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Algemeen 

In de memorie van toelichting van het bij Koninklijke Bood-
schap dd. 16 juni 1972 aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal ter overweging aangeboden ontwerp van wet tot wij-
ziging van de structuur van het tarief van de inkomstenbelas-
ting, zitting 1971-1972 - 11 879, is in het gedeelte dat betrek-
king heeft op het tijdstip van in werking treden van de voor-
gestelde wijzigingen reeds vermeld dat de voorstellen met be-
trekking tot het tarief van de loon- en inkomstenbelasting niet 
in één wetsontwerp konden worden voorgelegd. Om de Staten-
Generaal met het oog op de voorgestelde datum van invoering 
- 1 januari 1973 - de gelegenheid te geven, zo spoedig als 
mogelijk was, kennis te nemen van de inhoud van de voor-
gestelde wijzigingen en de daarvoor aangevoerde gronden, zijn 
de wijzigingen van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in 
een afzonderlijk ontwerp van wet neergelegd. 

Voor het onderhavige wetsontwerp dat voorziet in de wijzi-
gingen van de Wet op de loonbelasting 1964 die voortvloeien uit 
de voorstellen met betrekking tot de inkomstenbelasting, gelden 
de gronden die voor de laatstbedoelde wijzigingen in de me-
morie van toelichting bij wetsontwerp 11 879 zijn aangevoerd, 
evenzeer. De ondergetekenden menen dan ook op dit punt met 
een verwijzing naar het aldaar geschrevene te mogen volstaan. 
In de navolgende artikelsgewijze toelichting zal op een aantal 
plaatsen worden ingegaan op kleine, merendeels door de tech-
niek van de loonbelasting ontstane, afwijkingen van het wets-
ontwerp met betrekking tot de inkomstenbelasting. 

Ten slotte zij nog vermeld dat dit wetsontwerp op korte ter-
mijn zal worden gevolgd door een aanpassingsontwerp tot wij-
ziging van een aantal sociale verzekeringswetten en op langere 
termijn door een aanpassingsontwerp tot wijziging van de Wet 
op de vermogensbelasting 1964 en van (het ontwerp van) de 
school- en cursusgeldwet 1972. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I 
Onderdeel A. De voorgestelde wijziging van artikel 9, derde 

lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 beperkt de werking 
van het tweede lid tot de niet duurzaam gescheiden levende 
echtgenote. 

Onderdeel B. De in artikel 11 voorgestelde wijzigingen zijn 
een uitvloeisel van de nieuwe kinderaftrekregeling in de inkom-
stenbelasting welke er op berust dat de kinderbijslag en kinder-
aftrek worden gesaldeerd. In de loonbelasting wordt deze sal-
dering onder meer bereikt door de aanspraak op kinderbijslag 
ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden niet meer 
tot het loon te rekenen (artikel 11, eerste lid, letter b). Ver-
volgens wordt de kinderbijslag zelf vrijgesteld in de nieuw 
ingevoegde letter e van artikel 11, eerste lid. Om redenen van 
eenvoud is geen onderscheid gemaakt tussen de eigenlijke 
Kinderbijslag en de - uiteindelijk ook op de K.W.L. berustende 
- Kindertoelageregeling overheidspersoneel. Mede gezien het 
aflopende karakter van deze kindertoelageregeling en de geringe 
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omvang van de per 1 januari 1973 nog te verwachten verschil-
len tussen de maximale hoogte van deze kindertoelage en de 
wettelijke kinderbijslag is er van afgezien de vrijstelling te be-
perken tot het bedrag van de wettelijke kinderbijslag. 

Onderdeel C. De voorgestelde wijziging van artikel 17 komt 
overeen met de wijziging in artikel 37, tweede lid, van de Wet 
op de inkomstenbelasting 1964. 

Onderdeel D. Deze wijziging vloeit voort uit onderdeel F, 
waarbij de tekst van artikel 25 wordt overgebracht naar ar-
tikel 22. 

