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aan de wijziging van de structuur van het tarief 
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(De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 
1971-1972.) 

Een zeer groot aantal leden van de vaste commissie voor 
financiën meende zich in dit verslag te kunnen beperken tot 
een verwijzing naar de vragen en opmerkingen neergelegd in 
het voorlopig verslag over wetsontwerp 11 879. Deze zijn voor 
een belangrijk deel direct of indirect ook van betekenis voor dit 
wetsontwerp. 

Zeer vele andere leden verwezen eveneens naar de hunner-
zijds gemaakte opmerkingen in het voorlopig verslag over dat 
wetsontwerp, maar de aanpassing van de wet op de loonbe-
lasting 1964 aan de nieuwe tariefsstructuur riep bij hen toch 
vragen op, misschien mede veroorzaakt door de huns inziens 
zeer beknopte toelichting die de Staatssecretaris op het ont-
werp heeft gegeven. 

Om te beginnen vroegen de nu aan het woord zijnde leden 
of zij het juist zagen dat de met ontwerp 11 879 beoogde 
duidelijkheid en doorzichtigheid van het tarief voor de aan in-
houding van loonbelasting onderworpen werknemers ver-
loren gaat door de noodzaak de schijven weer om te zetten in 
tabellen. Zijn er - zo vroegen zij voorts - voldoende waarborgen 
dat de werkgevers tijdig hun (vaak geautomatiseerde) ad-
ministratie aan het nieuwe tarief kunnen aanpassen? 

Naar aanleiding van het betoog van de Staatssecretaris op 
blz. 5 linkerkolom van de memorie van toelichting vroegen 
deze leden om een overzicht van de gevolgen van de voorge-
stelde regeling, in het geval dat uitsluitend de vrouw kost-
winster is en zulks dan bij belastbare inkomens van f 8000 tot 
f 30 000. Hierbij zal dan wegens de bepaling van artikel 19a 
van het ontwerp steeds 10 pet. van het bruto inkomen - b.v. 
wegens buitengewone lasten e.d. - niet op het inkomen van de 
vrouw in mindering kunnen worden gebracht. Hoe valt dit 
overzicht uit in vergelijking met de nu geldende bepalingen? 

Sommige leden ontvingen gaarne nog een nadere toelichting 
op het voorstel neergelegd in onderdeel F van artikel I om 
de belastingvrije voet voor de gehuwde vrouw anders dan voor 
de inkomstenbelasting ook te doen gelden voor inkomsten zoals 
pensioen en lijfrente. De bewindslieden achten dit „gezien de 
suppletoire heffing van de inkomstenbelasting alleszins ver-
antwoord". Kunnen zij dat met een cijfervoorbeeld illustreren? 
Zullen er gevallen zijn waarin tengevolge van het achterwege 
blijven van een aanslag inkomstenbelasting voordeel overblijft 
voor een echtpaar op wie deze regeling van toepassing is? 

Sommige andere leden hadden in het voorlopig verslag over 
wetsontwerp 11 879 enige met een voorbeeld geïllustreer-
de vragen gesteld aangaande het effect van de nieuwe tarief-
structuur op de belasting over bijzondere beloningen. Deze 
vragen hadden eigenlijk reeds betrekking op de loonbelasting. 
De toelichting op onderdeel H van artikel I (blz. 5, rechter-
kolom) van het onderhavige ontwerp maakte deze kwestie 
voor de nu aan het woord zijnde leden echter bepaald niet 
duidelijker. Hoe gaat de onderlinge afstemming tussen de 
tabellen voor bijzondere beloningen en de schijven in haar 
werk? Welke andere factoren dan de percentages van het 
schijventarief spelen nog een rol bij het opstellen van die 
tabellen? Wat verstaan de bewindslieden onder de laagste 
jaarloonklassen? In welke richting en in hoeverre zullen de 
tabelpercentages voor die klassen afwijken van het schijven-
tarief? 
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Enige leden gingen ervan uit dat dit wetsontwerp alleen die 
afwijkende bepalingen bevat die uit de aard van de heffing 
der loonbelasting voortvloeien. Deze leden voelden echter toch 
de behoefte om ook naar aanleiding van dit wetsontwerp nog 
eens in het bijzonder te wijzen op de huns inziens haast onver-
antwoord snelle wijze waarop beide zo ingrijpende wetsont-
werpen moeten worden behandeld. Bovendien herhaalden zij 
dat het „gemeen overleg" met een in wezen demissionair kabi-
net en de uitermate korte tijd tussen schriftelijke en openbare 
behandeling, alle waarborgen wegnemen die zijn gelegen in een 
redelijke en goed afgewogen parlementaire procedure. 

