid, van de wet, 
door een administratieplichtige als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit 
inkomstenbelasting 2001 aan de inspecteur worden verstrekt. 
 
Artikel 43b [Vervallen per 01-01-2012] 
 

Hoofdstuk 11 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 45 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1994. 
 
Artikel 46 
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Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake 
rijksbelastingen 1994. 
 
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering 
van de bijlagen OB69, OB97, OB101, OB140, MB1, MB3, MB4, MB5, MB6, MB7, MB9 en 
MB11, die ter inzage worden gelegd bij de Directie Wetgeving Directe Belastingen van het 
Ministerie van Financiën. 
 
De Staatssecretaris van Financiën,  
M.J.J. van Amelsvoort. 
 
 
Bron: www.wetten.nl  
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