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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 
invoering van een permanente zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 1 juni 1983 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, 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 de tijdelijke 

zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting te doen opvolgen door een 
permanente zelfstandigenaftrek; 

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 de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht; 

A. In artikel 3, derde lid, wordt na letter a, onder wijziging van de 
letteraanduidingen b en c in onderscheidenlijk c en d ingevoegd: 

b. verminderd met de zelfstandigenaftrek; 

B. In artikel 44f, eerste lid, letter a, vervalt: met f 580 in het kalenderjaar, 
waarin de belastingplichtige winst geniet in de zin van artikel 44e, vierde 
lid, en die winst niet meer beloopt dan f28779, alsmede. 
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C. In artikel 44h, tweede volzin, wordt «dat deze afneming voorafgaat 
aan de in artikel 44f, eerste lid, bedoelde afnemingen en dat de in het 
eerste lid, letter a, eerst aangegeven afneming en het bepaalde in het derde 
lid van dat artikel geen toepassing vinden» vervangen door: dat deze 
afneming voorafgaat aan de in artikel 44f, eerste lid, bedoelde afnemingen 
en dat het bepaalde in het derde lid van dat artikel geen toepassing vindt. 

D. In Hoofdstuk II wordt na artikel 441 ingevoegd: 

AFDELING 5B 

Zelfstandigenaftrek 

Artikel 44m. 1. Ten aanzien van de belastingplichtige die winst uit 
onderneming geniet en bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 
18 jaar, doch nog niet die van 65 jaar heeft bereikt, wordt een zelfstan-
digenaftrek toegepast indien: 

a. gedurende het kalenderjaar de voor werkzaamheden beschikbare tijd 
voor ten minste 1225 uren in beslag wordt genomen door het voor eigen 
rekening feitelijk drijven van een onderneming, en 

b. zowel de winst als het onzuivere inkomen minder dan f80 000 beloopt. 
2. De zelfstandigenaftrek bedraagt bij een winst van: 
a. minder dan f30000: f3200; 
b. f30 000 of meer: f 2800, verminderd met f 200 voor elk vol bedrag van 

f1000 waarmede de winst f 66000 te boven gaat. 
3. Het in het eerste lid, letter a, vermelde aantal uren wordt ten aanzien 

van de gehuwde, niet duurzaam gescheiden levende belastingplichtige 
verlaagd tot 875, indien zijn echtgenoot gedurende het kalenderjaar ten 
minste 525 uren arbeid verricht in een door de belastingplichtige voor 
eigen rekening feitelijk gedreven onderneming. 

4. In geval een gehuwde, niet duurzaam gescheiden levende man, voor 
zijn rekening een onderneming drijft als deelgenoot van zijn vrouw wordt 
aan de in het eerste lid, letter a, gestelde voorwaarde ook geacht te zijn 
voldaan indien niet hij, maar zij daaraan voldoet. Indien geen van de 
echtgenoten aan die voorwaarde voldoet, geldt als voorwaarde dat 
gedurende het kalenderjaar de voor werkzaamheden beschikbare tijd van 
de ene echtgenoot voor ten minste 875 uren en die van de andere echtgenoot 
voor ten minste 525 uren in beslag wordt genomen door het voor eigen 
rekening feitelijk drijven van hun onderneming. 

5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder winst verstaan de 
winst uit een door de belastingplichtige voor eigen rekening feitelijk 
gedreven onderneming, dan wel, zo de belastingplichtige voor eigen 
rekening meer dan één onderneming feitelijk drijft, de gezamenlijke winst 
uit die ondernemingen, een en ander met uitzondering van winst waarop 
een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is. 
Artikel 44k, tweede en derde lid, vindt daarbij overeenkomstige toepassing. 

E.1. In artikel 54, eerste lid, vervalt «44f». 
E.2. In het eerste lid wordt na «44e» ingevoegd: 44m. 

ARTIKEL II 

Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum 
van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vindt toepassing 
met ingang van het kalenderjaar 1983, met uitzondering van artikel I, 
onderdeel E.2., dat toepassing vindt met ingang van het kalenderjaar 1984. 
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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 Staatssecretaris van Financiën, 
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