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NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG 
Ontvangen 17 juni 1980 

Algemeen word t gevraagd of er grafische voorstel l ingen kunnen worden 
gegeven van de absolute en marginale progressiel i jnen - vóór en na de 
voorgestelde wetswi jz ig ing - voor inkomens tot het modale. In grafiek 1 van 
de bij deze nota gevoegde bij lage word t een en ander in beeld gebracht. De 
gest ippelde lijn geeft het huidige tarief weer en de doorgetrokken lijn het 
voorgestelde tarief. Er is uitgegaan van het tarief voor gehuwden (ts. ioT 
groep 4). De vraag of soortgeli jke grafische voorstel l ingen ook voor het ge-
hele sch i j ven ta r i e f - vóó r en na de wetswi jz ig ing - kunnen worden gegeven 
op logar i thmische schaal, word t beantwoord met grafiek 2. Ook bij deze gra-
fiek geldt weer dat de gestippelde lijn het huidige tarief weergeeft en de 
doorgetrokken lijn het voorgestelde tarief. Bij het ver loop van de absolute 
progressiel i jn (de gemiddelde drukcurve) moet worden bedacht, dat als ge-
volg van het zeer geringe verschil in gemiddelde druk bij de hogere inko-
mens het niet meer mogeli jk is bij die inkomens het verschil in beeld te bren-
gen. 

De Min is te rvan Financiën, 
A. P. J . M. M. van der Stee 

De Staatssecretaris van Financiën, 
M. J . J. van Amelsvoor t 
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