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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 

belastingheffing te herzien naar aanleiding van het rapport van de 
commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbe-
lasting; 

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 1 , onderdelen a en b, wordt «binnen het Rijk» vervangen 
door: in Nederland. 

B.1. In artikel 2, eerste lid, wordt «het Rijk» vervangen door: Nederland. 
Voorts wordt «Aruba» vervangen door: in Aruba. Ten slotte wordt «binnen 
het Rijk» vervangen door: in Nederland. 

B.2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. De niet in Nederland wonende Nederlander die in dienstbetrekking 

staat tot een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon, alsmede zijn 
niet duurzaam gescheiden van hem levende echtgenoot en de eigen 
kinderen en stiefkinderen die jonger dan 27 jaar zijn en in belangrijke 
mate door hem worden onderhouden, worden geacht in Nederland te 
wonen. De eerste volzin is niet van toepassing indien de aldaar bedoelde 
Nederlander buiten Nederland werkzaam is in het land waar hij is aange-
worven, tenzij hij militair is. 
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B.3. Na het tweede lid wordt toegevoegd: 
3. Voor de toepassing van het tweede lid, artikel 46, artikel 55 en 

artikel 56 kunnen bij ministeriële regeling regels worden gesteld naar 
welke wordt beoordeeld of een kind in belangrijke mate wordt onderhouden. 

C. In artikel 3, derde lid, wordt de aanduiding van onderdeel e 
gewijzigd in f. Voorts wordt onderdeel d vervangen door: 

d. verminderd met de persoonlijke verplichtingen en vermeerderd met 
de negatieve persoonlijke verplichtingen; 

e. verminderd met de buitengewone lasten en de aftrekbare giften, en. 

D.1. In artikel 5, derde lid, vervalt onderdeel d. De aanduiding van 
onderdeel e wordt gewijzigd in d. Voorts wordt in het in onderdeel d 
gewijzigde onderdeel e «in het tweede lid, letter c, onder 5°, voldane 
premies» vervangen door: in het tweede lid, onderdeel c, onder 5°, 
voldane premies, alsmede de negatieve persoonlijke verplichtingen ter 
zake daarvan. 

D.2. In het zevende lid, eerste volzin, wordt «het vorige lid» vervangen 
door: het zesde lid. Voorts wordt «150 percent van de algemene belas-
tingvrije som, welke uitkomst naar boven wordt afgerond op gehele 
guldens» vervangen door: tweemaal de basisaftrek. 

D.3. Het achtste lid wordt vervangen door: 
8. De inkomsten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel b, 

genoten door de ongehuwde belastingplichtige die in het kalenderjaar 
voldoet aan de in artikel 56 gestelde voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor overdracht van de basisaftrek aan een andere ongehuwde 
belastingplichtige, ter zake van het verrichten van arbeid in de onderneming 
van die andere belastingplichtige, worden op een bij de aangiften van 
ieder van deze belastingplichtigen gedaan gezamenlijk schriftelijk verzoek 
bij die andere belastingplichtige in aanmerking genomen als winst uit die 
onderneming. 

D.4. Het elfde lid vervalt. Na het achtste lid wordt, onder vernummering 
van het negende en het tiende lid in onderscheidenlijk tiende en elfde lid, 
ingevoegd: 

9. Inkomsten uit arbeid die krachtens artikel 2, zevende lid, van de Wet 
op de loonbelasting 1964 (Stb. 521) worden geacht te zijn genoten door 
de echtgenoot van de niet duurzaam gescheiden levende belastingplichtige, 
worden aangemerkt als bestanddelen van het inkomen van die echtgenoot. 

D.5. In het in tiende lid vernummerde negende lid wordt «en persoonlijke 
verplichtingen» vervangen door: , persoonlijke verplichtingen en negatieve 
persoonlijke verplichtingen. 

D.6. In het in elfde lid vernummerde tiende lid wordt «en de persoonlijke 
verplichtingen» vervangen door: , de persoonlijke verplichtingen en de 
negatieve persoonlijke verplichtingen. 

E.1. In artikel 8, eerste lid, onderdeel a, wordt «binnen het Rijk» 
vervangen door: in Nederland. 

E.2. Het eerste lid, onderdeel d, wordt vervangen door: 
d. voordelen behaald met of bij het staken van een onderneming of 

een gedeelte van een onderneming tot een bedrag van f 20000 . Dit 
bedrag wordt ten aanzien van de belastingplichtige die de leeftijd van 55 
jaar heeft bereikt en zijn gehele onderneming staakt, verhoogd met 
f 15 000. De vrijstelling is slechts van toepassing voor zover deze niet 
reeds eerder ter zake van het staken van een gedeelte van de onderneming 
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is genoten. De vrijstelling is ten aanzien van de belastingplichtige die op 
de voet van artikel 15, derde lid, of artikel 17 een onderneming voortzet 
of mede voortzet slechts van toepassing indien de onderneming langer 
dan drie jaren voor zijn rekening is gedreven;. 

E.3. In het eerste lid, onderdeel g, wordt na «Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen» 
ingevoegd: (Stb. 1987, 281). 

F. In artikel 14, eerste lid, eerste volzin, wordt «van een lichamelijk,» 
vervangen door: van een. 

G. In artikel 16, eerste volzin, wordt «binnen het Rijk» vervangen 
door: in Nederland. 

H. Artikel 17 wordt vervangen door: 
Artikel 17. 1. Indien de belastingplichtige een voor zijn rekening 

gedreven onderneming - een gedeelte van een onderneming daaronder 
begrepen - overdraagt in een geval als bedoeld in het tweede lid, wordt 
voor het bepalen van de uit die onderneming in het kalenderjaar van 
overdracht genoten winst de onderneming geacht niet te zijn gestaakt, 
mits zowel de belastingplichtige als degene die de onderneming voortzet 
dit schriftelijk verzoekt. Alsdan wordt degene aan wie de onderneming is 
overgedragen voor het bepalen van de winst van de onderneming en de 
toepassing van hoofdstuk VA geacht in de plaats te zijn getreden van 
degene die de onderneming heeft overgedragen. 

2. Het eerste lid is van toepassing ingeval de belastingplichtige 
overdraagt aan: 

a. een eigen kind, stiefkind, pleegkind of kleinkind, of hun echtgenoot, 
mits de belastingplichtige die overdraagt hetzij de leeftijd van 55 jaar 
heeft bereikt, hetzij voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt is in de 
zin van artikel 46, vijfde lid; 

b. zijn echtgenoot, mits deze jonger is dan 55 jaar; 
c. degene die in het kalenderjaar of in het voorafgaande kalenderjaar 

voldoet aan de in artikel 56 gestelde voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor overdracht van de basisaftrek aan de belastingplichtige, mits 
degene die de onderneming voortzet jonger is dan 55 jaar en niet behoort 
tot de in onderdeel a genoemde belastingplichtigen. 

1.1. In artikel 19, tweede lid, onderdeel b, wordt «letter a» vervangen 
door: onderdeel a. In de slotzinsnede wordt «letters f en g» vervangen 
door: onderdelen f en g. Voorts wordt in de slotzinsnede «letter c» 
vervangen door: onderdeel c. 

1.2. Het derde lid, onderdeel a, wordt vervangen door: 
a. toekomen aan de belastingplichtige, zijn echtgenoot, of zijn eigen 

kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen die de leeftijd van 21 jaar nog 
niet hebben bereikt en niet gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn;. 

1.3. In het derde lid, onderdeel b, wordt «aan de kinderen of pleegkin-
deren toekomen» vervangen door: aan de eigen kinderen, stiefkinderen of 
pleegkinderen toekomen,. 

1.4. Het derde lid, onderdeel d, wordt vervangen door: 
d. zijn bedongen van: 
1°. een in Nederland wonend natuurlijk persoon, niet zijnde de echtge-

noot van de belastingplichtige; 
2°. een als binnenlands belastingplichtige aan de vennootschapsbelas-

ting onderworpen lichaam; 
3°. een verzekeraar met een vergunning bedoeld in artikel 10 van de 

Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Stb. 1986, 638); 
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mits degene die of het lichaam dat verplicht is de uitkeringen of 
verstrekkingen te doen, deze verplichting geheel rekent tot het vermogen 
van zijn in Nederland gedreven onderneming of van het in Nederland 
gedreven gedeelte van zijn onderneming;. 

1.5. Het vierde lid wordt vervangen door: 
4. Voor de toepassing van het derde lid wordt onder echtgenoot mede 

begrepen degene die in het kalenderjaar waarin het stamrecht wordt 
bedongen of in het daaraan voorafgaande kalenderjaar voldoet aan de in 
artikel 56 gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
overdracht van de basisaftrek aan de belastingplichtige. 

5. Onze Minister kan onder door hem te stellen voorwaarden afwijkingen 
toestaan van het derde lid, onderdelen a en b. 

J. In artikel 22, tweede lid, wordt «van die volgens welke een bedrag 
aan fooien en dergelijke prestaties van derden niet tot het loon behoort» 
vervangen door: van de bepalingen volgens welke: 

a. een bedrag aan fooien en dergelijke prestaties van derden niet tot 
het loon behoort; 

b. het voordeel ter zake van het beschikking gesteld zijn van een auto 
niet tot het loon wordt gerekend. 

K.1. In artikel 23, eerste lid, onderdeel c, vervalt «(Stb. 521)». 

K.2. In het tweede lid wordt «Onze Minister kan regelen geven» 
vervangen door: Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld. 
Voorts wordt «letter b» vervangen door: onderdeel b. 

L.1. In artikel 29a, eerste lid, eerste volzin, wordt «binnen het Rijk» 
vervangen door: in Nederland. Voorts wordt in de tweede volzin «tot een 
door Onze Minister te bepalen percentage» vervangen door: tot een bij 
ministeriële regeling te bepalen percentage. 

L.2. In het tweede lid, aanhef, wordt «binnen het Rijk» vervangen door: 
in Nederland. In onderdeel a wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in 
Nederland. In onderdeel b wordt «buiten het Rijk» telkens vervangen 
door: buiten Nederland. Voorts wordt «letters a tot en met e» vervangen 
door: onderdelen a tot en met e. 

L.3. In het derde lid, onderdeel e, wordt «onder letter a» vervangen 
door: in onderdeel a. 

L.4. In het vierde lid wordt «door Onze Minister aan te wijzen effecten-
beurzen» vervangen door: bij ministeriële regeling aan te wijzen effecten-
beurzen. 

L.5. In het vijfde lid, onderdeel a, wordt «letter c» vervangen door 
«onderdeel c» en wordt «letter d» vervangen door «onderdeel d». Voorts 
wordt in de slotzinsnede «letter d» vervangen door «onderdeel d» en 
wordt «een door Onze Minister te bepalen percentage» vervangen door 
«een bij ministeriële regeling te bepalen percentage». 

L.6. In het zesde lid, eerste volzin, wordt «letters a tot en met e» 
vervangen door: onderdelen a tot en met e. 

L.7. In het negende lid wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in 
Nederland. 

M. In artikel 30, eerste lid, onderdelen b en c, wordt «in de rechte 
linie of in de tweede graad van de zijlinie» vervangen door: in de rechte 
lijn of in de tweede graad van de zijlijn. 
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N. 1. Artikel 30a, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Tot de inkomsten in de vorm van bepaalde periodieke uitkeringen en 

verstrekkingen welke van publiekrechtelijke aard zijn, behoren uitkeringen 
welke het gevolg zijn van premiebetaling krachtens artikel 45 van de 
Algemene Ouderdomswet (Stb. 1985, 181), artikel 47 van de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429) en artikel 59a van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1987, 90), alsmede uitkeringen 
ingevolge artikel 48 van de Algemene Ouderdomswet. 

0 . 1 . In artikel 30b, onderdeel a, wordt «Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten» vervangen door: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(Stb. 1967, 655). 

0.2. In onderdeel b wordt «Algemene Kinderbijslagwet» vervangen 
door: Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1). 

0.3. In onderdeel d wordt de aanhef vervangen door: bij ministeriële 
regeling aan te wijzen, op het inkomen van de belastingplichtige afge-
stemde uitkeringen voor zover zij bij die regeling geacht worden te 
strekken tot bestrijding van:. 

Voorts wordt in dat onderdeel, onder 4° , «als zijn bedoeld onder letter 
c» vervangen door: als bedoeld in onderdeel c. 

P. Artikel 33, vierde lid, vervalt. 

Q. In artikel 34, tweede lid, wordt «Onze Minister kan nadere regelen 
geven» vervangen door: Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels 
worden gesteld. 

R.1. In artikel 35, tweede lid, wordt onderdeel a, vervangen door: 
a. woon-werkverkeer met uitzondering van de kosten bedoeld in het 

vierde lid, onderdeel a;. 

R.2. In het derde lid wordt «letter a» vervangen door: onderdeel a. 

R.3. Het vierde lid wordt vervangen door: 
4. Tot de aftrekbare kosten behoren niet: 
a. kosten van woon-werkverkeer voor zover de enkele reisafstand niet 

meer beloopt dan 10 km en de belastingplichtige ten minste eenmaal per 
week pleegt te reizen van zijn woning of verblijfplaats naar de plaats of 
plaatsen waar arbeid wordt verricht; 

b. kosten voor zover in verband met de voldoening daarvan schulden 
ontstaan waarvan de verplichting tot betaling - anders dan voor het geval 
van overlijden of arbeidsongeschiktheid van de belastingplichtige -
rechtens, al dan niet voorwaardelijk, of in feite, direct of indirect, is 
beperkt. 

