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Persoonsgegevens

nota Akkoord verzending Nota nav verslag wetsvoorstei Wet

tijdelijke solidariteitsbijdrage

Datum

16 rovember 2022

Notanummer

2022 OD0028044S

Aanleiding
In deze nota leggen we u de nota naar aanleiding van het verslag bij het

wetsvoorstei Wet tijdelijke soiidariteitsbijdrage voor bijiage 1 Indien u akkoord

gaat za deze nota aan de Tweede Kamer worden verzonden

BIjIagen
1 Nota naar aanleiding van h

2 Brier verzending nota naar

Beslispunten
1 Gaat u akkoord met de verzending van de nota naar aanieiding van het

verslag bij het wetsvoorstei Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage bijiage 1

Indien u akkoord gaat vragen wij u de aanbiedingsbrief bijiage 2 te

ondertekenen

2 Gaat u akkoord met de actieve openbaarmaking van deze beslisnota

Kernpunten
• Op maandag 14 november 2022 heeft de Tweede Kamer een verslag

ultgebracht bij het wetsvoorstei Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage
• Er zijn vragen gesteid ten aanzien van onder andere de volgende

onderwerpen
o De verhouding tussen de verhoging van de cijns in de Mijnbouwwet en_

de voorgestelde soiidariteitsbijdrage
o Op welke wijze de solidariteitsbijdrage in andere lidstaten wordt

geimplementeerd
o Op welke wijze de overwinst voor toepassing van de

solidariteitsbijdrage wordt bepaald
o Het investeringsklimaat en de leveringszekerheid
o De terugwerkende kracht

o De aansprakelijkheidsbepalingen
o De hoogte van het tarief

o De mogelijkheid tot verlenging of uitbreiding
o De rechtsgrondslag van de verordening en de precedentwerking van

belastingwetgeving met meerderheid van stemmen

o De uitvoeringsaspecten
o De budgettaire aspecten
o Enkele technische punten

• Op al deze vragen en de overige vragen is uitgebreid en zo volledig mogeiijk
antwoord gegeven
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Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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