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GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 
16 december 1980 

Wi j Beatrix, bij de grat ie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het wensel i jk is in de inkonv 

stenbelast ing en in de loonbelast ing de aftrekbare gif ten te beperken, het ta-
rief te ver lagen, de bejaardenaftrekken te ver lagen en de arbeidsongeschikt-
heidsaftrek te wi jz igen, alsmede in de vermogensbelast ing de invaliditeitsaf-
t rek te wi jz igen; 

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

ARTIKEL I 

Art ikel 54, eerste l id, van de Wet op de inkomstenbelast ing 1964 (Stb. 519) 
vindt met betrekking tot de in artikel 53, eerste l id, derde lid en vierde l id, let-
ters b en c, van die wet vermelde bedragen geen toepassing bij het begin 
van het kalenderjaar 1981. 

ARTIKEL II 

In de Wet op de inkomstenbelast ing 1964 wo rden de volgende wi jz ig ingen 
aangebracht. 

A. Aan artikel 47, eerste l id, word t , onder vervanging van de punt aan het 
slot door een komma, toegevoegd: met ui tzondering van giften in de v o r m 
van termi jnen van huren, pachten en renten van schuldvorder ingen indien en 
voor zover deze termi jnen r i jpen na het t i jdst ip van schenking. 

B. 1. Artikel 53, eerste l id, word t vervangen door : 
1. Het bedrag van de verschuldigde belasting wo rd 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 ko lom IV vermelde percentage 

meer dan doch niet van h et gedeelte van de belastbare som dat tiet in 
meer dan kolom I vermelde bedrag te boven gaat 

I II I I I IV 

- f 8 723 — 17% 
8 723 14 778 f 1 482 26 
14 778 26 822 3Ü56 32 
26 822 37 415 6910 40 
37 415 54 162 11 147 50 
64 162 75 660 19 520 59 
75 660 99 694 32 203 64 
99 694 129 273 47 584 67 
129 273 188 428 67 401 70 
188 428 — 108 809 72 

Het bedrag aan belast ing word t naar beneden afgerond op gehele gu l -
dens. Bedragen van f 109 en minder worden niet geheven. 

2. In het derde lid word t 
onder letter a « f 2 101» vervangen door: f 2 278, 
onder letter b «f 6 087» vervangen door : f 6 599, 
onder letter c «f 8 183» vervanger, door : f 8871 en 
onder letter d «f 10489» vervangen door : f 11 371. 
3. In het vierde lid word t letter a vervangen door : 
a. bij het einde van het kalenderjaar de leefti jd van 65 jaar nog niet heeft 

bereikt of zou hebben bereikt en bij het einde van het kalenderjaar of, zo de 
belast ingpl icht in de loop van het kalenderjaar eindigt , bij het einde van de 
belast ingpl icht: 

1°. voor 45 percent of meer, doch minder dan 80 percent arbeidsonge-
schikt is: m e t f 790; 

2°. voor 80 percent of meer arbeidsongeschikt is: m e t f 1579;. 
Voorts word t 
onder letter b «f 2 306:; vervangen door: f 2 500, 
onder letter c «f 3 361» vervangen door: f 3 644, 
onder letter d «f 1 885» vervangen door : f 1 579 en 
onder letter e «f 2 691» vervangen door: f 2 253. 
4. Het vi j fde lid wo rd t vervangen door : 
5. Een belast ingpl icht ige word t geacht voor 45 percent of meer dan wel 

voor 80 percent of meer arbeidsongeschikt te zi jn, indien hij aannemeli jk kan 
maken dat hij ten gevolge van ziekte of gebreken buiten staat is om 55 per-
cent onderscheidenl i jk 20 percent is verdienen van hetgeen l ichameli jk en 
geestelijk gezonde belast ingpl icht igen, die overigens in gelijke omstandig-
heden verkeren, kunnen verd ienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen 
jaar buiten staat is geweest hetzij vermoedel i jk in het eerstkomende jaar bui-
ten staat zal zijn. 

ARTIKEL III 

In de Wet op de loonbelast ing 1964 (Stb. 521) worden de volgende wi jz i-
g ingen aangebracht 
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A. Aan artikel 19, eerste l id , word t , onder vervanging van de punt aan het 
slot door een komma, toegevoegd: met ui tzondering van gi f ten in de vo rm 
van termi jnen van huren, pachten en renten van schuldvorder ingen indien en 
voor zover deze termi jnen r i jpen na het t i jdst ip van schenking. 