5. Artikel 36 wordt vervangen door: 
Artikel 36. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met 

betrekking tot de onder artikel 35 vallende: 
a. kosten van woon-werkverkeer voor gevallen waarin de belastingplich-

tige ten minste eenmaal per week pleegt te reizen van zijn woning of 
verblijfplaats naar de plaats of plaatsen waar arbeid wordt verricht; 

b. afschrijvingen op goederen. 

T.1. In artikel 38, derde lid, worden de aanduidingen van de onderdelen 
«1°» en «2°» gewijzigd in onderscheidenlijk «a» en «b». Voorts wordt in 
de derde volzin «onder 1"» vervangen door: onderdeel a. 

T.2. Het vierde lid vervalt. 
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U. 1. In artikel 39, derde lid, wordt «in de rechte linie en in de tweede 
graad van de zijlinie»vervangen door: in de rechte lijn en in de tweede 
graad van de zijlijn. 

U.2. In het vierde lid wordt «letter e» vervangen door: onderdeel e. 

V. In artikel 40, tweede lid, eerste volzin, wordt «binnen het Rijk» 
vervangen door: in Nederland. 

W. 1. In artikel 42, wordt het vijfde lid vervangen door: 
5. Voor de toepassing van het tweede tot en met het vierde lid worden 

de kosten van woon-werkverkeer geacht te zijn gemaakt ten behoeve van 
de onderneming dan wel ten behoeve van het verrichten van arbeid, met 
dien verstande dat indien de belastingplichtige ten minste eenmaal per 
week pleegt te reizen van zijn woning of verblijfplaats naar de plaats of 
plaatsen waar de onderneming is gevestigd dan wel de arbeid wordt 
verricht, die kosten worden geacht niet ten behoeve van de onderneming 
dan wel anders dan ten behoeve van het verrichten van arbeid te zijn 
gemaakt, voor zover de enkele reisafstand niet meer beloopt dan 10 km. 

W.2. In het zesde lid wordt «als is bedoeld in artikel 50» vervangen 
door: als bedoeld in artikel 50. 

X.1. In artikel 42a, vierde lid, wordt «letter a» vervangen door: 
onderdeel a. 

X.2. Het zevende lid vervalt. Het achtste, het negende en het tiende lid 
worden vernummerd in onderscheidenlijk zevende, achtste en negende 
lid. 

X.3. In het in zevende lid vernummerde achtste lid wordt «Met betrekking 
tot een in het zevende lid, tweede volzin, bedoelde eigen woning» 
vervangen door: Met betrekking tot een eigen woning die is ingeschreven 
in het register bedoeld in artikel 10 van de Monumentenwet (Stb. 1961, 
200). Voorts wordt «letter b» vervangen door: onderdeel b. Ten slotte 
wordt in onderdeel c «letter a» vervangen door: onderdeel a. 

X.4. In het in negende lid vernummerde tiende lid, onderdeel c, wordt 
«letter a» vervangen door: onderdeel a. 

Y. Artikel 43 wordt vervangen door: 
Artikel 43. Tot de kosten van een onderneming of tot de aftrekbare 

kosten behoren niet: 
a. de wegens genoten winst of inkomsten geheven dividendbelasting, 

geheven loonbelasting, bij wijze van inhouding geheven premie voor de 
volksverzekeringen en naar prijzen van kansspelen geheven kansspelbe-
lasting; 

b. belastingen die buiten Nederland in enige vorm naar de winst of het 
inkomen worden geheven, indien voor de belastingplichtige te dier zake 
een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is; 

c. premies voor buitenlandse verzekeringen die naar aard en strekking 
overeenkomen met de volksverzekeringen, tenzij de belastingplichtige 
premieplichtig is voor de volksverzekeringen. 

Z. In artikel 44a, eerste lid, tweede volzin, wordt «binnen het Rijk» 
vervangen door: in Nederland. Voorts wordt «in de rechte linie» vervangen 
door: in de rechte lijn. 

AA. In artikel 44c wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in Neder-
land. Voorts wordt «in artikel 64, eerste lid, vermelde bedrag aan belastbaar 
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inkomen» vervangen door: in artikel 64, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, 
vermelde bedrag. 

BB.1. In artikel 44f, eerste lid, onderdeel a, wordt «met het bedrag 
waarmede» vervangen door: met het bedrag dat op de voet van artikel 
44g, vierde lid, wordt overgedragen aan degene die de onderneming of 
een gedeelte van de onderneming voortzet, alsmede met het bedrag 
waarmede. Voorts wordt «letter d» vervangen door: onderdeel d. 

BB.2. In het tweede lid wordt «letter b» vervangen door: onderdeel b. 

BB.3. In het derde lid wordt «een onderneming geheel of gedeeltelijk is 
gestaakt» vervangen door: een onderneming of een gedeelte van een 
onderneming is gestaakt. Voorts wordt «letter b» vervangen door: 
onderdeel b. 

BB.4. In het vierde lid wordt «letter c» telkens vervangen door: 
onderdeel c. Voorts wordt «letter b» vervangen door: onderdeel b. 

In het vijfde en het zesde lid wordt «letter c» vervangen door: onderdeel 
c. 

In het zevende lid wordt «letter c» vervangen door: onderdeel c. Voorts 
wordt «letters a en c» vervangen door: onderdelen a en c. Ten slotte 
wordt «letter a» vervangen door: onderdeel a. 

CC.1. In artikel 44g, eerste lid, wordt «letter d» vervangen door: 
onderdeel d. Voorts wordt in het tweede lid «letters b, c, en d» vervangen 
door: onderdelen b, c en d. 

CC.2. Het derde lid wordt vervangen door: 
3. Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing 

ten aanzien van de ongehuwde belastingplichtige en degene die in het 
kalenderjaar of in het voorafgaande kalenderjaar voldoet aan de in artikel 
56 gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor overdracht 
van de basisaftrek aan de belastingplichtige. 

CC.3. Na het derde lid wordt toegevoegd: 
4. Indien een onderneming - een gedeelte van de onderneming 

daaronder begrepen - op de voet van artikel 17, eerste lid, in verbinding 
met het tweede lid, onderdeel b of c, wordt overgedragen, wordt op het 
tijdstip van de overdracht de oudedagsreserve van degene die overdraagt, 
tot het bedrag waarvoor dit wordt verzocht - doch tot ten hoogste een 
met het overgedragen ondernemingsvermogen overeenkomend evenredig 
gedeelte - geacht door degene die de onderneming voortzet te zijn 
gevormd, dan wel bij diens oudedagsreserve gevoegd. Het verzoek wordt 
opgenomen in de in artikel 17, eerste lid, bedoelde verzoeken. 

DD.1. In artikel 44i, eerste en tweede lid, wordt «letter b» vervangen 
door: onderdeel b. In het derde lid wordt «letter c» vervangen door: 
onderdeel c. 

DD.2. Het vierde lid wordt vervangen door: 
4. Ingeval het eerste of het tweede lid van toepassing is en in het 

jongste boekjaar een onderneming of een gedeelte van een onderneming 
is gestaakt, wordt voor de toepassing van artikel 44f, derde lid, de 
onderneming of het gedeelte van de onderneming geacht in het kalender-
jaar te zijn gestaakt. 

DD.3. In het vijfde lid wordt «letters b en c» vervangen door: onderdelen 
b en c. 

EE.1. In artikel 44j , eerste en tweede lid, wordt «artikelen 44f en 44i» 
vervangen door: artikelen 44f, 44g en 44i. 
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EE.2. In het derde lid, eerste volzin, wordt «letter c» vervangen door: 
onderdeel c. Voorts wordt de laatste volzin vervangen door: Artikel 19, 
vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

FF.1. Artikel 44n, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. De meewerkaftrek wordt gesteld op: 
a. bij een aantal uren van 1750 of meer: 
4 percent van de winst; 
b. bij een aantal uren van 1225 of meer doch minder dan 1750: 3 

percent van de winst; 
c. bij een aantal uren van 875 of meer doch minder dan 1225: 2 

percent van de winst; 
d. bij een aantal uren van 525 of meer doch minder dan 875: 1,25 

percent van de winst. 

FF.2. In het derde lid wordt «artikel 57, eerste lid, letters a, b en c, en» 
vervangen door: 

artikel 57, eerste lid, onderdelen a, b en c, en in artikel 57a, eerste lid, 
onderdeel a, alsmede. 

FF.3. In het vijfde lid wordt «als is bedoeld in artikel 5, achtste lid, 
eerste volzin» vervangen door: als bedoeld in artikel 5, achtste lid. 

GG. In hoofdstuk II wordt in het opschrift van afdeling 6 «Persoonlijke 
verplichtingen» vervangen door: Persoonlijke verplichtingen, negatieve 
persoonlijke verplichtingen. 

HH.1. In artikel 45, eerste lid, onderdeel g, wordt «hier te lande» 
vervangen door: in Nederland. Voorts wordt «letter c» vervangen door: 
onderdeel c. Ten slotte wordt in onderdeel h «letter g» vervangen door: 
onderdeel g. 

HH.2. In het eerste lid vervalt onderdeel i. Voorts wordt de aanduiding 
van onderdeel j gewijzigd in i. 

HH.4. In het vijfde lid wordt «artikel 38, eerste, derde en vierde lid» 
vervangen door: artikel 38, eerste en derde lid. 

II. Na artikel 45 wordt ingevoegd: 
Artikel 45a. 1. Negatieve persoonlijke verplichtingen zijn genoten 

teruggaven van persoonlijke verplichtingen. 
2. Met betrekking tot de negatieve persoonlijke verplichtingen is artikel 

33, eerste lid, van overeenkomstige toepassing. 

JJ. 1. Artikel 46, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Buitengewone lasten zijn de op de belastingplichtige drukkende: 
a. uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van: 
1°. eigen kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen, die jonger dan 27 

jaar zijn, voor wie de belastingplichtige geen recht op kinderbijslag 
ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet heeft en die zelf geen recht 
hebben op studiefinanciering ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de 
studiefinanciering (Stb. 1986, 252), mits die kinderen in belangrijke mate 
door de belastingplichtige worden onderhouden; 

2°. eigen kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen van 27 jaar en 
ouder, alsmede andere bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of in de 
tweede graad van de zijlijn, die geen recht hebben op studiefinanciering 
ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering en die niet 
voldoen aan de in artikel 56 gestelde voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor overdracht van de basisaftrek, voor zover die uitgaven meer 
bedragen dan f800 of, zo dit minder is, 2 percent van het onzuivere 
inkomen; 
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b. uitgaven ter zake van ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en 
overlijden van de belastingplichtige, diens niet duurzaam gescheiden van 
hem levende echtgenoot, diens bloed- of aanverwanten in de rechte lijn 
of in de tweede graad van de zijlijn en diens pleegkinderen, alsmede 
uitgaven ter zake van arbeidsongeschiktheid of ouderdom van de belas-
tingplichtige en diens niet duurzaam gescheiden van hem levende 
echtgenoot, voor zover zij meer bedragen dan: 

indien het onzuivere inkomen f 3 0 0 0 0 niet te boven gaat, f2400 ; 
indien het onzuivere inkomen f 3 0 0 0 0 te boven gaat doch f 125 000 

niet te boven gaat, 8 percent van het onzuivere inkomen; 
indien het onzuivere inkomen f125 000 te boven gaat, f 10 000; 
c. uitgaven ter zake van de opleiding of studie voor een beroep van de 

belastingplichtige of diens niet duurzaam gescheiden van hem levende 
echtgenoot, voor zover zij meer bedragen dan f800 of, zo dit minder is, 2 
percent van het onzuivere inkomen. 

JJ.2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van eigen kinderen, 

stiefkinderen en pleegkinderen, die jonger dan 27 jaar zijn, worden in 
aanmerking genomen tot een bedrag bepaald volgens bij ministeriële 
regeling te stellen regels. Bij ministeriële regeling kan voor de toepassing 
van het eerste lid, onderdeel a, worden bepaald dat de belastingplichtige 
wordt geacht geen recht te hebben op kinderbijslag ingevolge de Algemene 
Kinderbijslagwet. 

JJ.3. In het derde lid, onderdeel a, wordt «met dien verstande dat 
premies en bijdragen voor een ziektekostenregeling, niet zijnde de 
Ziekenfondswet, slechts in aanmerking komen voor zover het gezamenlijke 
bedrag daarvan betrekking heeft op een tijdvak dat niet langer is dan 
twaalf maanden» vervangen door: met dien verstande dat premies en 
bijdragen voor, alsmede aanspraken ingevolge een ziektekostenregeling 
niet in aanmerking komen. 

JJ.4. Het derde lid, onderdeel c, wordt vervangen door: 
c. extra uitgaven voor een op medisch voorschrift gehouden dieet voor 

zover zij meer bedragen dan f 1000, tot een bedrag bepaald volgens bij 
ministeriële regeling te stellen regels;. 

JJ.5. In het derde lid, onderdeel d, wordt «door Onze Minister te geven 
regelen» vervangen door: bij ministeriële regeling te stellen regels. 