Deze leden hadden nu begrepen dat in het dekkingsplan 
voor de begroting 1973 de gewijzigde structuur van de inkom-
stenbelasting een belangrijke rol speelt. Zij zouden echter 
gaarne de beschikking willen hebben over een alternatief voor 
dit onderdeel van het dekkingsplan in welk alternatief niet 
wordt uitgegaan van de wellicht illusoire inwerkingtreding 
per 1 januari 1973 van de twee - of drie? - wetsontwerpen 
maar van de bestaande wettelijke regelingen. Zijn de bewinds-
lieden bereid aan te geven welke tariefswijzigingen dan zouden 
moeten plaatsvinden om de ook door de aan het woord zijnde 
leden nodig geachte dekkingsmiddelen voor 1973 te kunnen 
verkrijgen? 

Nog steeds doelend op het geheel van de voorgestelde struc-
tuurwijzigingen benadrukten genoemde leden dat juist het hoge 
marginale percentage — dat door deze wetsontwerpen geenszins 
wordt aangetast - noopt tot ingewikkelde regelingen voor aller-
lei kleine en grote groepen van belastingplichtingen. Een lager 
marginaal tarief - zoals bij voorbeeld de Bondsrepubliek han-
teert — biedt niet alleen voordelen wat betreft de maxima 
maar kan ook een betere progressielijn opleveren. Daardoor 
kan dan ook volstaan worden met een minder gedetailleerde 
uitwerking voor bijzondere groepen. 

Na deze algemene opmerkingen die eigenlijk beoogden nog 
eens speciale aandacht te vestigen op bepaalde aspecten van 
wetsontwerp 11 879, merkten de aan het woord zijnde leden 
op dat in dat wetsontwerp (onder letter J) een delegatiebe-
paling is opgenomen (artikel 53, vijfde lid) met het oog op 
gevallen waarin de voorgestelde regeling van kinderbijslag/ 
■aftrek tot onjuiste of onbillijke behandeling zou leiden. In 
het voorlopig verslag over dat wetsontwerp hadden deze 
leden hieraan een vraag verbonden. Zij constateerden even-
wel dat een dergelijke bepaling in het onderhavige wetsont-
werp niet is opgenomen, behoudens een zeer algemene machti-
ging aan de Minister (artikel II, lid 2) voor wat het overgangs-
recht betreft conform artikel III van wetsontwerp 11 879. Zou 
het niet zinvol zijn ook in de wet op de loonbelasting een 
specifieke bepaling op te nemen aangezien er ook loonbelas-
tingplichtigen zijn die om welke reden dan ook - bij voorbeeld 
vanwege gemoedsbezwaren tegen elke vorm van verzekeren — 
de kinderbijslag niet aanvaarden, doch alleen hun aanspraak 
op kinderaftrek gehonoreerd willen zien? Welke oplossing zien 
de bewindslieden voor dergelijke groepen? 

De aan het woord zijnde leden konden zich een regeling in-
denken waarbij - naar analogie met de gevallen genoemd in 
artikel 30 van de wet op de loonbelasting - de inspecteur 
op verzoek een beschikking afgeeft. Deze beschikking zou dan 
voor elk kind waarvoor recht op kinderaftrek bestaat, op het 

loon vóór toepassing van de tabel een bedrag in mindering 
brengen. Een dergelijke regeling verdient - zo meenden zij - de 
voorkeur boven een afzonderlijke tabel. 

De voorgestelde leden 2 en 3 van artikel 25 regelen de 
bevoegdheid tot het vaststellen van loonbelastingtabellen. 
Kunnen de bewindslieden een overzicht geven van het aantal 
en soort tabellen dat benodigd zal zijn? Ligt het in de bedoe-
ling voor diverse groepen - evenals thans het geval is met de 
bestaande tabellen in verschillende kleuren - afzonderlijke ta-
bellen in het leven te roepen? De leden die deze vragen stelden 
zouden gaarne vernemen in hoeverre het schijventarief nu 
ook voor de loonbelasting vereenvoudiging en meer duidelijk-
heid in de tariefstelling brengt. Wat zijn de gevolgen van het 
nieuwe systeem voor de inhoudingsplichtigen? Zullen die niet 
geconfronteerd worden met vele moeilijkheden bij de invoe-
ring van de nieuwe regeling? Hoe denken de bewinslieden te 
voorzien in de noodzakelijke voorlichting? Welke kosten zul-
len aan de invoering voor betrokkenen (werkgevers) verbonden 
zijn, nu blijkens de toelichting op onderdeel H van artikel I 
(blz. 5, rechterkolom) niet alle componenten in de tabellen 
zelf verwerkt worden, maar ook zg. handaftrek moet plaats-
vinden. Zijn de bewindslieden overigens bereid om bij die voor-
lichting tevens plaats in te ruimen voor de rechten van alle 
betrokkenen? Hierbij moeten vooral de belastingplichtigen voor 
wie een afzonderlijke regeling zal moeten gelden - zoals bij 
voorbeeld zij die de kinderbijslag niet (wensen te) genieten -
niet vergeten worden. 

In het vertrouwen dat de bewindslieden tijdig zullen reage-
ren op deze vragen en opmerkingen, acht de vaste commissie 
voor financiën de openbare behandeling van dit wetsontwerp 
voldoende voorbereid. 

Aldus vastgesteld 19 september 1972. 
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