Onderdeel E. Het nieuwe artikel 19a is opgenomen als uit-
vloeisel van het nieuw voorgestelde eerste lid van artikel 5 van 
de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Het laatstgenoemde 
artikel beoogt de uitgaven van de gehuwde vrouw die kunnen 
leiden tot een aftrek van persoonlijke verplichtingen, buitenge-
wone lasten en aftrekbare giften uitsluitend bij haar man tot 
gelding te doen komen. In de loonbelasting is daarom een zo-
danige bepaling voorgesteld dat evenals in de inkomstenbelas-
ting deze aftrekposten slechts bij de man in aanmerking kunnen 
komen. De redactie van het voorgestelde artikel 19a bewerk-
stelligt voorts dat voor zover de hoogte van het loon invloed 
heeft op de omvang van de aftrekposten alleen het geschatte 
jaarloon van de man beslissend is. 

Onderdeel F. In het voorgestelde artikel 20 is het voor de 
inkomstenbelasting ontworpen schijventarief opgenomen met de 
daarbij behorende belastingvrije sommen. Bijstelling van de 
inkomens- en belastingbedragen bij de inkomstenbelasting door 
toepassing van de bij de jaarlijkse inflatie-aanpassing te han-
teren tabelcorrectiefactor, werkt ingevolge het ontworpen vijfde 
lid van artikel 20 automatisch door bij de loonbelasting. Daar-
door wordt bereikt dat evenals thans het geval is, het loon-
belastingtarief wezenlijk hetzelfde is als het inkomstenbelasting-
tarief. Hierbij zij echter nog vermeld dat de zinsnede in de 
aanhef van het eerste lid „wordt afgeleid uit de navolgende 
tabel" afwijkt van de op dit punt gekozen tekst van het nieuwe 
artikel 53 Wet op de inkomstenbelasting die spreekt van „wordt 
bepaald aan de hand van de navolgende tabel". Deze afwijking 
houdt verband met het feit dat in de loonbelasting voor het 
vinden van belastingbedragen ook in de toekomst tabellen 
zullen worden gehanteerd, zodat het belastingbedrag niet on-
middellijk kan worden berekend aan de hand van het schijven-
tarief. 

Mede uit praktische overwegingen is bij de loonbelasting voor 
wat betreft de verhoging van de belastingvrije som voor kin-
deraftrek in de wet uitgegaan van de vrijwel over de gehele 
linie bestaande situatie dat voor het eerste en tweede kind recht 
op kinderbijslag of kindertoelage bestaat. 

Anders dan met betrekking tot de inkomstenbelasting is voor-
gesteld, is de extra-aftrek voor onvolledige gezinnen in de loon-
belasting (in het nieuwe artikel 20, vierde lid, letter c) gesteld 
op een vast bedrag van f 2000 in plaats van op een kwart van 
de zuivere inkomsten met een maximum van f 2000. In de prak-
tijk zal dit slechts zeer geringe verschillen ten opzichte van de 
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inkomstenbelasting met zich meebrengen omdat de zuivere in-
komsten uit een dienstbetrekking in de regel meer dan f8000 
zullen belopen. Ook bij een geringer bedrag aan zuivere in-
komsten in gevallen waarin slechts een gedeelte van het jaar 
of b.v. halve dagen wordt gewerkt, geeft de tabeltoepassing toch 
een juist resultaat omdat de aftrek tot slechts een gedeelte van 
f 2000 wordt geëffectueerd. Voorts zij opgemerkt dat de aftrek 
in overeenstemming met de strekking daarvan voor de loon-
belasting alleen wordt toegepast op het - in artikel 17, tweede 
lid, omschreven - loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. 

Door de indeling in groep 1 zal de belastingvrije som van 
f 1250 gelden voor alle door de gehuwde vrouw ontvangen be-
dragen die als loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 
1964 moeten worden beschouwd. Dit geldt ook voor loon we-
gens niet tijdelijke arbeidsongeschiktheid, pensioen en lijfrente, 
inkomsten dus die in de inkomstenbelasting aan de man wor-
den toegerekend, en die bij hem additioneel inkomen vormen. 
Uit een oogpunt van een zo eenvoudig mogelijke groepsinde-
ling voor de loonbelasting is zulks zeer wenselijk en gezien de 
suppletoire heffing van de inkomstenbelasting bovendien alles-
zins verantwoord. 

