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Algemeen 

In dit wetsontwerp wordt de in het kader van de loonmaatregel aangekon-
digde verlaging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting voorge-
steld. Deze verlaging maakt onderdeel uit van het arbeidsvoorwaarden" en 
inkomensbeleid 1980 dat is gericht op een beperking van de loonsomstij-
ging en een rechtvaardige verdeling van de lasten die daaruit voortvloeien. 
Daarbij wordt de tweede prijscompensatie vervangen door een verlaging 
van de inkomstenbelasting en de loonbelasting en een toeslag op het loon 
van f 26 per maand, beide met ingang van 1 juli 1980. Langs deze weg kan de 
koopkracht van de minimum-inkomengenietenden worden gehandhaafd en 
de achteruitgang van de koopkracht van de modale werknemers worden be-
perkt. 

De voorgestelde lastenverlichting wordt bereikt door het percentage van 
de eerste schijf van het tarief te verlagen van 18 naar 17 onder gelijktijdige 
verlenging van die schijf ten koste van de 26%-schijf met een bedrag van 
f 654. Voorts wordt de 32%-schijf met f 600 verlengd eveneens ten koste van 
de 26%-schijf. De verlaging loopt hierbij op tot een bedrag van f 136 bij een 
(bruto) inkomen dat juist onder het minimumloon ligt en is voor de (bruto) 
inkomens daarboven tot bijna f 30 000 een vast bedrag van f 136. Vanaf ruim 
f 30000 bedraagt de verlichting een vast bedrag van f 100. 

Ter verbetering van de positie van degenen met inkomens tot circa 
f 30 000 is in vergelijking met de aanvankelijk voorgenomen lastenverlich-
ting in het kader van de loonmaatregel nog circa f 100 min. uitgetrokken 
(derving aan belastingmiddelen en AOW-plus kosten). Voor deze inkomens 
wordt daarmee een extra verlichting van f 36 in het tarief aangebracht. Voor 
de inkomstenbelasting 1980 wordt een afzonderlijk schijventarief voorge-
steld dat is gebaseerd op een gemiddelde van het tarief voor het eerste half-
jaar en dat voor het tweede halfjaar. De vaste bedragen van f 136 en f 100 ko-
men voor het gehele jaar 1980 uit op een lastenverlichting van f 69 en f 51. 

De voorgestelde maatregel leidt op begrotingsbasis tot een derving aan 
belastingmiddelen voor 1980 van circa f 210 min. en op jaarbasis van circa 
f590 min. De lastenverlichting met f 136 op jaarbasis komt voorde sociale 
uitkeringen die netto zijn gekoppeld aan het minimumloon, volledig tot uit-
drukking in de netto-uitkeringen. Voor de sociale minima zelf bedraagt de 
lastenverlichting echter minder dan f 136. Het verschil in lastenverlichting 
wordt als gevolg van het wettelijke koppelingsmechanisme opgevangen 
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door een verhoging van de bruto sociale ui tker ingen. De uit dien hoofde op-
tredende AOW-plus kosten worden geraamd op f 75 min . in 1980 en circa 
f150 m in . op jaarbasis. 

In onderstaande tabel worden de inkomenseffecten van de voorgestelde 
maatregel op jaarbasis gegeven voor gehuwden in tar iefgroep 4. 

Belastbaar 
inkomen 

Lastenverlichting Belastbaar 
inkomen 

in guldens in % van het belastbaar inkomen minus 
belasting 

1 2 3 

15 000 45 0,32 
18 844 136 0,79 
22 000 136 0,69 
24 644 136 0,63 
25 244 100 0,45 
30 000 100 0,40 
40 000 100 0,32 
50 000 100 0,27 

Artikelen 

Het verlaagde tarief voor de inkomstenbelast ing is opgenomen in artikel I 
en dat voor de loonbelast ing in artikel II. De in artikel III voorgestelde tabel 
voor de inkomstenbelast ing voorziet in de helft van de voorgestelde verla-
ging en geldt ui ts lui tend voor 1980. Artikel III laat de wi jz ig ingen aange-
bracht door de artikelen I en II onverlet en speelt dan ook geen rol voor de 
wettel i jke regeling inzake de inflatiecorrectie. Voor de toepassing van die re-
gel ing per 1 januari 1981 zal als ui tgangspunt worden genomen het tarief zo-
als dit luidt na wi jz ig ing door artikel I. In artikel II is gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om in artikel 17 en in artikel 18 van de Wet op de loonbelast ing 
1964 een niet meer juiste verwi jz ing te vervangen. 

De Minister van Financiën a.i., 
G. M. V. van Aardenne 

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