JJ.6. Aan het derde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het 
slot van onderdeel d door een puntkomma, na onderdeel d toegevoegd: 

e. uitgaven ter zake van reizen in verband met het regelmatig bezoeken 
van personen die wegens ziekte of invaliditeit langer dan een maand 
worden verpleegd in een verpleeginrichting indien de enkele reisafstand 
meer beloopt dan 10 kilometer, waarbij, ingeval wordt gereisd: 

1 °. per auto anders dan per taxi, het totale bedrag van de autokosten 
in aanmerking wordt genomen tot het ingevolge het achtste lid bij 
ministeriële regeling vastgestelde bedrag per kilometer; 

2°. op een andere wijze dan onder 1 °, de werkelijk gemaakte vervoers-
kosten in aanmerking worden genomen. 

JJ.7. Het vierde lid wordt vervangen door: 
4. Uitgaven ter zake van arbeidsongeschiktheid of ouderdom worden 

in aanmerking genomen indien de belastingplichtige of diens niet 
duurzaam gescheiden van hem levende echtgenoot bij het begin van het 
kalenderjaar hetzij jonger dan 65 jaar en voor 45 percent of meer 
arbeidsongeschikt is, hetzij 65 jaar of ouder is. Het in aanmerking te 
nemen bedrag wordt gesteld op f500. Ingeval zowel de belastingplichtige 
als diens niet duurzaam gescheiden van hem levende echtgenoot voldoet 
aan een in de eerste volzin genoemde voorwaarde, wordt het in aanmerking 
te nemen bedrag voor hen te zamen gesteld op f 1000. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 595, nr. 15 9 



JJ.8. In het zesde lid wordt «door Onze Minister te geven regelen» 
vervangen door: bij ministeriële regeling te stellen regels. 

JJ.9. In het zevende lid wordt «letters a, b en c, en het achtste lid» 
vervangen door: onderdelen a, b en c,. 

JJ.10. Het achtste lid wordt vervangen door: 
8. Als uitgaven ter zake van de opleiding of studie voor een beroep 

worden niet in aanmerking genomen kosten, lasten en afschrijvingen die 
verband houden met een studeerruimte, de inrichting daaronder begrepen. 

Kosten van binnenlandse reizen ter zake van een zodanige opleiding of 
studie worden uitsluitend in aanmerking genomen voor zover de enkele 
reisafstand meer beloopt dan 10 kilometer en wel tot een bij ministeriële 
regeling vast te stellen bedrag per kilometer, waarbij tot uitgangspunt 
wordt genomen het voor een enkele reisafstand van 30 kilometer geldende 
gemiddelde van de tarieven van een dagretour tweede klas en eerste klas 
van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. 

JJ.11. In het negende lid, eerste volzin, wordt «uitkeringen als zijn 
bedoeld in artikel 30b, letter d, 2° en 3°» vervangen door: uitkeringen als 
bedoeld in artikel 30b, onderdeel d, onder 2° en 3°. Voorts vervalt de 
tweede volzin. 

JJ.12. In het tiende lid, eerste volzin, wordt «artikel 38, eerste en 
vierde lid» vervangen door: artikel 38, eerste lid. Voorts wordt in de 
tweede volzin «Onze Minister kan, in afwijking van de vorige volzin, 
nadere regelen geven» vervangen door: Bij ministeriële regeling kunnen, 
in afwijking van de vorige volzin, nadere regels worden gesteld. 

JJ.13. Het elfde lid vervalt. 

KK. Artikel 46a vervalt. 

LL. 1. In artikel 47, eerste lid, onderdeel a, wordt «letter b» vervangen 
door: onderdeel b. Voorts wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in 
Nederland. Ten slotte wordt in onderdeel b «binnen het Rijk» vervangen 
door: in Nederland. 

LL.2. In het tweede lid wordt «letter a» vervangen door: onderdeel a. 

LL.3. In het derde lid wordt «letter b» vervangen door: onderdeel b. 

LL.4. In het vijfde lid wordt «artikel 38, eerste en vierde lid» vervangen 
door: artikel 38, eerste lid. 

MM.1. In artikel 47a wordt het eerste lid vervangen door: 
1. De rentevrijstelling geldt voor de bij de bepaling van het inkomen als 

inkomsten en als negatieve persoonlijke verplichtingen in aanmerking 
genomen renten en teruggaven van renten. 

MM.2. In het tweede lid wordt in onderdeel b «het gezamenlijke 
bedrag van die renten» vervangen door: het gezamenlijke bedrag van die 
renten en teruggaven van renten. 

NN. In artikel 47b, tweede lid, wordt «door Onze Minister» vervangen 
door: bij ministeriële regeling. 

0 0 . 1 . In artikel 48 , eerste lid, wordt «het belastbare inkomen binnen 
het Rijk (belastbaar binnenlands inkomen)» vervangen door: het belastbaar 
binnenlands inkomen. 

00 .2 . In het tweede lid wordt «inkomen binnen het Rijk (binnenlands 
inkomen), verminderd met de op de voet van Hoofdstuk IV te verrekenen 
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verliezen,» vervangen door: binnenlands inkomen verminderd met de op 
de voet van hoofdstuk IV te verrekenen verliezen. Voorts wordt «als 
bedoeld zijn» vervangen door: als bedoeld. 

00 .3 . Het derde lid wordt vervangen door: 
3. Binnenlands inkomen is het binnenlands onzuiver inkomen: 
a. verminderd met de meewerkaftrek; 
b. vermeerderd met de negatieve persoonlijke verplichtingen; 
c. verminderd met een dividendvrijstelling voor de bij de bepaling van 

het binnenlandse onzuivere inkomen als inkomsten in aanmerking 
genomen opbrengst van aandelen tot een bedrag van f 1000, doch niet 
meer dan die opbrengst verminderd met de daarop drukkende kosten, 
andere dan renten van schulden en kosten van geldleningen. 

00 .4 . Het vierde lid wordt vervangen door: 
4. Bij het bepalen van het binnenlandse inkomen is hoofdstuk II, met 

uitzondering van artikel 5, eerste tot en met vierde lid, en artikel 19, van 
overeenkomstige toepassing. Voor de toepassing van artikel 5, tiende en 
elfde lid, omvat het inkomen van een niet in Nederland wonend kind 
welks ouder in Nederland woont, al hetgeen daarvan deel uitmaakt 
ingevolge de artikelen 3 en 4. 

PP.1. In artikel 49, eerste lid, wordt «binnen het Rijk» telkens vervangen 
door: in Nederland. Voorts wordt onderdeel a vervangen door: 

a. winst uit binnenlandse onderneming, zijnde het bedrag van de 
gezamenlijke voordelen die worden verkregen uit een onderneming die, 
of het gedeelte van een onderneming dat wordt gedreven met behulp van 
een in Nederland aanwezige vaste inrichting of van een vaste vertegen-
woordiger in Nederland (binnenlandse onderneming);. 

PP.2. Het tweede en het derde lid worden vernummerd in onderschei-
denlijk derden en vierde lid. Na het eerste lid wordt ingevoegd: 

2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, worden in 
Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken die behoren tot het 
vermogen van een onderneming van een buitenlandse belastingplichtige, 
geacht tot het vermogen van een binnenlandse onderneming te behoren. 

PP.3. In het in derde lid vernummerde tweede lid wordt «binnen het 
Rijk» telkens vervangen door: in Nederland. 

PP.4. In het in vierde lid vernummerde derde lid, eerste volzin, wordt 
«letter b» vervangen door: onderdeel b. Voorts wordt «binnen het Rijk» 
telkens vervangen door: in Nederland. Ten slotte wordt «buiten het Rijk» 
vervangen door: buiten Nederland. 

QQ. 1. Artikel 50. eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Als het drijven van een binnenlandse onderneming door een niet in 

Nederland wonende persoon wordt niet aangemerkt het vervoer te water 
of door de lucht van personen en goederen tussen plaatsen buiten 
Nederland en plaatsen in Nederland, dan wel tussen plaatsen buiten 
Nederland onderling, tenzij de leiding van de onderneming in Nederland 
is gevestigd. 

QQ.2. In het tweede lid wordt «niet binnen het Rijk» vervangen door: 
niet in Nederland. Voorts wordt «artikel 49, derde lid» vervangen door: 
artikel 49, vierde lid. Vervolgens wordt «plaatsen buiten en plaatsen 
binnen het Rijk» vervangen door: plaatsen buiten Nederland en plaatsen 
in Nederland. Ten slotte wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in 
Nederland. 

RR. 1. Aan artikel 52, eerste lid, wordt toegevoegd: Indien over een 
voorafgaand kalenderjaar ten aanzien van de binnenlandse belastingplich-
tige geen aanslag is vastgesteld en met het inkomen van dat jaar een 
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verlies wordt verrekend, reikt de inspecteur de belastingplichtige voor dat 
jaar alsnog een aangiftebiljet uit. Voor de toepassing van artikel 11, derde 
lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) wordt 
de belastingplichtige alsdan geacht uitstel voor het doen van aangifte te 
hebben verkregen vanaf het einde van het desbetreffende jaar tot het 
tijdstip van uitreiking van het aangiftebiljet. 

RR.2. In het tweede lid wordt «een zodanige beschikking» vervangen 
door: de beschikking bedoeld in het eerste lid. 

RR.3. In het derde lid wordt «door Onze Minister te stellen regelen» 
vervangen door: bij ministeriële regeling te stellen regels. 

SS. Artikel 53 wordt vervangen door: 
Artikel 53. 1. Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt 

bepaald aan de hand van een nader bij wet vast te stellen tabel (tarieftabel). 
2. Belastbare som is: 
a. ten aanzien van binnenlandse belastingplichtigen: het belastbare 

inkomen verminderd met de belastingvrije som; 
b. ten aanzien van buitenlandse belastingplichtigen: het belastbare 

binnenlandse inkomen verminderd met de belastingvrije som. 
3. De belastingvrije som bedraagt: 
a. ten aanzien van de in tariefgroep 1 ingedeelde belastingplichtige: 

nihil; 
b. ten aanzien van de in tariefgroep 2 ingedeelde belastingplichtige: 

eenmaal de basisaftrek; 
c. ten aanzien van de in tariefgroep 3 ingedeelde belastingplichtige: 

tweemaal de basisaftrek; 
d. ten aanzien van de in tariefgroep 4 ingedeelde belastingplichtige: de 

basisaftrek vermeerderd met de alleenstaande-ouderaftrek; 
e. ten aanzien van de in tariefgroep 5 ingedeelde belastingplichtige: de 

basisaftrek vermeerderd met de alleenstaande-ouderaftrek en de aanvul-
lende alleenstaande-ouderaftrek. 

4. De basisaftrek wordt bepaald op een nader bij wet vast te stellen 
bedrag. 

5. De alleenstaande-ouderaftrek wordt bepaald op een nader bij wet 
vast te stellen bedrag. 

6. De omvang van de aanvullende alleenstaande-ouderaftrek wordt 
nader bij wet bepaald. 

7. Voor de toepassing van het zesde lid worden met inkomsten ter 
zake van het verrichten van werkzaamheden buiten het huishouden 
gelijkgesteld inkomsten genoten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
anders dan ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

TT. Artikel 53a, artikel 53b, artikel 54 en artikel 54a vervallen. 

UU. Artikel 55 wordt vervangen door: 
Artikel 54. Ingedeeld wordt: 
a. in tariefgroep 1: de belastingplichtige die geen basisaftrek geniet; 
b. in tariefgroep 2: de belastingplichtige die de basisaftrek maar niet 

de basisaftrek van een ander of de alleenstaande-ouderaftrek geniet; 
c. in tariefgroep 3: de belastingplichtige die mede de basisaftrek van 

een ander geniet; 
d. in tariefgroep 4: de belastingplichtige die de alleenstaande-ouderaf-

trek maar niet de aanvullende alleenstaande-ouderaftrek geniet; 
e. in tariefgroep 5: de belastingplichtige die de aanvullende alleenstaan-

de-ouderaftrek geniet. 

VV. Artikel 56 wordt vervangen door: 
Artikel 55. 1. De belastingplichtige geniet de basisaftrek tenzij hij de 

basisaftrek overdraagt aan een ander. Degene aan wie de basisaftrek 
wordt overgedragen geniet mede die basisaftrek. 
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2. De in Nederland wonende belastingplichtige die in het kalenderjaar 
onafgebroken gedurende meer dan zes maanden gehuwd is geweest 
zonder duurzaam gescheiden van zijn echtgenoot te leven kan de 
basisaftrek overdragen aan zijn in Nederland wonende echtgenoot, indien 
de belastingplichtige in het kalenderjaar geen inkomen heeft genoten of 
een inkomen dat na verrekening van verliezen uit voorafgaande jaren 
minder bedraagt dan de basisaftrek. Indien het huwelijk in de loop van het 
kalenderjaar is ontbonden of de belastingplichtige duurzaam gescheiden 
van zijn echtgenoot is gaan leven geldt als inkomen het inkomen dat de 
belastingplichtige heeft genoten tot het tijdstip van ontbinding van het 
huwelijk dan wel tot het tijdstip van duurzaam gescheiden gaan leven. 
Indien de belastingplichtige in het kalenderjaar na dat tijdstip inkomen 
heeft genoten, geldt ingeval hij de basisaftrek heeft overgedragen, in 
afwijking van het eerste lid, eerste volzin, dat hij desondanks zelf ook de 
basisaftrek geniet. 