B. 1. In artikel 20 wo rd 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 II I vermelde bedrag, 
vermeerderd met het in kolom IV vermelde percentage 

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

I II III IV 

— f 8 723 - 17% 
8 723 14 778 f 1 482 26 
14 778 26 822 3 056 32 
26 822 37 415 6910 40 
37 415 54 162 11 147 50 
54 162 75 660 19 520 59 
75 660 99 694 32 203 64 
99 694 129 273 47 584 67 
129 273 188 428 67 401 70 
188 428 — 108 809 72 

Het bedrag aan belasting word t naar beneden afgerond op hele guldens. 
Bedragen van f 109 en minder over een loont i jdvak van een jaar worden niet 
geheven. 

2. In het derde lid word t 
onder letter a «f 2 101» vervangen door : f 2 278, 
onder letter b «f 6 087» vervangen door : f 6 599, 
onder letter c «f 8 183» vervangen door: f 8 871 en 
onder letter d «f 10489» vervangen door: f 11 371. 
3. In het vierde lid word t letter a vervangen door: 
a. de leefti jd van 65 jaar nog niet heeft bereikt en: 
1°. voor 45 percent of meer, doch minder dan 80 percent arbeidsonge-

schikt is: met f 790; 
2°. voor 80 percent of meer arbeidsongeschikt is: met f 1579;. 
Voorts word t 
onder letter b «f 2 306» vervangen door: f 2 500, 
onder letter c «f 3 361» vervangen door: f 3 644, 
onder letter d «f 1 886» vervangen door: f 1 579 en 
onder letter e «f 2 691» vervangen door: f 2 253. 

C. Artikel 23 wo rd t vervangen door : 

Artikel 23. Een werknemer word t geacht voor 45 percent of meer dan wel 
voor 80 percent of meer arbeidsongeschikt te zi jn, indien hij aannemeli jk kan 
maken dat hij ten gevolge van ziekte of gebreken buiten staat is om 55 per-
cent onderscheidenl i jk 20 percent te verdienen van hetgeen l ichameli jk en 
geesteli jk gezonde werknemers, die over igens in gelijke omstandigheden 
verkeren, kunnen verdienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar bui -
ten staat is geweest hetzij vermoedel i jk in het eerstkomende jaar buiten 
staat zal zijn. 

ARTIKEL IV 

Bij het begin van het kalenderjaar 1982 worden voor de toepassing van ar-
tikel 54 van de Wet op de inkomstenbelast ing 1964: 
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1°. als in artikel 53, eerste l id, van die wet te vervangen bedragen in aan-
merking genomen de bedragen zoals die lu idden vóór de inwerk ingtreding 
van artikel II, onderdeel B, eerste l id , nadat deze zijn vermen igvu ld igd met 
1,053, en 

2°. als in artikel 53, derde lid en v ierde l id, letters b en c, van die wet te ver-
vangen bedragen in aanmerking genomen de bedragen zoals die lu idden 
vóór de inwerk ingt red ing van artikel II, onderdeel B, tweede en derde l id, na-
dat deze zijn vermen igvu ld igd met 1,093. 

ARTIKEL V 

In artikel 14 van de Wet op de vermogensbelast ing 1964 (Stb. 520) word t 
het vi j fde l id vervangen door : 

5. Een belast ingpl icht ige word t geacht voor 45 percent of meer arbeids-
ongeschikt te zi jn, indien hij aannemeli jk kan maken dat hij ten gevolge van 
ziekte of gebreken buiten staat is o m 55 percent te verdienen van hetgeen l i-
chameli jk en geesteli jk gezonde belast ingpl icht igen, die overigens in gelijke 
omstand igheden verkeren, kunnen verdienen, en daartoe ook hetzij in het 
afgelopen jaar bui ten staat is geweest hetzij vermoedel i jk in het eerstkomen-
de jaar bui ten staat zal zi jn. 

ARTIKEL VI 

Deze wet treedt in werk ing met ingang van 1 januari 1981, met uitzonde-
ring van artikel V, dat in werk ing treedt met ingang van 1 januari 1982. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle minister iële depar tementen, autor i te i ten, colleges en ambtenaren wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeur ige u i tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Financiën, 

De Staatssecretaris van Financiën, 
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