De in het tweede lid van artikel 21 mogelijk gemaakte rang-
schikking in groep 4 (de groep van de gehuwde man) van de 
gehuwde vrouw die kostwinster is, hangt samen met de ver-
wisseling van de belastingvrije sommen voor man en vrouw 
welke is voorzien in het voorgestelde artikel 55, vierde lid, van 
de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Er is voorts bepaald 
dat de werknemer wiens vrouw wordt gerangschikt in groep 4 
omdat zij kostwinster is, wordt gerangschikt in groep 1. Toe-
passing van het bepaalde in artikel 21, tweede lid, zal slechts 
kunnen plaats vinden nadat de inspecteur zulks op gezamen-
lijk schriftelijk gedaan verzoek van de echtgenoten, bij beschik-
king heeft toegestaan. Verwezen zij naar het bij onderdeel J, 
onder 2, aan artikel 30 van de Wet toegevoegde nieuwe vijfde 
lid. 

Onderdeel G. De bij die onderdeel naar artikel 22 overge-
brachte bepalingen inzake het recht op kinderaftrek zijn niet 
gewijzigd. De voorgestelde toevoegingen aan artikel 22, t.w. 
een zevende en een achtste lid sluiten de gehuwde vrouw uit 
van het recht op kinderaftrek omdat evenals in de inkomsten-
belasting de kinderaftrek steeds bij de man wordt geëffectueerd. 
Slechts ingeval de vrouw bij beschikking is ingedeeld in de 
tariefgroep 4 - verwezen zij naar hetgeen is vermeld in het 
slot van de toelichting op onderdeel F - wordt de kinderaftrek 
(tot de bedragen van artikel 20, vierde lid, letter a) aan haar 
toegerekend. 

Onderdeel H. De bij dit onderdeel voorgestelde nieuwe ar-
tikelen 23 tot en met 26 bevatten in de eerste plaats een aantal 
bepalingen van de bij onderdeel F vervangen artikelen 20 en 
21, voorts, in het nieuwe artikel 24, de regeling voor het tijd-
stip dat beslissend is voor het bepalen van de belastingvrije som 
in de zin van het derde lid van het nieuwe artikel 21 ter ver-
vanging van het vroegere artikel 26 en, in het nieuwe artikel 
26, een regeling voor de loonbelastingtabellen voor bijzondere 
beloningen (die voor het overgrote deel overeenstemt met het 
bepaalde in het bestaande artikel 22). Door het nieuwe regime 
ten aanzien van de werkende gehuwde vrouw kan het vroegere 
artikel 23 vervallen, terwijl de in het bestaande artikel 25 op-
genomen regeling van de kinderaftrek bij onderdeel G is over-
gebracht naar artikel 22. 

De bepalingen van (het vroegere) artikel 20 inzake loon-
tijdvakken hebben in artikel 25, eerste lid een plaats gevonden. 
De bevoegdheid van de Minister tot het vaststellen van loon-
belastingtabellen voor door hem aan te wijzen gevallen, is van 
artikel 20, derde tot en met vijfde lid, overgebracht naar arti-
kel 25, tweede en derde lid. Zoals in de artikelsgewijze toe-
lichting op de wijzigingen van de Wet op de inkomstenbelas-
ting 1964, onderdeel I, J en 02, reeds is uiteengezet, blijft het 
voor de loonbelasting nodig met tabellen en tariefklassen te 
werken. Ten einde de vaststelling van loonbelastingtabellen zo 
doelmatig mogelijk te doen geschieden is ook thans een delega-

tiebepaling opgenomen met betrekking tot de tijdvakken voor 
welke tabellen worden vastgesteld. Wat betreft de indeling in 
loonklassen (vroeger tarief klassen) ligt het in het voornemen 
de tabellen voortaan uit te werken tot een zodanig jaarloon 
dat van het meerdere aan loon steeds 70 pet. moet worden inge-
houden. 