3. Voor de toepassing van het tweede lid geldt als tijdsduur gedurende 
welke de belastingplichtige in het kalenderjaar gehuwd is geweest mede 
de tijd in dat jaar gedurende welke hij onmiddellijk voorafgaande aan zijn 
huwelijk onder de overige voorwaarden van artikel 56, tweede lid, een 
gezamenlijke huishouding heeft gevoerd met degene met wie hij is 
gehuwd. 

4. De overdracht van de basisaftrek vindt plaats op schriftelijk verzoek 
van de belastingplichtige. Het verzoek wordt gedaan bij de aangifte van 
de echtgenoot onder opgave van het inkomen van de belastingplichtige 
die de basisaftrek overdraagt. Voor de toepassing van dit artikel geldt 
mede als verzoek tot overdracht van de basisaftrek een verzoek als 
bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 
waaraan in het kalenderjaar gevolg is gegeven ten aanzien van de 
echtgenoot. 

5. De in Nederland wonende belastingplichtige geniet de alleenstaam 
de-ouderaftrek indien hij, ongehuwd zijnde, in het kalenderjaar gedurende 
meer dan zes maanden een huishouding heeft gevoerd met een eigen 
kind, stiefkind of pleegkind dat in belangrijke mate door hem is onderhou-
den, en hij deze huishouding gedurende die tijd heeft gevoerd met geen 
ander dan eigen kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen die bij de 
aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar niet hebben bereikt. 
Voor de toepassing van deze bepaling wordt als ongehuwd aangemerkt 
de gehuwde belastingplichtige die duurzaam gescheiden leeft van zijn 
echtgenoot. 

6. De belastingplichtige als bedoeld in het vijfde lid geniet de aanvullende 
alleenstaande-ouderaftrek ingeval hij werkzaamheden buiten zijn huishou-
den heeft verricht en in het kalenderjaar gedurende meer dan zes maanden 
tot zijn huishouden een kind heeft behoord dat bij de aanvang van het 
kalenderjaar de leeftijd van 12 jaar niet heeft bereikt. 

Artikel 56. 1. Op verzoek is artikel 55, tweede lid, van overeenkomstige 
toepassing op de in Nederland wonende belastingplichtige die, ongehuwd 
zijnde, duurzaam een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd met een 
andere ongehuwde belastingplichtige, mits beiden bij de aanvang van het 
kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De eerste volzin is niet 
van toepassing indien de eerstbedoelde belastingplichtige bij de aanvang 
van het kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar niet heeft bereikt en hij in het 
kalenderjaar gedurende meer dan zes maanden in belangrijke mate door 
zijn ouders of pleegouders is onderhouden. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt als ongehuwd aangemerkt degene die duurzaam geschei-
den leeft van zijn echtgenoot. 

2. Een belastingplichtige wordt geacht alleen dan een gezamenlijke 
huishouding duurzaam te hebben gevoerd indien hij met dezelfde 
persoon zulk een huishouding gedurende het gehele voorafgaande 
kalenderjaar en aansluitend meer dan zes maanden in het kalenderjaar 
heeft gevoerd en zij samen gedurende die tijd in de bevolkingsadministratie 
waren ingeschreven op een adres. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 595, nr. 1 5 13 



3. Het in het eerste lid bedoelde verzoek wordt schriftelijk gedaan door 
de belastingplichtige te zamen met de belastingplichtige met wie hij een 
gezamenlijke huishouding heeft gevoerd. Het verzoek wordt gedaan bij de 
aangifte van de belastingplichtige aan wie de basisaftrek wordt overge-
dragen onder opgave van het inkomen van de belastingplichtige die de 
basisaftrek overdraagt. Ingeval de belastingplichtige die de basisaftrek 
overdraagt bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar niet 
heeft bereikt, dient het verzoek mede de verklaring te bevatten dat hij niet 
in belangrijke mate door zijn ouders of pleegouders is onderhouden. Bij 
ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking 
tot de inhoud van het verzoek. 

4. Voor de toepassing van dit artikel geldt mede als verzoek tot 
overdracht van de basisaftrek een verzoek als bedoeld in artikel 23 van de 
Wet op de loonbelasting 1964 waaraan in het kalenderjaar gevolg is 
gegeven ten aanzien van degene met wie een gezamenlijke huishouding 
wordt gevoerd. 

WW. Artikel 57 wordt vervangen door: 
Artikel 57. 1. Het totaal van de volgende bestanddelen van de 

belastbare som, doch ten hoogste het bedrag dat de belastbare som 
verminderd met de bestanddelen daarvan die zijn genoemd in artikel 57a 
en artikel 58 meer bedraagt dan een nader bij wet vast te stellen bedrag, 
wordt niet belast op de voet van de tarieftabel: 

a. winst genoten ter vervanging van door een onteigening gederfde of 
te derven voordelen uit onderneming; 

b. winst behaald met of bij het staken van een onderneming of een 
gedeelte van een onderneming anders dan krachtens de werking van 
artikel 15 in geval van overlijden; 

c. winst genoten krachtens de werking van artikel 16; 
d. inkomsten welke voortvloeien uit de inkoop door een vennootschap 

van aandelen van de belastingplichtige in die vennootschap, zulks naar 
het zuivere bedrag van die inkomsten, mits die aandelen, dan wel die 
aandelen te zamen met de van de belastingplichtige op de voet van 
artikel 57a, eerste lid, onderdeel c, door de vennootschap in het kalender-
jaar ingekochte aandelen, meer dan 5 percent van het nominaal gestorte 
kapitaal vertegenwoordigen en mits, anders dan op de voet van artikel 
57a, eerste lid, onderdeel c, noch in het kalenderjaar zelf, noch in de 
daaraan voorafgaande 10 kalenderjaren door de vennootschap aandelen 
van de belastingplichtige zijn ingekocht; 

e. inkomsten als bedoeld in artikel 25, eerste lid, onderdelen d en e, 
naar hun zuivere bedrag; 

f. inkomsten als bedoeld in artikel 3 1 , eerste tot en met vijfde lid en 
zevende lid, naar hun zuivere bedrag, met uitzondering van: 

1°. inkomsten genoten ter zake van de afkoop van een aanspraak als 
bedoeld in artikel 25, derde lid, onderdeel a, of ter zake van de omzetting 
van die aanspraak in een aanspraak die niet als een stamrecht kan 
worden aangemerkt; 

2°. de in artikel 57a, eerste lid, onderdeel d, genoemde inkomsten; 
g. de afneming van de oudedagsreserve ingevolge artikel 44f, eerste 

lid, onderdeel b, in geval van het staken van een onderneming of een 
gedeelte van een onderneming in het kalenderjaar, en wel tot ten hoogste 
het bedrag van de boekwaarde van de gestaakte onderneming of het 
gestaakte gedeelte, dan wel van de waarde in het economische verkeer 
zo deze lager is; 

h. de afnemingen van de oudedagsreserve ingevolge artikel 44f, eerste 
lid, onderdelen d en e. 

2. De belasting over het gedeelte van de belastbare som dat krachtens 
het eerste lid niet op de voet van de tarieftabel wordt belast bedraagt een 
nader bij wet vast te stellen percentage. 

Artikel 57a. 1. Het totaal van de volgende bestanddelen van de 
belastbare som, doch ten hoogste het bedrag dat de belastbare som 
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verminderd met de bestanddelen daarvan die zijn genoemd in artikel 58 
meer bedraagt dan een nader bij wet vast te stellen bedrag, wordt niet 
belast op de voet van de tarieftabel: 

a. winst behaald krachtens de werking van artikel 15 in geval van 
overlijden; 

b. inkomsten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, voor 
zover deze worden genoten in de vorm van uitkeringen en verstrekkingen 
ineens wegens overlijden of invaliditeit van de werknemer ten gevolge 
van ongeval, naar hun zuivere bedrag; 

c. inkomsten uit in het kalenderjaar zelf of in de daaraan voorafgaande 
twee kalenderjaren aan de belastingplichtige krachtens erfrecht opgeko-
men niet ter beurze genoteerde aandelen, zulks naar het zuivere bedrag 
van die inkomsten, voor zover dat bedrag, te zamen met de reeds op de 
voet van deze bepaling in aanmerking genomen inkomsten uit die 
aandelen, niet meer bedraagt dan een derde gedeelte van de waarde in 
het economische verkeer van die aandelen ten tijde van de verkrijging. 
Ingeval de belastingplichtige inkomsten geniet zowel uit aandelen als 
bedoeld in de vorige volzin als uit andere aandelen in dezelfde vennoot-
schap, worden inkomsten genoten uit die andere aandelen voor de 
toepassing van de vorige volzin geacht te zijn genoten uit de krachtens 
erfrecht opgekomen aandelen. Deze bepaling is van overeenkomstige 
toepassing in geval van vruchtgebruik van niet ter beurze genoteerde 
aandelen; 

d. inkomsten als bedoeld in artikel 31 , voor zover bestaande uit 
afkoopsommen ingevolge artikel 32c of artikel 32d van de Liquidatiewet 
invaliditeitswetten (Stb. 1967, 307) of ingevolge artikel 5, eerste lid, 
artikel 10, eerste lid, of artikel 17b, eerste lid, van de Liquidatiewet 
Ouderdomswet 1919 (Stb. 1979, 673), naar hun zuivere bedrag; 

e. winst uit aanmerkelijk belang. 
2. De belasting over het gedeelte van de belastbare som dat krachtens 

het eerste lid niet op de voet van de tarieftabel wordt belast bedraagt 20 
percent. 

XX. 1. In artikel 58, eerste lid, wordt de eerste volzin vervangen door: 
Het totaal van de zuivere inkomsten als bedoeld in artikel 29, eerste lid, 
voortvloeiende uit de herkapitalisatie van een lichaam, doch ten hoogste 
het bedrag dat de belastbare som meer bedraagt dan een nader bij wet 
vast te stellen bedrag, wordt niet belast op de voet van de tarieftabel. 

XX.2. In het tweede lid wordt «letter f» vervangen door: onderdeel f. 

XX.3. Na het tweede lid wordt, onder vernummering van het derde tot 
en met het zesde lid in onderscheidenlijk vierde, vijfde, zesde en zevende 
lid, ingevoegd: 

3. De belasting over het gedeelte van de belastbare som dat krachtens 
het eerste lid niet op de voet van de tarieftabel wordt belast bedraagt 10 
percent. 

XX.4. In het in vierde lid vernummerde derde lid, onderdeel a, wordt 
«vijfentwintig percent» vervangen door: 25 percent. 

In onderdeel b wordt «vijftig percent» vervangen door: 50 percent. 
Voorts wordt «artikel 57, eerste lid, letter f» vervangen door: artikel 57a, 
eerste lid, onderdeel c. 

Voorts wordt in onderdeel c, onder 1° en 2°, «artikel 57, eerste lid, 
letter f» vervangen door: artikel 57a, eerste lid, onderdeel c. 

XX.5. In het in vijfde lid vernummerde vierde lid wordt «het derde lid, 
letter b» vervangen door: het vierde lid, onderdeel b. 

XX.6. In het in zesde lid vernummerde vijfde lid wordt «het derde lid» 
vervangen door: het vierde lid. Voorts wordt «binnen het Rijk» vervangen 
door: in Nederland. Ten slotte worden «letter a» en «letter b» vervangen 
door onderscheidenlijk «onderdeel a» en «onderdeel b» 
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XX.7. In het in zevende lid vernummerde zesde lid wordt «binnen het 
Rijk» vervangen door: in Nederland. 

YY. Na artikel 58 wordt ingevoegd: 
Artikel 58a. De verminderingen bedoeld in de artikelen 3 en 48 

worden zodanig toegepast dat zij achtereenvolgens zoveel mogelijk 
leiden tot vermindering van het bedrag, te belasten op de voet van: 

a. de tarieftabel; 
b. artikel 57; 
c. artikel 57a; 
d. artikel 58. 

ZZ. Aan artikel 61 wordt toegevoegd: 
5. Indien ingevolge artikel 62, tweede lid, de heffing van de belasting 

en de premie voor de volksverzekeringen geschiedt bij wege van één 
aanslag, wordt voor de toepassing van dit artikel onder belasting mede 
verstaan de in die aanslag te begrijpen premie voor de volksverzekeringen, 
met uitsluiting van de verhogingen ingevolge de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. 

AAA. 1. Artikel 61 a, derde lid, wordt vervangen door: 
3. Bij ministeriële regeling kan, in overeenstemming met Onze Ministers 

van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 
het in het tweede lid vermelde percentage in het algemeen of voor 
bepaalde groepen van bedrijfsmiddelen worden afgeweken in dier voege, 
dat het percentage kan worden verhoogd met ten hoogste de helft van 
zijn waarde, kan worden verlaagd, dan wel op nihil kan worden gesteld. 

AAA.2. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «Na het tot stand komen 
van een beschikking door Onze Minister krachtens het derde lid genomen» 
vervangen door: Na het tijdstip waarop de krachtens het derde lid 
vastgestelde ministeriële regeling in werking treedt. Voorts wordt «die 
beschikking» vervangen door: die regeling. Ten slotte wordt in de tweede 
volzin «de beschikking» vervangen door: de regeling. 

