Mededeling
Wijziging tarieven Zegelbelasting
De regering is, op voorstel van de Minister van Financiën, recentelijk accoord gegaan
om de verschillende tarieven van Zegelbelasting aan te passen met ingang van één
februari aanstaande. De aanpassing is gebaseerd op de inflatie in de periode tussen
1985 en 2013. De laatste keer waarop het tarief van Zegelbelasting werd aangepast,
gebeurde in 2004.
Wijzigingen ingaande 1 februari 2014:
Geschriften die t/m 31-1-2014 op zegelpapier van f. 5,- gesteld moesten worden
dienen per 1-2-2014 gesteld te worden op zegelpapier van Naf 10,-;
Geschriften die t/m 31-1-2014 op zegelpapier van f. 10,- gesteld moesten worden
dienen per 1-2-2014 gesteld te worden op zegelpapier van Naf 20,-;
Het bedrag van de formaatzegel ( 6,237 vierkante decimeter oppervlakte van het
papier of een kleinere oppervlakte) die t/m 31-1-2014 f. 5,- bedroeg is per 1-2-2014
Naf 10,- geworden;
Dus zegelpapier en formaatzegel zijn per 1 -2-2014 als volgt gewijzigd:
-) Zegelpapier van f. 5,- is Naf 10,- geworden;
-) Zegelpapier van f. 10,- is Naf 20,- geworden.
-) Het bedrag van de formaatzegel van f. 5,- is Naf 10,- geworden.
De van Landswege uit te geven zegelpapieren zijn ingaande 1-2-2014 als volgt
geworden:
-) Het enkele vel papier ter waarde van f. 5,- is Naf 10,- geworden;
-) het dubbele vel papier ter waarde van f. 10,- is Naf 20,- geworden.
Verder zijn de bedragen welke betaald moest worden voor het verkrijgen van
bepaalde documenten als volgt gewijzigd.
-) Voor hypotheekakte: f. 0,20 wordt Naf 0,40; f. 1,- wordt Naf 2,- en f. 0,50 wordt
Naf 1,- (het te betalen bedrag is afhankelijk van de hoogte van het hypotheekbedrag;
-) vertrekpassen voor schepen: f. 1,- wordt Naf 2,-; f. 2,50 wordt Naf 5,- en f. 5,- wordt
Naf 10,- (het te betalen bedrag is afhankelijk van de grootte van het schip);
-) machtiging tot het hebben van een wapen: f. 15,- wordt Naf 30,-;
-) handlichting: f. 60,- wordt Naf 120,-;
-) brieven voor wettiging: f. 10,- wordt Naf 20,-;
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-) akten van huwelijksvoorwaarden: f. 30,- wordt Naf 60,-;
-) paspoorten voor één persoon: f. 15,- wordt Naf 30,-;
-) paspoorten voor een gezin: f. 30,- wordt Naf 60,-;
-) verlenging geldigheidsduur paspoort: f. 6,- wordt Naf 12,-;
-) vervanging of bijvoeging van voornamen: f. 60,- wordt Naf 120,-;
-) vervanging of bijvoeging van geslachtsnamen: f. 300,- wordt Naf 600,-;
-) bewijzen van inschrijving in het register van vestigingen: f. 75,- wordt Naf 150,-;
-) vergunning voor aanhouding openbare danshuizen, geldende voor 24 uren: f. 15,wordt Naf 30,-;
-) vergunning voor aanhouding van pandhuizen, geldende voor een jaar: f. 150,- wordt
Naf 300,-;
-) legalisatiën van handtekeningen: f. 7,50 wordt Naf 15,-;
-) apostilles tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse
openbare akten: f. 7,50 wordt Naf 15,-;
-) vergunningen ex. artikel 146, lid 2 Algemene Verordening I.U. en D. 1908: voor wat
betreft sigaretten en gedistilleerd: f. 2,- wordt f. 2,50; f. 7,50 wordt Naf 15,- (het te
betalen bedrag is afhankelijk van aantal stuks sigarreten en liters gedistilleerd);
-) vergunningen ex. artikel 146, lid 2 Algemene Verordening I.U. en D. 1908: voor wat
betreft andere goederen: f. 2,50 wordt Naf 5,-.
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