De regels voor de samenstelling van de in de praktijk te ge-
bruiken loonbelastingtabellen houden in dat de belastingvrije 
som voor zover het betreft tariefgroep, kinderaftrek en be-
jaardenaftrek voor de verschillende groepen werknemers in de 
tabellen kunnen worden verwerkt. De mogelijkheid de bejaar-
denaftrek in de loonbelastingtabellen te verwerken is met name 
wenselijk om te kunnen voorkomen dat degenen die uitsluitend 
A.O.W. genieten belasting zouden moeten betalen ter zake van 
het vakantiegeld. Als - niet in de tabellen verwerkte - hand-
aftrek zullen worden toegepast: 

- de inkomensaftrek voor onvolledige gezinnen met jonge 
kinderen waarvan de ouder buitenshuis werkt; 

- de bejaardenaftrek (voor zover niet in de tabellen ver-
werkt) ; en 

- arbeidsongeschiktheidsaftrek. 

Het eerste lid van het bestaande artikel 21 verliest zijn be-
tekenis nu de bejaarden- en arbeidsongeschiktheidsaftrek in het 
nieuwe artikel 20, vierde lid, letters b, d en e, als onderdeel van 
de belastingvrije som wordt aangemerkt. Het tweede lid van 
het bestaande artikel 21 is opgenomen als artikel 23. 

Voor de tariefbepalende omstandigheden, zoals groepsinde-
ling, arbeidsongeschiktheidsaftrek, is in het voorgestelde artikel 
24, eerste lid, zoveel mogelijk aangesloten bij de feitelijke 
situatie op het tijdstip waarop de loonbelasting moet worden 
ingehouden. Voor de kinderaftrek evenwel is in verband met 
de samenhang met de kinderbijslagregelingen, als beslissend 
tijdstip gehandhaafd de toestand op de eerste dag van het kalen-
derkwartaal. 

Het nieuwe artikel 26 behelst de regeling voor de loonbelas-
tingtabellen voor bijzondere beloningen die tot dusver in artikel 
22 een plaats vond. Het eerste lid van het voorgestelde artikel 
26 is nieuw geredigeerd; de overige leden zijn ongewijzigd over-
genomen. Voor de nieuwe tabellen voor bijzondere beloningen 
zijn de bepalingen die ingevolge artikel 25 (nieuw) gelden 
voor de vaststelling van de tijdvaktabellen van overeenkomstige 
toepassing verklaard. De nieuwe tabellen voor bijzondere be-
loningen zullen worden afgestemd op de schijven van het voor-
gestelde tarief. Dit brengt met zich mede dat deze tabellen voor 
een groot deel zullen zijn opgebouwd uit de percentages van 
het schijventarief. Ten einde te bereiken dat de tabellen steeds 
kunnen worden toegepast op de bruto bijzondere beloning zul-
len door het verwerken van een aantal positieve en negatieve 
bestanddelen van het loon, in de laagste jaarloonklassen van het 
schijventarief afwijkende percentages voorkomen. 

Onderdeel I. De voorgestelde wijziging van artikel 28, twee-
de lid, is het gevolg van de gewijzigde indeling in tariefgroe-
pen. Bij ontbreken van een werknemersverklaring vindt inhou-
ding van loonbelasting - evenals thans het geval is - plaats 
naar tot het over een bepaald loon hoogst verschuldigde be-
lastingbedrag. Dat is in de nieuwe systematiek het belasting-
bedrag berekend met toepassing van de laagste belastingvrije 
som, te weten die van tariefgroep 1. 

Onderdeel J. In dit onderdeel is onder 1 een aanvulling 
van artikel 30 opgenomen welke een bepaling inhoudt inzake 
het tijdstip waarop aftrekbare kosten, persoonlijke verplichtin-
gen, buitengewone lasten en aftrekbare giften in aanmerking 
worden genomen. Deze tot nu toe in de loonbelasting ontbre-
kende bepaling komt overeen met het voor deze aftrekposten 
in de inkomstenbelasting geldende artikel 38, eerste lid, van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964. 

Het nieuwe vijfde lid van artikel 30, opgenomen onder 2, is 
reeds toegelicht bij onderdeel F, hiervóór. 
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Artikel II. 

Evenals in artikel III van het wetsontwerp dat betrekking 
heeft op de inkomstenbelasting is in dit wetsontwerp aan de 
Minister een algemene bevoegdheid toegekend overgangsrege-
len te stellen en is als datum van inwerkingtreding voorgesteld 
1 januari 1973. 

De Minister van Financiën, 

R. J. NELISSEN. 

De Staatssecretaris van Financiën, 

W. SCHOLTEN. 