AAA.3. In het vijfde lid, onderdeel j , onder 1°, wordt «letter a» vervangen 
door: onderdeel a. In onderdeel k, onder 1°, wordt «binnen het Rijk» 
vervangen door: in Nederland. Voorts wordt in onderdeel k, onder 3°, 
«letters b of c» vervangen door: onderdelen b of c. 

AAA.4. In het zesde lid, onderdeel a, wordt «in de rechte linie en in de 
tweede graad van de zijlinie» vervangen door: in de rechte lijn en in de 
tweede graad van de zijlijn. 

AAA.5. In het zevende lid wordt «letter j , onder 2°, en letter k» 
vervangen door: onderdeel j , onder 2°, en onderdeel k. 

AAA.6. In het achtste lid, onderdeel a, wordt «letter j» vervangen door: 
onderdeel j . Voorts wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in Nederland. 
In onderdeel b wordt «letter k» vervangen door: onderdeel k. Voorts 
wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in Nederland. 

BBB.1. In artikel 62 wordt, onder vernummering van het tweede en 
het derde lid in onderscheidenlijk derde en vierde lid, na het eerste lid 
ingevoegd: 

2. Indien de belastingplichtige ook premieplichtig is voor de volksver-
zekeringen geschiedt de heffing van de belasting en de premie voor de 
volksverzekeringen bij wege van één aanslag, met overeenkomstige 
toepassing van de regels die gelden voor de heffing en de invordering van 
de inkomstenbelasting. In dat geval wordt, indien artikel 9, derde lid, van 
de Algemene wet inzake rijksbelastingen toepassing vindt, die bepaling 
eenmaal toegepast met dien verstande dat voor «de in de aanslag te 
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begrijpen belasting» wordt gelezen: het in de aanslag te begrijpen 
gezamenlijke bedrag van de belasting en de premie voor de volksverzeke-
ringen. 

BBB.2. In het in vierde lid vernummerde derde lid wordt «binnen het 
Rijk» vervangen door: in Nederland. Voorts wordt «door Onze Minister» 
vervangen door: bij ministeriële regeling. 

CCC. Artikel 62b vervalt. 

DDD. Aan artikel 63 wordt, onder aanduiding van de bestaande tekst 
als eerste lid, toegevoegd: 

2. Indien artikel 62, tweede lid, toepassing vindt, wordt mede als 
voorheffing aangewezen de bij wijze van inhouding geheven premie voor 
de volksverzekeringen, met uitsluiting van de bij naheffing toegepaste 
verhoging. 

EEE. Artikel 64 wordt vervangen door: 
Artikel 64. 1. Geen aanslag wordt vastgesteld en verrekening van 

voorheffingen blijft achterwege indien: 
a. geen belasting verschuldigd is, dan wel 
b. belasting verschuldigd is en 
1°. het gezamenlijke bedrag van de aan inhouding van loonbelasting 

onderworpen inkomsten niet meer dan f65 200 beloopt, en 
2°. het gezamenlijke zuivere bedrag van de niet aan inhouding van 

loonbelasting onderworpen bestanddelen van het onzuivere inkomen, 
vermeerderd met het bedrag van de negatieve persoonlijke verplichtingen 
en verminderd met het vrijgestelde bedrag ingevolge de rentevrijstelling, 
niet meer dan f 1000 beloopt. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing: a. indien hoofdstuk II, afdeling 
5A, of hoofdstuk VA toepassing vindt; 

b. indien met toepassing van artikel 30 van de Wet op de loonbelasting 
1964 vermindering van loonbelasting is verleend; 

c. indien de aan inhouding van loonbelasting onderworpen inkomsten 
over loontijdvakken welke langer dan een maand samenvallen uit meer 
dan een dienstbetrekking of van meer dan een inhoudingsplichtige zijn 
genoten en 

1°. het gezamenlijke bedrag van die inkomsten meer dan een nader bij 
wet vast te stellen bedrag beloopt, dan wel 

2°. de basisaftrek is geldend gemaakt over loontijdvakken die te zamen 
meer dan 13 maanden belopen; 

d. ten aanzien van de belastingplichtige die voor de loonbelasting 
langer dan een maand is ingedeeld in tariefgroep 2 doch ingevolge deze 
wet wordt ingedeeld in tariefgroep 1 ; 

e. ten aanzien van de belastingplichtige die voor de loonbelasting 
langer dan een maand is ingedeeld in tariefgroep 3 doch ingevolge deze 
wet wordt ingedeeld in tariefgroep 2 of tariefgroep 1, alsmede ten 
aanzien van zijn echtgenoot of van de in artikel 56 bedoelde andere 
ongehuwde persoon; 

f. in de bij ministeriële regeling aan te wijzen groepen van gevallen 
waarin die toepassing voor de belastingplichtige tot een bijzondere 
hardheid of tot een ongerechtvaardigd voordeel zou leiden; 

g. indien de belastingplichtige binnen een bij ministeriële regeling te 
stellen termijn aangifte heeft gedaan en hij 

1°. binnenlands belastingplichtig is, dan wel 
2°. buitenlands belastingplichtig is en gedurende het gehele kalender-

jaar aan inhouding van loonbelasting onderworpen inkomsten heeft 
genoten. 

3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ingevolge 
welke het tweede lid, onderdeel d, geen toepassing vindt voor inkomsten 
of gedeelten van inkomsten ter zake waarvan artikel 33, tweede lid, 
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onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 toepassing heeft 
gevonden. 

4. In het geval bedoeld in het tweede lid, onderdeel g, wordt: 
a. de aanslag vastgesteld op de verschuldigde belasting dan wel, 

indien geen belasting verschuldigd is, op nihil en worden de voorheffingen 
verrekend indien zij te zamen de verschuldigde belasting met meer dan 
f400 te boven gaan; 

b. indien onderdeel a niet van toepassing is, de aanslag vastgesteld op 
nihil en blijft verrekening van voorheffingen achterwege. 

5. Voor de toepassing van dit artikel en van artikel 65 worden niet 
beschouwd als aan inhouding van loonbelasting onderworpen de inkomsten 
waarop inhouding van loonbelasting achterwege is gelaten ingevolge 
daartoe door of vanwege Onze Minister verleende machtiging. 

6. Indien artikel 62, tweede lid, toepassing vindt, is dit artikel van 
overeenkomstige toepassing met betrekking tot het gezamenlijke bedrag 
van de belasting en de premie voor de volksverzekeringen. 

FFF. Artikel 65 wordt vervangen door: 
Artikel 65. 1. Ten aanzien van de binnenlandse belastingplichtige 

wordt bij de heffing een invorderingsvrijstelling toegepast. De vrijstelling 

wordt gesteld op —-— x B, 

doch op niet meer dan V, 
waarbij 
I voorstelt: het belastbare inkomen; 
L voorstelt: het gezamenlijke bedrag van de aan inhouding van loonbe-

lasting onderworpen inkomsten; 
B voorstelt: het bedrag van de verschuldigde belasting verminderd met 

150 percent van de belasting die zou zijn verschuldigd over een belastbare 
som ter grootte van het belastbare inkomen verminderd met 170 percent 
van de ten minste op de basisaftrek te stellen belastingvrije som; 

V voorstelt: het bedrag van de verschuldigde belasting verminderd met 
het bedrag van de met de aanslag te verrekenen voorheffingen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige of 
de echtgenoot met wie hij het gehele jaar gehuwd is geweest en van wie 
hij niet duurzaam gescheiden heeft geleefd, in aanmerking komt voor een 
aanslag vermogensbelasting inzake het kalenderjaar volgend op dat 
waarover de belasting is verschuldigd. 

3. Voor de toepassing van dit artikel worden onder de verschuldigde 
belasting niet begrepen de vermeerderingen ingevolge artikel 59a en 
artikel 61 , noch de verhogingen ingevolge de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. 

4. Indien artikel 62, tweede lid, toepassing vindt, is dit artikel van 
overeenkomstige toepassing met betrekking tot het gezamenlijke bedrag 
van de belasting en de premie voor de volksverzekeringen. 

GGG. In hoofdstuk VII wordt na het opschrift ingevoegd: 

Afdeling 1 

Middeling 

Artikel 66a. 1. Op verzoek wordt aan degene die gedurende een 
tijdvak van drie aaneengesloten gehele kalenderjaren (middelingstijdvak) 
binnenlands belastingplichtig is geweest een teruggaaf van belasting 
(middelingsteruggaaf) verleend. Het kalenderjaar waarin de belastingplich-
tige de leeftijd van 65 jaar bereikt wordt niet in een middelingstijdvak 
betrokken. Een kalenderjaar behorende tot een tijdvak waarover een 
middelingsteruggaaf is verleend, wordt niet in een ander middelingstijdvak 
betrokken. 

2. De middelingsteruggaaf beloopt het verschil van de belasting die 
over de jaren van het middelingstijdvak is geheven en de belasting die 
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verschuldigd zou zijn indien de belastbare som in elk van die jaren een 
derde gedeelte zou bedragen van het totaal van de - ten minste op nihil 
te stellen - belastbare sommen in die jaren (herrekende belasting), voor 
zover dit verschil meer beloopt dan f 1200. 

3. Als over de jaren van het middelingstijdvak geheven belasting 
wordt aangemerkt de op de voet van hoofdstuk V met uitzondering van 
artikel 59a geheven belasting na toepassing van artikel 65. Indien met 
toepassing van artikel 64 over een jaar geen aanslag is vastgesteld, wordt 
voor dat jaar als geheven belasting aangemerkt het gezamenlijke bedrag 
van de voorheffingen als bedoeld in artikel 63. 

4. Onder herrekende belasting wordt verstaan de belasting die zonder 
toepassing van artikel 64 en artikel 65 op de voet van de tarieftabel zou 
zijn geheven over de herrekende belastbare sommen. 

5. Indien over een jaar van het middelingstijdvak een regeling ter 
voorkoming van dubbele belasting is toegepast, wordt het bedrag van de 

A 
middelingsteruggaaf gesteld op— x C, waarbij 

B 
A voorstelt: het bedrag van de middelingsteruggaaf dat zou zijn 

berekend indien geen regeling ter voorkoming van dubbele belasting zou 
zijn toegepast; 

B voorstelt: de belasting als bedoeld in het derde lid die zou zijn 
geheven indien geen regeling ter voorkoming van dubbele belasting zou 
zijn toegepast; 

C voorstelt: de belasting als bedoeld in het derde lid na toepassing van 
de regelingen ter voorkoming van dubbele belasting. 

6. Indien artikel 27, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, 
dan wel artikel 62, tweede lid, is toegepast, wordt voor de toepassing van 
dit artikel onder geheven belasting mede verstaan de geheven premie 
voor de volksverzekeringen en wordt onder de herrekende belasting mede 
verstaan de premie voor de volksverzekeringen die zonder toepassing van 
artikel 64 en artikel 65 zou zijn geheven. Hierbij worden verhogingen 
ingevolge de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet als premie voor 
de volksverzekeringen aangemerkt. 

7. Het verzoek wordt schriftelijk gedaan bij de inspecteur binnen twaalf 
maanden nadat de op de jaren van het middelingstijdvak betrekking 
hebbende aanslagen, voorheffingen en beschikkingen om geen aanslag 
op te leggen onherroepelijk zijn geworden. Ingeval over een jaar van het 
middelingstijdvak wordt nagevorderd of nageheven dan wel bij beschikking 
een aanslag wordt verminderd wegens vei rekening van een verlies, terwijl 
op het tijdstip van het onherroepelijk worden van de navorderingsaanslag, 
de naheffingsaanslag of de beschikking de in de eerste volzin bedoelde 
termijn van twaalf maanden voor meer dan tien maanden is verstreken, 
kan een verzoek om teruggaaf tevens worden gedaan binnen twee 
maanden na dat tijdstip. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels 
worden gesteld met betrekking tot de inhoud van het verzoek. 

8. De inspecteur beslist op het verzoek bij beschikking. 

Afdeling 2 

Indexering 

Artikel 66b. 1. Bij het begin van het kalenderjaar worden de in de 
artikelen 19, 44e, 44m, 45, vierde lid, 46, eerste lid, onderdeel b, en 
vierde lid, 53, 57, 57a, 58, 61a, 61b, 61c, 64, tweede en vierde lid, en 
75, tweede lid, vermelde bedragen bij ministeriële regeling vervangen 
door andere. Deze bedragen worden berekend door de te vervangen 
bedragen te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor en vervolgens 
de nodig geachte afronding aan te brengen. 

