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In hel ontwerp van wet worden de volgende wijzigingen 
gebracht. 

A. In het bij artikel 1, onderdeel IV, voorgestelde artikel 8, 
zevende lid, van het Besluit op de Loonbelasting 1940 wordt: 
„alsmede voor eigen kinderen, die jonger dan 16 jaar zijn", 
vervangen door: alsmede voor eigen en aangehuwde kinderen, 
die jonger dan 16 jaar zijn. 

B. In artikel 1 wordt na onderdeel XI een nieuw onder-
deel Xlfl ingevoegd, luidende: 

Xltf. In artikel 22, tweede lid, wordt: „doordat de werk-
nemer onjuiste gegevens heeft verstrekt", vervangen door: 
doordat de werknemer niet de voor de juiste inhouding be-
nodigde gegevens heeft verstrekt. 

C. In het bij artikel 3, onderdeel III, voorgestelde artikel 26a 
van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 wordt na „uit-
keringen" ingevoegd: of verstrekkingen. 

D. In het bij artikel 3, onderdeel VIII, voorgestelde artikel 
47, tweede lid, van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 
wordt: „alsmede voor eigen kinderen, die jonger dan 16 jaar 
zijn", vervangen door: alsmede voor eigen en aangehuwde kin-
deren, die jonger dan 16 jaar zijn. 

E. In het bij artikel 4 voorgestelde artikel 10, vijfde lid, 
van de Wet op de Vermogensbelasting 1892 wordt: „alsmede 
voor eigen kinderen, die jonger dan 16 jaar zijn" vervangen 
door: alsmede voor eigen en aangehuwde kinderen, die jonger 
dan 16 jaar zijn. 

Toelichting 
De wijzigingen, welke in de onderdelen A, D en E zijn op-

genomen, dienen om een ongerechtvaardigd verschil in bchan-
deling ten aanzien van de aanspraak op kinderaftrek voor 
eigen en aangehuwde kinderen, dat uit de aanvankelijk voor-
gestelde tekst zou voortvloeien, te voorkomen. 

Voorts is bij de voorbereiding van de uitvoeringsbepalingen 
gebleken, dat de bij het wetsontwerp in artikel 11 van het 
Besluit op de Loonbelasting 1940 voorgestelde veranderingen, 
ten gevolge waarvan o.a. de verplichting om jaarlijks een werk-
ncmersverklaring in te vullen, zal komen te vervallen, het nood-
zakelijk maken de in artikel 22, tweede lid, van dat besluit 
voorziene mogelijkheid om in bepaalde gevallen aan de werk-
nemer een navorderingsaanslag op te leggen uit te breiden tot 
de gevallen, dat de werknemer heeft nagelaten de juiste ge-
gevens te verschaffen. De in onderdeel B voorgestelde wijziging 
van genoemd artikel 22, tweede lid, beoogt hierin te voorzien. 

De wijziging, welke onderdeel C bevat, stemt overeen met 
de bij de eerste Nota van Wijzigingen (Zitting 1952—1953 — 
3034, stuk no. 15) voorgestelde verandering van artikel 5 
(nieuw) van het Besluit op de Loonbelasting 1940. 
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