
Zitting 1970-1971 - 10 7 9 0 

Wijziging van de inkomstenbelasting 
en van de loonbelasting 

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS 
VAN FINANCIËN 

Nr. 58 

's-Gravenhage, 30 november 1970. 

Hierbij heb ik de eer u mede te delen dat in de tekst van 
artikel 46 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en van 
de artikelen 15 en 18 van de Wet op de loonbelasting 1964, 
zoals deze artikelen komen te luiden ingevolge het ontwerp 
van wet tot wijziging van de inkomstenbelasting en van de 
loonbelasting (zitting 1969-1970 ■ 10 790) na de Derde Nota 
van Wijziging en na overneming van de amendementen op 
stukken nrs. 18, 51 en 52 en na aanneming van de amende-
menten op stukken nrs. 24, onderdeel III, 33, 34 en 35, een 
aantal onjuistheden voorkomt. 

Deze onjuistheden betreffen: 
A. wat artikel 46 van de Wet op de inkomstenbelasting 

1964 aangaat: 
1. het eerste lid, letter b, waarin aan het slot het zinsdeel 

dat aanvangt met de woorden „met dien verstande" inspringend 
op een nieuwe regel dient te beginnen; 

2. het vierde lid, eerste volzin, waarin „zijn" dient te wor-
den vervangen door: het; 

3. het vierde lid, derde volzin, waarin na „bevalling" dient 
te worden ingevoegd: , adoptie; 

B. wat artikel 15 van de Wet op de loonbelasting 1964 
aangaat, letter a, van dat artikel, waarin „belastingplichtige" 
dient te worden vervangen door: werknemer; 

C. wat artikel 18 van de Wet op de loonbelasting 1964 
aangaat: 

1. het eerste lid, letter b, waarin tussen „de zijlinie" en „tot 
een en een kwart maal" een komma dient te worden geplaatst; 

2. het eerste lid, letter b, waarin „tien percent van het 
onzuivere inkomen" dient te worden vervangen door: tien 
percent van het geschatte jaarloon; 

3. het eerste lid, letter b, waarin aan het slot het zinsdeel 
dat aanvangt met de woorden „met dien verstande" insprin-
gend op een nieuwe regel dient te beginnen; 

4. het vierde lid, eerste volzin waarin „zijn" telkens wordt 
vervangen door: het; 

5. het vierde lid, derde volzin, waarin na „bevalling" dient 
te worden ingevoegd: , adoptie. 

Ik moge u verzoeken de goedkeuring van de Kamer te 
willen vragen dat de tekst van vorenbedoelde artikelen nog 
vóór de eindstemming over het wetsontwerp wordt verbeterd. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
F. H. M. GRAPPERHAUS. 
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