2. De tabelcorrectiefactor is de verhouding van het gemiddelde van de 
prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie voor de totale Nederlandse 
bevolking, betrekking hebbende op de achttiende tot en met de zevende 
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aan het kalenderjaar voorafgaande maand, tot het gemiddelde van die 
prijsindexcijfers, betrekking hebbende op de dertigste tot en met de 
negentiende aan het kalenderjaar voorafgaande maand, nadat deze 
verhouding op bij algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze is 
gezuiverd van de invloed van wijzigingen in de bij die algemene maatregel 
van bestuur aangewezen tarieven van kostprijsverhogende belastingen en 
door de overheid verleende kostprijsverlagende subsidies. Elk gemiddelde 
wordt berekend uit de prijsindexcijfers vermeld in de uitgave van de 
«Maandstatistiek van de prijzen» waarin het indexcijfer van de zevende 
onderscheidenlijk negentiende aan het kalenderjaar voorafgaande maand 
voor het eerst, al dan niet voorlopig, wordt gepubliceerd. Ingeval de basis 
voor vorenbedoelde prijsindexcijfers wordt verlegd, worden bij ministeriële 
regeling regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop wordt overge-
gaan van de oude op de nieuwe reeks prijsindexcijfers. 

3. Bij ministeriële regeling, vast te stellen ten minste twee maanden 
voor het begin van een kalenderjaar, kan, in overeenstemming met Onze 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, worden bepaald dat, in 
afwijking in zoverre van het eerste lid, bij het begin van de in die regeling 
aangewezen kalenderjaren de in de artikelen 53, 57, 57a, 58, 64, tweede 
lid, en 75, tweede lid, vermelde bedragen worden vervangen door 
bedragen die worden berekend met toepassing van een in die regeling 
aangewezen factor, welke in zoverre van de tabelcorrectiefactor afwijkt 
dat deze ten hoogste een vijfde minder van 1 verschilt dan de tabelcor-
rectiefactor van 1 verschilt. 

Artikel 66c. 1. Bij het begin van het kalenderjaar wordt het in artikel 
64, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, vermelde bedrag bij ministeriële 
regeling vervangen door een ander. Dit bedrag wordt berekend door het 
te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de verhouding van het 
indexcijfer der lonen op 31 juli van het voorafgaande kalenderjaar tot dat 
indexcijfer op 31 juli van het tweede voorafgaande kalenderjaar. Hierbij 
kunnen de nodig geachte afrondingen worden aangebracht. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent 
hetgeen onder indexcijfer der lonen wordt verstaan. 

HHH. Artikel 67 wordt vervangen door: 

Afdeling 3 

Overige aanvullende regelingen 

Artikel 67. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, in het kader 
van deze wet passende, regels worden gesteld ter aanvulling van in de 
wet geregelde onderwerpen. 

III. In artikel 68 wordt «Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel 
van bestuur regelen te geven» vervangen door: Bij algemene maatregel 
van bestuur kunnen regels worden gesteld. 

JJJ. Artikel 68a wordt vervangen door: 
Artikel 68a. Bij ministeriële regeling kunnen nadere, zo nodig 

afwijkende, regels worden gesteld voor gevallen waarin artikel 61 
toepassing vindt. 

KKK. Artikel 71 en artikel 74 vervallen. 

LLL. Artikel 75, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. De zuivere inkomsten ter zake van de afkoop of de omzetting van 

een aanspraak bedoeld in het eerste lid, doch ten hoogste het bedrag dat 
de belastbare som verminderd met de bestanddelen daarvan die zijn 
genoemd in de artikelen 57a en 58 meer bedraagt dan een nader bij wet 
vast te stellen bedrag, worden niet belast op de voet van de tarieftabel. 
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De belasting over het gedeelte van de belastbare som dat krachtens de 
vorige volzin niet op de voet van de tarieftabel wordt belast, bedraagt 40 
percent. Uitsluitend voor de toepassing van artikel 57, eerste lid, worden 
de zuivere inkomsten bedoeld in de eerste volzin geacht te zijn genoemd 
in artikel 57a. 

MMM. Artikel 76 en artikel 77 vervallen. 

NNN. In artikel 78a, vijfde lid, wordt «artikel 57, eerste en tweede lid» 
vervangen door: artikel 57. 

0 0 0 . Artikel 8 1 , artikel 82 en artikel 82a vervallen. 

PPP. Artikel 84, eerste, derde en vierde lid, vervalt. Voorts vervalt de 
nummeraanduiding van het tweede lid. 

QQQ. Artikel 85, artikel 87, artikel 88, artikel 89, artikel 90, 
artikel 9 1 , artikel 92, artikel 93, artikel 94 en artikel 96 vervallen. 

ARTIKEL II 

In de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

A .1 . In artikel 2, derde lid, wordt «binnen het Rijk» telkens vervangen 
door: in Nederland. Voorts wordt «buiten het Rijk» vervangen door: buiten 
Nederland. 

A.2. Het vierde lid, eerste volzin, wordt vervangen door: Voor toepassing 
van het derde lid, onderdeel a, wordt de Nederlander die, uit hoofde van 
een dienstbetrekking en in een onderneming waarvan de leiding in 
Nederland is gevestigd, werkzaam is of is geweest op een vervoermiddel 
dat het verkeer onderhoudt tussen plaatsen buiten Nederland en plaatsen 
in Nederland, dan wel tussen plaatsen buiten Nederland onderling, 
geacht die dienstbetrekking in Nederland te vervullen of te hebben 
vervuld. 

A.3. In het vijfde lid wordt «Als binnen het Rijk» vervangen door: Als in 
Nederland. Voorts wordt «letter a» vervangen door: onderdeel a. Ten 
slotte wordt «plaatsen buiten en plaatsen binnon het Rijk» vervangen 
door: plaatsen buiten Nederland en plaatsen in Nederland. 

A.4. Aan het artikel wordt toegevoegd: 
7. Loon in de vorm van periodieke uitkeringen welke van publiekrechte-

lijke aard zijn, kan in het kalenderjaar waarin de verstrekking van die 
uitkeringen aanvangt volgens bij ministeriële regeling te stellen regels 
worden geacht niet te zijn genoten door de werknemer doch door diens 
niet duurzaam gescheiden van hem levende echtgenoot. 

B.1. In artikel 3, eerste lid, onderdeel b, wordt «onder a» vervangen 
door: in onderdeel a. 

B.2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Het eerste lid, onderdelen a en b, vindt geen toepassing indien de in 

onderdeel a bedoelde overeenkomst rechtstreeks is aangegaan met een 
natuurlijk persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden. 

B.3. Het derde lid wordt vervangen door: 
3. Bij ministeriële regeling kunnen, in overeenstemming met Onze 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nadere regels worden 
gesteld met betrekking tot het eerste lid, onderdelen a en b. 
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C. In artikel 5 wordt «diens huishouding» vervangen door: diens 
huishouden. 

D. 1. In artikel 6, tweede lid, wordt «binnen het Rijk» telkens vervangen 
door: in Nederland. 

D.2. In het derde lid wordt «door Onze Minister aan te wijzen» vervangen 
door: bij ministeriële regeling aan te wijzen. 

E.1. In artikel 8, eerste lid, wordt «Onze Minister kan bepalen» 
vervangen door: Bij ministeriële regeling kan worden bepaald. 

E.2. De aanhef van het tweede lid wordt vervangen door: Bij ministeriële 
regeling kan, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, een ander dan de persoon bedoeld in artikel 6 of 
artikel 7 worden aangewezen als inhoudingsplichtige met betrekking tot:. 

F. Artikel 9, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. Zuiver loon is het loon verminderd met de aftrekbare kosten. 

G. 1. In artikel 1 1 , eerste lid, onderdeel c, wordt «, als bedoeld zijn 
onder letter b» vervangen door: als bedoeld in onderdeel b. 

G.2. In het eerste lid worden de onderdelen d tot en met g vervangen 
door: 

d. aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of 
te derven loon; 

e. aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten 
gevolge van een ongeval; 

f. aanspraken op de in de onderdelen h, I en n bedoelde uitkeringen en 
verstrekkingen; 

g. uitkeringen en verstrekkingen ingevolge een aanspraak die tot het 
loon behoort; 

h. uitkeringen ingevolge een spaarregeling voor zover die uitkeringen 
over ieder kalenderjaar waarin de werknemer overeenkomstig die 
regeling heeft gespaard, niet meer bedragen dan f750 ; 

i. bedragen die worden ingehouden 
1°. als verplichte bijdrage ingevolge een pensioenregeling; 
2°. als premies ingevolge de Ziektewet (Stb. 1987, 88), de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89) en de Werkloosheids-
wet(Stb. 1987, 93); 

3°. als bijdrage voor aanspraken als bedoeld in de onderdelen c en e; 
4°. in de plaats van premies en bijdragen als bedoeld onder 2° en 3 ° ; 
j . vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot 

bestrijding van noodzakelijke kosten die de werknemer in verband met 
zijn dienstbetrekking heeft te maken; 

k. uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van door de werknemer 
in verband met zijn dienstbetrekking geleden schade aan of verlies van 
persoonlijke goederen; 

I. uitkeringen tot dekking van op de werknemer drukkende kosten van 
zijn opleiding of studie voor een beroep, andere dan die welke verband 
houden met een studeerruimte, de inrichting daaronder begrepen, 
alsmede verstrekkingen met betrekking tot zodanige opleiding of studie; 

m. uitkeringen en verstrekkingen tot dekking van op de werknemer 
drukkende kosten ter zake van ziekte, invaliditeit en bevalling, behoudens 
vergoedingen ter zake van premies en bijdragen voor ziektekostenregelin-
gen, uitkeringen en verstrekkingen die naar aard en omvang overeenkomen 
met uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Ziekenfondswet; 

n. eenmalige uitkeringen en verstrekkingen ter zake van overlijden van 
de werknemer, zijn echtgenoot of degene die in het kalenderjaar of in het 
voorafgaande kalenderjaar voldoet aan de in artikel 23 gestelde voorwaar-
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den om in aanmerking te komen voor overdracht van de basisaftrek aan 
de werknemer, of zijn eigen kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen, 
voor zover deze uitkeringen en verstrekkingen niet overtreffen driemaal 
het loon over een maand bepaald met inachtneming van bij ministeriële 
regeling te stellen regels; 

0. uitkeringen en verstrekkingen, andere dan die ter zake van ziekte, 
invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden, die de werknemer ontvangt 
uit een fonds tot welks middelen de inhoudingsplichtige gedurende de 
laatstverlopen vijf kalenderjaren evenveel of minder heeft bijgedragen dan 
de bij het fonds betrokken werknemers, tenzij die uitkeringen en verstrek-
kingen geschieden ingevolge een aanspraak die niet tot het loon behoort. 

G.3. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Bij of krachtens ministeriële regeling kan worden bepaald dat 

eveneens niet tot het loon behoren: 
a. andere aanspraken dan bedoeld in het eerste lid, indien zulks tot 

vergemakkelijking van de heffing van de belasting kan leiden; 
b. uitkeringen en verstrekkingen die niet tot het normale regelmatig 

verstrekte loon behoren, zoals gratificaties ter gelegenheid van verjaarda-
gen en van jubilea en andere dergelijke voordelen, mits zij van betrekkelijk 
geringe betekenis zijn, alsmede aanspraken op zodanige uitkeringen en 
verstrekkingen. 

G.4. In het derde lid, tweede volzin, wordt «het bepaalde in de letters a 
en b» vervangen door: de onderdelen a en b. 

G.5. In het achtste lid wordt «Onze Minister kan regelen geven» 
vervangen door: Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld. 
Voorts wordt «als bedoeld zijn in het eerste lid, letter e» vervangen door: 
als bedoeld in het eerste lid, onderdeel j . 

H. Na artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt ingevoegd: 
Artikel 11a. Tot het loon behoort mede niet het genot van een ter 

beschikking gestelde auto. 

H.1. In artikel 12, eerste volzin" wordt «Onze Minister kan regelen 
geven nopens» vervangen door: Bij ministeriële regeling kunnen regels 
worden gesteld met betrekking tot. 

H.2. In de tweede volzin wordt «Hij kan eveneens bepalen» vervangen 
door: Daarbij kan worde bepaald. 

1. In artikel 13, tweede lid, wordt «Onze Minister kan nadere regelen 
geven nopens» vervangen door: Bij ministeriële regeling kunnen nadere 
regels worden gesteld met betrekking tot. 

K.1. Artikel 14, tweede lid, onderdeel a, wordt vervangen door: 
a. woon-werkverkeer met uitzondering van de kosten bedoeld in het 

vierde lid, onderdeel a;. 

K.2. In het derde lid wordt «als is bedoeld» vervangen door: als 
bedoeld. Voorts wordt «letter a, van dat artikel van die wet» vervangen 
door: onderdeel a, van dat artikel. 

K.3. Na het derde lid wordt toegevoegd: 
4. Tot de aftrekbare kosten behoren niet: 
a. kosten van woon-werkverkeer voor zover de enkele reisafstand niet 

meer beloopt dan 10 km en de werknemer ten minste eenmaal per week 
pleegt te reizen van zijn woning of verblijfplaats naar de plaats of plaatsen 
waar arbeid wordt verricht; 

b. verschuldigde loonbelasting en bij wijze van inhouding verschuldigde 
premie voor de volksverzekeringen; 
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c. premies voor buitenlandse verzekeringen die naar aard en strekking 
overeenkomen met de volksverzekeringen, tenzij de werknemer premie-
plichtig is voor de volksverzekeringen. 

5. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking 
tot de kosten van woon-werkverkeer voor gevallen waarin de werknemer 
ten minste eenmaal per week pleegt te reizen van zijn woning of verblijf-
plaats naar de plaats of plaatsen waar arbeid wordt verricht. 

