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Ministerie van Financien

HEDEN

TER BESLISSING

Directie Algemene
Fiscale Politiek

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

TER BESLISSING
Persoonsgegevens

Aan

de minister

nota Brief certificeringen staatssecretaris 22 december Datum

22 december 2022

Notanummer

2022 0000324338

Afgestemd met

AFEP

COMM

Bijiagen
1 Kamerbrief TK certiflcering

2 Kamerbrief EK certiflcering

3 Totaal ramingstoeiichtingei
4 Certificeringsnatitie CPB Nv

5 Certiflceringsriotitie CPB vc

6 Certiflceringsnotitie CPB wi

Aanleiding
Flet Centraal Planbureau CPB gaat vrijdag 23 december de certificeringen van

enkele maatregelen uit het Belastingplan 2023 nota s van wijziging het

Eindejaarsbesluit de Eindejaarsregeling en 2 wetsvoorstellen op haar website

publiceren In het certificeringsproces zijn een aantal cijfers aangepast ten

opzichte van die in het wetsvoorstel Normaliter worden de ramingstoelichtingen

gezamenlijk met de certiflcering naar het parlement gezonden Met deze nota

leggen we u de Kamerbrieven voor om deze certificeringen aan de EK en TK te

versturen

Beslispunten
• Wij adviseren u akkoord te gaan met het versturen van de Kamerbrief en

bijbehorende bijiagen naar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en

beide brieven bijiage 1 en bijiage 2 te ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen

worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kernpunten
Flet CPB toetst via het certificeringsproces als onafhankelijke instantie de

budgettaire effecten van belastingmaatregelen inclusief een inschatting van de

gedragseffecten Dit houdt in dat het CPB toetst of de ramingen neutraal en

redelijk zijn Ook geeft het CPB de mate van onzekerheid van een raming weer

wat de kwaliteit en transparantie van de ramingen bevordert

Afgelopen najaar bleek het niet mogelijk om de certificeringen en

ramingstoelichtingen kort na de publicatie van het Belastingplan en de latere

nota s van wijziging op te leveren Deels door latere besluitvorming en deels door

opgelopen vertraging Flet certificeringsproces van een achttal maatregelen

afkomstig uit het Belastingplan 2023 inclusief nota s van wijziging de

Eindejaarsregeling 2022 het Eindejaarsbesluit 2022 en 2 wetsvoorstellen is nu

afgerond De certiflcering van enkele andere maatregelen zoals de BPM worden in

januari gereed gemaakt De budgettaire gevolgen van de certiflcering worden

integraal meegenomen in het vootjaar

Toelichting
Niet van toepassing
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Polltlek bestuurlijke context

Het CPB kan als onafhankelijke organisatie zelf bepalen wanneer certificeringen
worden gepubliceerd Om het parlement goed mee te nemen in het

certificeringsproces is het belangrijk dat zij voor de publicatie van certificeringen

op de hoogte worden gesteld dat deze op de korte termijn zullen worden

aangeieverd door het CPB

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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