
Zitting 1972 - 1 1 9 3 0 

Aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964 
aan de wijziging van de structuur van het tarief 
van de inkomstenbelasting 

NOTA VAN WIJZIGING 

Nr. 8 

In het wetsontwerp worden de volgende wijzigingen aange-
bracht. 

A. In het in artikel I, letter F, voorgestelde artikel 20 van 
de Wet op de loonbelasting 1964 worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht. 

1. In het eerste lid van genoemd artikel 20 wordt de tabel 
vervangen door: 

Bij een belastbare som van 

meer dan doch niet 
meer dan 

bedraagt de belasting het in 
kolom III vermelde bedrag, ver-
meerderd met het in kolom IV 
vermelde percentage van het 
gedeelte van de belastbare som 
dat het in kolom I vermelde 
bedrag te boven gaat 

II III IV 

— ƒ 10 000 — 25 pet. 
ƒ 10 000 16 250 ƒ 2 500 31 pet. 

16 250 23 750 4 437 39 pet. 
23 750 35 000 7 362 49 pet. 
35 000 48 750 12 874 57 pet. 
48 750 65 000 20 711 62 pet. 
65 000 85 000 30 786 66 pet. 
85 000 125 000 43 986 69 pet. 
125 000 — 71586 71 pet. 

2. In letter d van het vierde lid van genoemd artikel 20 
wordt „f 575" vervangen door: f 875. 

3. In letter e van het vierde lid van genoemd artikel 20 
wordt „f 1150" vervangen door: f 1750. 

4. Na het vierde lid van genoemd artikel 20 wordt, onder 
vernummering van het vijfde lid in zesde lid, ingevoegd: 

5. Onze Minister kan met betrekking tot het vierde lid, 
letter a, nadere, zo nodig van het aldaar bepaalde afwijkende 
regelen geven. 

B. In het in artikel I, letter H, voorgestelde eerste lid van 
artikel 26 wordt „met dien verstande dat in deze tabellen 
jaarloonklassen en belastingpercentages worden opgenomen" 
vervangen door: met dien verstande dat in deze tabellen jaar-
lonen en belastingpercentages worden opgenomen. Bij elk jaar-
loon komt het belastingpercentage overeen met het percen-
tage dat de in artikel 20, eerste lid, opgenomen tabel aanwijst 
bij een belastbare som, afgeleid uit negentig percent van het 
jaarloon. 

C. Na artikel I, letter J, wordt ingevoegd: 

K. Na HOOFDSTUK V, wordt onder vernummering van 
de hoofdstukken VI en VII in VII en VIII, ingevoegd: 
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HOOFDSTUK VI 
Bijzondere bepalingen 

Artikel 34a. Ten aanzien van de niet binnen het Rijk 
wonende artiest die een overeenkomst van korte duur om als 
musicus of anderszins als artiest op te treden heeft aangegaan, 
wordt, in afwijking van artikel 20, de belasting geheven naar 
een tarief van 25 percent. 

Artikel IA 
Indien zowel het onderhavige wetsvoorstel als het met Onze 

Boodschap van 15 mei 1972 bij de Tweede Kamer der Staten-
Generaal ingediende ontwerp van wet houdende begeleiding 
van spaarloon op het terrein van de belasting- en premieheffing 
kracht van wet verkrijgt, wordt met ingang van 1 januari 1973 
de ingevolge artikel I, letter K, van deze wet vastgestelde wijzi-
ging van de Wet op de loonbelasting 1964 vervangen door: 

K. Na artikel 34a wordt ingevoegd: 

Artikel 34b. Ten aanzien van de niet binnen het Rijk 
wonende artiest die een overeenkomst van korte duur om als 
musicus of anderszins als artiest op te treden heeft aangegaan, 
wordt, in afwijking van artikel 20, de belasting geheven naar 
een tarief van 25 pet. 

Toelichting 
Letter A. De wijzigingen opgenomen in de onderdelen 1 

tot en met 3 strekken er toe het wetsontwerp aan te passen aan 
het bij nota van wijziging gewijzigde ontwerp van wet tot wijzi-
ging van de structuur van het tarief van de inkomstenbelas-
ting. 

De wijziging in onderdeel 4 is reeds besproken in de nota 
naar aanleiding van het verslag. 

Letter B. Met betrekking tot deze wijziging moge worden 
verwezen naar hetgeen daaromtrent in de nota naar aanleiding 
van het verslag is opgemerkt. 

Letter C. Deze letter brengt een nieuw artikel in de Wet 
op de loonbelasting 1964, waarin in aansluiting op de wijziging 
van artikel I, onderdeel G, van wetsontwerp 11 879 wordt be-
paald dat van buitenlandse artiesten bij een optreden van korte 
duur een vast percentage van 25 wordt ingehouden. Het betreft 
hier een van de normale heffing van loonbelasting afwijkende 
heffing omdat noch met de belastingvrije som, noch met de 
percentages boven 25 van het voorgestelde schijventarief wordt 
rekening gehouden. Voor een nadere toelichting op dit punt 
moge worden verwezen naar hetgeen in de memorie van ant-
woord van wetsontwerp 11 879 is gezegd naar aanleiding van 
het artikelsgewijze commentaar in het voorlopig verslag met 
betrekking tot artikel 49 van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964. Artikel IA voorziet in vernummering van het toegevoeg-
de artikel in de situatie dat dit wetsontwerp en het wetsontwerp 
tot begeleiding van spaarloon op het terrein van de belasting-
en premieheffing met ingang van 1 januari 1973 toepassing 
vinden. 

De Ministet van Financiën, 
R. J. NELISSEN. 

De Staatssecretaris van Financiën, 

W. SCHOLTEN. 