L. Artikel 15 vervalt. 

M.1. In artikel 17, eerste lid, wordt «andere dan reiskosten waarvoor 
krachtens artikel 15 regelen zijn gegeven» vervangen door: andere dan 
reiskosten waarvoor regels zijn gesteld krachtens artikel 14, vijfde lid,. 

M.2. In het tweede lid wordt «Voor de toepassing van het eerste lid» 
vervangen door: Voor de toepassing van het eerste lid en artikel 20, 
zesde lid,. 

N. Artikel 20 wordt vervangen door: 
Artikel 20. 1. Het bedrag van de verschuldigde belasting over een 

loontijdvak van een jaar wordt afgeleid uit een nader bij wet vast te 
stellen tabel (tarieftabel). 

2. Belastbare som is het zuivere loon verminderd met de belastingvrije 
som. 

3. De belastingvrije som bedraagt: 
a. ten aanzien van de in tariefgroep 1 ingedeelde werknemer: nihil; 
b. ten aanzien van de in tariefgroep 2 ingedeelde werknemer: eenmaal 

de basisaftrek; 
c. ten aanzien van de in tariefgroep 3 ingedeelde werknemer: tweemaal 

de basisaftrek; 
d. ten aanzien van de in tariefgroep 4 ingedeelde werknemer: de 

basisaftrek vermeerderd met de alleenstaande-ouderaftrek; 
e. ten aanzien van de in tariefgroep 5 ingedeelde werknemer: de 

basisaftrek vermeerderd met de alleenstaande-ouderaftrek en de aanvul-
lende alleenstaande-ouderaftrek. 

4. De basisaftrek over een loontijdvak van een jaar bedraagt een nader 
bij wet vast te stellen bedrag. 

5. De alleenstaande-ouderaftrek over een loontijdvak van een jaar 
bedraagt een nader bij wet vast te stellen bedrag. 

6. De omvang van de aanvullende alleenstaande-ouderaftrek wordt 
nader bij wet bepaald. 

7. De in de vorige leden vermelde bedragen worden bij het begin van 
het kalenderjaar van rechtswege vervangen door de bedragen die 
krachtens artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 worden 
vastgesteld ter vervanging van de in artikel 53 van die wet vermelde 
bedragen. 

0 . Artikel 21 wordt vervangen door: 
Artikel 2 1 . 1. Ingedeeld wordt: 
a. in tariefgroep 1: de werknemer die geen basisaftrek geniet; 
b. in tariefgroep 2: de werknemer die de basisaftrek maar niet de 

basisaftrek van een ander of de alleenstaande-ouderaftrek geniet; 
c. in tariefgroep 3: de werknemer die mede de basisaftrek van een 

ander geniet; 
d. in tariefgroep 4: de werknemer die de alleenstaande-ouderaftrek 

maar niet de aanvullende alleenstaande-ouderaftrek geniet; 
e. in tariefgroep 5: de werknemer die de aanvullende alleenstaande-

ouderaftrek geniet. 
2. Indien de werknemer over loontijdvakken die geheel of gedeeltelijk 

samenvallen loon geniet uit meer dan een dienstbetrekking of vroegere 
dienstbetrekking dan wel van meer dan een inhoudingsplichtige en dit 
loon voor de berekening van de belasting niet wordt samengevoegd, kan 
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de werknemer de indeling in tariefgroep 2, 3, 4 of 5 slechts in een 
dienstbetrekking dan wel tegenover een inhoudingsplichtige geldend 
maken. 

P. Artikel 22 wordt vervangen door: 
Artikel 22. 1. De werknemer geniet de basisaftrek tenzij hij de 

basisaftrek overdraagt aan een ander. De werknemer aan wie de basisaftrek 
wordt overgedragen geniet mede die basisaftrek. 

2. De in Nederland wonende werknemer die gehuwd is zonder duurzaam 
gescheiden te leven komt op verzoek mede in aanmerking voor de 
basisaftrek van zijn in Nederland wonende echtgenoot, indien deze in het 
kalenderjaar vermoedelijk geen inkomen geniet of een inkomen dat na 
verrekening van verliezen uit voorafgaande jaren minder bedraagt dan de 
basisaftrek. 

3. Het in het tweede lid bedoelde verzoek wordt gedaan bij de loonbe-
lastingverklaring bedoeld in artikel 29, vierde lid, die in dat geval wordt 
mede-ondertekend door de echtgenoot die de basisaftrek overdraagt. 
Ingeval een verzoek tot overdracht van de basisaftrek is gedaan of wordt 
geacht te zijn gedaan met betrekking tot het voorafgaande kalenderjaar 
en de werknemer niet opnieuw een loonbelastingverklaring bij de in-
houdingsplichtige heeft ingeleverd, wordt voor het kalenderjaar een 
dergelijk verzoek geacht te zijn gedaan. 

4. De in Nederland wonende werknemer geniet de alleenstaande-ou-
deraftrek indien hij, ongehuwd zijnde, duurzaam een huishouding voert 
met een eigen kind, stiefkind of pleegkind dat in belangrijke mate door 
hem wordt onderhouden en hij deze huishouding voert met geen ander 
dan eigen kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen die bij de aanvang van 
het kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar niet hebben bereikt. Voor de 
toepassing van deze bepaling wordt als ongehuwd aangemerkt de 
gehuwde werknemer die duurzaam gescheiden leeft van zijn echtgenoot. 

5. De werknemer wordt geacht een huishouding in de zin van het 
vierde lid duurzaam te voeren indien hij zulk een huishouding hetzij de 
afgelopen zes maanden heeft gevoerd, hetzij vermoedelijk de eerstkomende 
zes maanden zal voeren. 

6. De werknemer als bedoeld in het vierde lid geniet de aanvullende 
alleenstaande-ouderaftrek indien hij de dienstbetrekking buiten zijn 
huishouden vervult en tot zijn huishouden een kind behoort dat bij de 
aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 12 jaar niet heeft bereikt. 

7. Voor de toepassing van dit artikel en artikel 23 wordt de niet in 
Nederland wonende Nederlander die in dienstbetrekking staat tot een 
Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon, alsmede zijn niet duurzaam 
gescheiden van hem levende echtgenoot en de eigen kinderen en 
stiefkinderen die jonger dan 27 jaar zijn en in belangrijke mate door hem 
worden onderhouden, geacht in Nederland te wonen. De eerste volzin is 
niet van toepassing indien de aldaar bedoelde Nederlander buiten 
Nederland werkzaam is in het land waar hij is aangeworven, tenzij hij 
militair is. 

8. Voor de toepassing van dit artikel en artikel 23 kunnen bij ministeriële 
regeling regels worden gesteld naar welke wordt beoordeeld of een kind 
in belangrijke mate wordt onderhouden. 

Artikel 23. 1. Op verzoek is artikel 22, tweede lid, van overeenkomstige 
toepassing op de in Nederland wonende werknemer die, ongehuwd 
zijnde, duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met een andere 
ongehuwde persoon, mits beiden bij de aanvang van liet kalenderjaar de 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De eerste volzin is niet van toepassing 
ingeval die andere persoon bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd 
van 27 jaar niet heeft bereikt en hij in belangrijke mate door zijn ouders of 
pleegouders wordt onderhouden. Voor de toepassing van deze bepaling 
wordt als ongehuwd aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft 
van zijn echtgenoot. 
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2. De werknemer wordt geacht alleen dan een gezamenlijke huishouding 
duurzaam te voeren indien hij met dezelfde persoon zulk een huishouding 
gedurende het gehele voorafgaande kalenderjaar heeft gevoerd en 
aansluitend vermoedelijk gedurende meer dan zes maanden in het 
kalenderjaar voert en zij samen gedurende die tijd in de bevolkingsadmi-
nistratie staan ingeschreven op een adres. 

3. Het in het eerste lid bedoelde verzoek wordt schriftelijk gedaan door 
de werknemer te zamen met de persoon met wie hij de gezamenlijke 
huishouding voert. Het verzoek wordt gericht tot de inspecteur, die 
daarop beslist bij beschikking. Het verzoek dient de gegevens te bevatten 
omtrent het vermoedelijke inkomen van de persoon die de basisaftrek 
overdraagt. Ingeval deze persoon bij de aanvang van het kalenderjaar de 
leeftijd van 27 jaar niet heeft bereikt, dient het verzoek mede de verklaring 
te bevatten dat hij niet in belangrijke mate door zijn ouders of pleegouders 
wordt onderhouden. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels 
worden gesteld met betrekking tot de inhoud van het verzoek. De 
beschikking, die te allen tijde bij nadere beschikking kan worden herroepen, 
vindt toepassing met betrekking tot loontijdvakken welke ten tijde van de 
beschikking nog niet zijn verstreken. 

Q. Artikel 24 wordt vervangen door: 
Artikel 24. Voor de toepassing van artikel 22 en artikel 23 ter 

bepaling van de belastingvrije som is beslissend de toestand op het 
tijdstip waarop de belasting moet worden ingehouden. 

R.1. Artikel 25, tweede lid, wordt vervangen door: 
2. Bij ministeriële regeling worden loonbelastingtabellen vastgesteld 

voor loontijdvakken waarvoor Onze Minister dit nodig acht. In deze 
tabellen worden de aftrekbare kosten tot het in artikel 17, eerste lid, 
aangegeven beloop alsmede de belastingvrije sommen op zodanige wijze 
verwerkt dat naast het bedrag aan loon terstond het belastingbedrag of 
belastingpercentage is vermeld. In deze tabellen kan met betrekking tot 
tariefgroep 1 de verwerking van aftrekbare kosten geheel of ten dele 
achterwege worden gelaten. Bij het opstellen van deze tabellen kunnen 
loonklassen en afrondingen worden aangebracht. 

Ft.2. Het derde lid wordt vervangen door: 
3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld volgens 

welke in afwijking van het eerste lid als loontijdvak wordt aangemerkt een 
tijdvak waarvan het tijdvak waarover het loon wordt genoten, deel 
uitmaakt. 

5 .1 . Artikel 26, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Tantièmes, gratificaties en andere beloningen die in de regel slechts 

eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend, worden belast volgens 
loonbelastingtabellen voor bijzondere beloningen die bij ministeriële 
regeling worden vastgesteld met overeenkomstige toepassing van artikel 
25, tweede lid, met dien verstande dat in deze tabellen jaarlonen en 
belastingpercentages worden opgenomen. Bij elk jaarloon komt het 
belastingpercentage overeen met het percentage dat de tarieftabel 
aanwijst bij een belastbare som, afgeleid uit 90 percent van het jaarloon. 

5.2. In het tweede lid wordt «Indien dit tot een lager belastingbedrag 
leidt» vervangen door: Indien dit niet tot een hoger belastingbedrag leidt. 

5.3. Aan het vierde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het 
slot door een puntkomma, toegevoegd: 

een en ander verminderd met het jaarbedrag van de ingevolge artikel 
30 vastgestelde verminderingen voor het lopende kalenderjaar. 

5.4. In het vijfde lid vervalt de tweede volzin. 
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5.5. Het zesde lid wordt vervangen door: 
6. In afwijking van het eerste lid worden uitkeringen en verstrekkingen 

als bedoeld in artikel 57a, eerste lid, onderdelen b en d, van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 belast naar 20 percent indien het in het vierde 
lid bedoelde jaarloon verminderd met de belastingvrije som meer 
bedraagt dan een nader bij wet vast te stellen bedrag. 

5.6. Aan het artikel wordt toegevoegd: 
7. Het in het zesde lid vermelde bedrag wordt bij het begin van het 

kalenderjaar van rechtswege vervangen door het bedrag dat krachtens 
artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt vastgesteld 
ter vervanging van het in artikel 57a van die wet vermelde bedrag. 

T. Na artikel 26 wordt, onder vernummering van artikel 26a in 
artikel 26b, ingevoegd: 

Artikel 26a. 1. In afwijking van de artikelen 20 en 26 bedraagt de 
belasting ten aanzien van de niet in Nederland wonende artiest die een 
overeenkomst van korte duur om als musicus of anderszins als artiest op 
te treden heeft aangegaan, 25 percent van de som van het loon en de in 
artikel 11, eerste lid, onderdeel i, onder 2° en 3° , en onderdeel j , bedoelde 
bedragen, nadat die som is verminderd met 25 percent. 

2. Voor zover aannemelijk is dat de aftrekbare kosten meer bedragen 
dan de in het eerste lid bedoelde vermindering, kan het percentage van 
die vermindering overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels 
worden verhoogd. 

U. In het in artikel 26b vernummerde artikel 26a wordt «veertig 
percent» vervangen door: 60 percent. Aan het artikel wordt toegevoegd: 
Indien de belasting ingevolge artikel 27, tweede lid, in één bedrag met de 
premie voor de volksverzekeringen wordt geheven, wordt in afwijking in 
zoverre van de eerste volzin het bedrag van de verschuldigde belasting te 
zamen met het bedrag van de verschuldigde premie voor de volksverze-
keringen gesteld op 60 percent van het loon. 

V.1. In artikel 27 vervalt het derde lid. Het tweede en het vierde lid 
worden vernummerd in onderscheidenlijk vijfde en zevende lid. 

