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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot ver-
laging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting in het kader van het 
arbeidsvoorwaarden" en inkomensbeleid 1980. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 28 april 1980 Juliana 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het kader 

van het arbeidsvoorwaarden" en inkomensbeleid 1980 te komen tot een ver-
laging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting met ingang van 1 juli 
1980; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

In artikel 53 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) wordt 
het eerste lid vervangen door: 

1. Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt bepaald aan de hand 
van de navolgende tabel. 
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Bij een belastbare som van bedraagt de belasting het in kolom III 
vermelde bedrag, vermeerderd met het in 

meer dan doch niet meer dan kolom IV vermelde percentage van het 
gedeelte van de belastbare som dat het in 
kolom I vermelde bedrag te boven gaat 

I II III IV 

— f 8 355 — 17% 
8 355 14 155 f 1 420 26 
14 155 25 691 2 928 32 
25 691 35 838 6619 40 
35 838 51 879 10 677 50 
51 879 72 471 18 697 59 
72 471 95 492 30 846 64 
95 492 123 824 45 579 67 
123 824 180 486 64 561 70 
180 486 — 104 224 72 

Het bedrag aan belasting word t naar beneden afgerond op gehele gu l -
dens. Bedragen van f 104 en minder worden niet geheven. 

ARTIKEL II 

In de Wet op de loonbelast ing 1964(Stb. 521) worden de volgende wi jz i-
g ingen aangebracht. 

A. In art ikel 17, tweede l id, word t «letter d» vervangen door: letter c. 
B. In art ikel 18, zesde l id, word t «zesde lid» vervangen door: zevende l id. 
C. In art ikel 20 word t het eerste lid vervangen door : 
1. Het bedrag van de belasting over een loont i jdvak van een jaar word t af-

geleid uit de navolgende tabel. 

Bij een belastbare som van bedraagt de belasting het in kolom III 
vermelde bedrag, vermeerderd met het in 

meer dan doch niet meer dan kolom IV vermelde percentage van het 
gedeelte van de belastbare som dat het in 
kolom I vermelde bedrag te boven gaat 

I II III IV 

— f 8 355 — 17% 
8 355 14 155 f 1 420 26 
14 155 25 691 2 928 32 
25 691 35 838 6619 40 
35 838 51 879 10677 50 
51 879 72 471 18 697 59 
72 471 95 492 30 846 64 
95 492 123 824 45 579 67 
123 824 180 486 64 561 70 
180 486 — 104 224 72 

Het bedrag aan belasting word t naar beneden afgerond op gehele gul -
dens. Bedragen van f 104 en minder over een loont i jdvak van een jaar wor-
den niet geheven. 

ARTIKEL III 

Voor het kalenderjaar 1980 geldt in afwi jk ing in zoverre van artikel 53 van 
de Wet op de inkomstenbelast ing 1964 in plaats van het eerste lid van dat ar-
t ikel, het navolgende gelijk genummerde voorschr i f t : 

1. Het bedrag van de verschuldigde belasting word t bepaald aan de hand 
van de navolgende tabel. 
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Bij een belastbare som van bedraagt de belasting het in kolom III 
vermelde bedrag, vermeerderd met het in 

meer dan doch niet meer dan kolom IV vermelde percentage van het 
gedeelte van de belastbare som dat het in 
kolom I vermelde bedrag te boven gaat 

I II III IV 

f 7 701 - 17,5% 
f 7 701 8 355 f 1 347 21,5 

8 355 14 155 1 487 26 
14 155 14 755 2 995 29 
14 755 25 691 3 169 32 
25 691 35 838 6 668 40 
35 838 51 879 10 726 50 
51 879 72 471 18 746 59 
72 471 95 492 30 895 64 
95 492 123 824 45 628 67 
123 824 180 486 64 610 70 
180 486 - 104 273 72 

Het bedrag aan belasting wordt naar beneden afgerond op gehele gul-
dens. Bedragen van f 104 en minder worden niet geheven. 

ARTIKEL IV 

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1980. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Ministervan Financiën, 

De Staatssecretaris van Financiën, 
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