V.2. Na het eerste lid wordt ingevoegd: 
2. Indien de werknemer ook premieplichtig is voor de volksverzekeringen 

geschiedt de inhouding van de belasting en de premie voor de volksver-
zekeringen in één bedrag, met overeenkomstige toepassing van de regels 
die gelden voor de heffing en de invordering van de loonbelasting. Voor 
gevallen waarin de vorige volzin toepassing vindt, worden, met overeen-
komstige toepassing van artikel 25, bij ministeriële regeling tabellen 
vastgesteld waarin telkens de belasting en de premie voor de volksverze-
keringen in één bedrag worden opgenomen. 

3. De inhouding vindt plaats volgens de op het tijdstip van inhouding 
voor de werknemer geldende loonbelastingtabel. 

4. Bij ministeriële regeling worden voor daarbij aan te wijzen gevallen 
berekeningsvoorschriften vastgesteld aan de hand waarvan uit de in het 
tweede lid, tweede volzin, bedoelde tabellen het bedrag van de belasting 
wordt afgeleid. 

V.3. Na het in vijfde lid vernummerde tweede lid wordt ingevoegd: 
6. Overtreft de belasting het van de inhoudingsplichtige genoten loon 

in geld, dan wordt het ontbrekende geacht te zijn ingehouden op het in 
het vijfde lid omschreven tijdstip, met dien verstande dat de inhoudings-
plichtige bevoegd is dat ontbrekende te verhalen op de werknemer. 
Ingeval het tweede lid toepassing vindt, is de vorige volzin van overeen-
komstige toepassing met betrekking tot het gezamenlijke bedrag van de 
belasting en de premie voor de volksverzekeringen. 
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V.4. In het in zevende lid vernummerde vierde lid vervalt de tweede 
volzin. 

V.5. Aan het artikel wordt toegevoegd: 
8. Indien het tweede lid toepassing vindt en tevens 
a. artikel 2 1 , eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 

toepassing vindt, wordt die bepaling eenmaal toegepast met dien 
verstande dat voor «De in een naheffingsaanslag begrepen belasting» 
wordt gelezen: Het in een naheffingsaanslag begrepen gezamenlijke 
bedrag van de belasting en de premie voor de volksverzekeringen; 

b. artikel 22 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toepassing 
vindt, wordt dat artikel eenmaal toegepast met dien verstande dat voor 
«belasting die» wordt gelezen: een gezamenlijk bedrag aan belasting en 
premie voor de volksverzekeringen dat. 

W. 1. In artikel 28, aanhef, wordt «volgens door Onze Minister te 
stellen regelen» vervangen door: volgens bij ministeriële regeling te 
stellen regels. 

W.2. In onderdeel b wordt «onder a» vervangen door: in onderdeel a. 

W.3. Aan het artikel wordt, onder aanduiding van de bestaande tekst 
als eerste lid, toegevoegd: 

2. Indien artikel 27, tweede lid, toepassing vindt, wordt op bij ministeriële 
regeling te bepalen wijze aangegeven hoe uit het in de opgave bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel e, vermelde gezamenlijke bedrag van de 
belasting en de premie voor de volksverzekeringen het bedrag van de 
belasting kan worden afgeleid. 

X. 1. In artikel 29, eerste lid, wordt «volgens door Onze Minister te 
stellen regelen» vervangen door: volgens bij ministeriële regeling te 
stellen regels. 

X.2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid is de werknemer niet 

gehouden opgave te verstrekken van gegevens met betrekking tot de 
basisaftrek, de alleenstaande-ouderaftrek en de aanvullende alleenstaan-
de-ouderaftrek. Indien de werknemer deze gegevens niet verstrekt, wordt 
hij ingedeeld in tariefgroep 1. 

X.3. In het derde lid wordt «letters a, d en e» vervangen door: eerste 
lid, onderdelen a, d en e. 

X.4. Aan het artikel wordt toegevoegd: 
4. Opgave van naam, adres en woonplaats van de werknemer alsmede 

van de overige in het eerste lid en in artikel 28, eerste lid, onderdeel a, 
bedoelde gegevens geschiedt door middel van een loonbelastingverklaring 
waarvan het model wordt vastgesteld bij ministeriële regeling. 

Y. 1. In artikel 30, tweede lid, eerste volzin, wordt «Voor zover de in 
artikel 9, tweede lid, bedoelde verminderingen van het loon» vervangen 
door: Voor zover aftrekbare kosten. Voorts vervalt «, tenzij Onze Minister 
anders bepaalt,». 

Y.2. In het derde lid, aanhef, wordt «ter bepaling van het zuivere loon 
van de werknemer rekening gehouden met» vervangen door: voor de 
toepassing van de loonbelastingtabel het zuivere loon van de werknemer 
verminderd met. 

Y.3. In het derde lid, onderdeel b, vervalt «andere dan premies en 
premievervangende belasting in de zin van artikel 9, tweede lid». 

Y.4. In het vierde lid wordt «letter a» vervangen door: onderdeel a. 
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Y.5. In het vijfde lid wordt «letter e» vervangen door: onderdeel e. 

Y.6. Aan het zesde lid wordt toegevoegd: 
Indien artikel 27, tweede lid, toepassing vindt, is de vorige volzin van 

overeenkomstige toepassing met betrekking tot het gezamenlijke bedrag 
van de loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen onderschei-
denlijk het gezamenlijke bedrag van de inkomstenbelasting en de premie 
voor de volksverzekeringen. 

Z. Artikel 30a vervalt. 

AA. In artikel 32, eerste lid, onderdeel a, wordt «binnen het Rijk» 
telkens vervangen door: in Nederland. 

BB. 1. In artikel 32c, eerste lid, onderdeel b, en het vierde lid, wordt 
«onder a» vervangen door: in onderdeel a. 

BB.2. In het zesde lid wordt de laatste volzin vervangen door: Bij 
ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking 
tot de toepassing van dit lid. 

CC. In artikel 33, tweede lid, aanhef, wordt «Onze Minister kan 
aanvullende regelen geven» vervangen door: Bij ministeriële regeling 
kunnen aanvullende regels worden gesteld. 

DD. In artikel 34, aanhef, wordt «Wij behouden Ons voor ter verge-
makkelijking van de heffing van de inkomstenbelasting bij algemene 
maatregel van bestuur regelen te geven,» vervangen door: Ter vergemak-
kelijking van de heffing van de inkomstenbelasting kunnen bij algemene 
maatregel van bestuur regels worden gesteld. 

EE. Artikel 34b, artikel 36c, artikel 37, artikel 38 en artikel 39 
vervallen. 

ARTIKEL III 

In de Wet op de vermogensbelasting 1964(Stb. 520) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht. 

A. In artikel 1 , onderdelen a en b, wordt «binnen het Rijk» vervangen 
door: in Nederland. 

B.1. In artikel 2, eerste lid, wordt «het Rijk» vervangen door: Nederland. 
Voorts wordt «Aruba» vervangen door: in Aruba. Ten slotte wordt «binnen 
het Rijk» vervangen door: in Nederland. 

B.2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. De niet in Nederland wonende Nederlander die in dienstbetrekking 

staat tot een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon, alsmede zijn 
niet duurzaam gescheiden van hem levende echtgenoot en de eigen 
kinderen en stiefkinderen die jonger dan 27 jaar zijn en in belangrijke 
mate door hem worden onderhouden in de zin van artikel 2 van de Wet 
op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519), worden geacht in Nederland 
te wonen. De eerste volzin is niet van toepassing indien de aldaar 
bedoelde Nederlander buiten Nederland werkzaam is in het land waar hij 
is aangeworven, tenzij hij militair is. 

C.1. In artikel 4, vierde lid, aanhef, wordt «welke de belastingplichtige 
na het begin van het kalenderjaar» vervangen door: welke na het begin 
van het kalenderjaar. Voorts wordt in onderdeel a «een onderneming van 
de belastingplichtige» vervangen door: een onderneming. 
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C.2. In het vijfde lid, onderdeel a, wordt het zinsdeel na «het bedrag 
van de oudedagsreserve;» vervangen door: 

TO voorstelt: het bedrag van het in een of meer ondernemingen als 
bedoeld in artikel 7, tweede lid, belegde vermogen: 
Vr voorstelt: het gedeelte van laatstgenoemd bedrag dat ingevolge 
artikel 7, tweede lid, niet in aanmerking wordt genomen;. 

D. 1. In artikel 5, eerste lid, wordt «niet duurzaam van elkaar geschei-
den» vervangen door: niet duurzaam gescheiden van elkaar. 

D.2. Na het eerste lid wordt, onder vernummering van het tweede lid in 
derde lid, ingevoegd: 

2. De bezittingen en de schulden die behoren tot een onderneming ter 
zake waarvan voor de inkomstenbelasting ten aanzien van de echtgenoot 
in het voorafgaande kalenderjaar de zelfstandigenaftrek is toegepast, 
worden bij de belastingplichtige in aanmerking genomen nadat met 
betrekking tot die bezittingen en schulden artikel 7, tweede lid, toepassing 
heeft gevonden. Met betrekking tot die bezittingen en schulden vindt 
artikel 7, tweede lid, ten aanzien van de belastingplichtige geen toepassing. 

D.3. In het in derde lid vernummerde tweede lid wordt «niet duurzaam 
van zijn echtgenoot gescheiden» vervangen door: niet duurzaam geschei-
den van zijn echtgenoot. Voorts wordt «binnen het Rijk» vervangen door: 
in Nederland. 

E.1. In artikel 7, derde lid, onderdelen a en c, wordt «binnen het Rijk» 
vervangen door: in Nederland. Voorts wordt in onderdeel c «letter b» 
vervangen door: onderdeel b. 

E.2. In het vierde lid wordt «de letters a, b of c» vervangen door: de 
onderdelen a, b of c. 

F.1. In artikel 8, tweede lid, onderdeel b, wordt «letter a» vervangen 
door: onderdeel a. 

F.2. In het derde lid wordt «letters c, d en e» vervangen door: onderdelen 
c, d en e. Voorts wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door 
een komma, toegevoegd: behoudens die welke zijn verschuldigd over 
verstreken tijdvakken. 

F.3. In het vierde lid, onderdeel b, wordt «letter f» vervangen door: 
onderdeel f. 

F.4. In het zevende lid wordt «artikel 1, onderdeel c» vervangen door: 
artikel 1, eerste lid, onderdeel c. 

F.5. In het achtste lid wordt «als bedoeld is in het zesde lid, letter a» 
vervangen door: als bedoeld in het zesde lid, onderdeel a. Voorts wordt 
«letters c en d» vervangen door: onderdelen c en d. 

G.1. In artikel 10, eerste lid, wordt «als is bedoeld» vervangen door: 
bedoeld. Voorts wordt «Stb. 362» vervangen door: Stb. 1984, 546. 

G.2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld 

met betrekking tot de in aanmerking te nemen waarde van rechten op en 
verplichtingen tot periodieke uitkeringen en verstrekkingen. 

H.1. In artikel 12. eerste lid, wordt «hun vermogen binnen het Rijk 
(binnenlands vermogen)» vervangen door: hun binnenlands vermogen. 
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H.2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Binnenlands vermogen is de waarde van de binnenlandse bezittingen 

verminderd met de waarde van de binnenlandse schulden. 

1.1. In artikel 13, eerste lid, onderdeel a, wordt «binnen het Rijk» 
telkens vervangen door: in Nederland. Voorts wordt onderdeel b vervangen 
door: 

b. niet tot een binnenlandse onderneming behorende: 
1°. in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken; 
2°. rechten op aandelen in de winst van een onderneming waarvan de 

leiding in Nederland is gevestigd, voor zover zij niet voortspruiten uit 
effectenbezit of uit dienstbetrekking. 

1.2. Het tweede lid, onderdeel b, wordt vervangen door: 
b. schulden, verzekerd door hypotheek op een in Nederland gelegen of 

gevestigde onroerende zaak, voor zover de op die schulden betrekking 
hebbende renten en kosten in aanmerking komen bij de bepaling van het 
binnenlandse onzuivere inkomen in de zin van artikel 49 van de Wet op 
de inkomstenbelasting 1964. 

1.3. In het derde lid wordt «artikel 5, eerste lid» vervangen door: artikel 
5, eerste en tweede lid. 

J .1 . In artikel 14, derde lid, worden «tariefgroep 1», «tariefgroep 2» 
en «tariefgroep 3» vervangen door onderscheidenlijk «tariefgroep I», 
«tariefgroep II» en «tariefgroep III». 

J.2. In het vierde lid, onderdeel a, onder 1°, wordt «letter a» vervangen 
door: onderdeel a. Voorts wordt onder 2° «letter b» vervangen door: 
onderdeel b. 

J.3. In het vierde lid, onderdeel b, wordt «in tariefgroep 1 of in 
tariefgroep 2» vervangen door: in tariefgroep I of in tariefgroep II. In 
onderdeel c wordt «tariefgroep 3» vervangen door: tariefgroep III. Voorts 
wordt in onderdeel d, onder 3°, «letter e» vervangen door: onderdeel e. 

J.4. Het vijfde en het zesde lid worden vervangen door: 
5. Op verzoek wordt bij beschikking van de inspecteur de belasting 

teruggegeven voor zover deze te zamen met de inkomstenbelasting over 
het voorafgaande kalenderjaar meer zou bedragen dan 80 percent van 
het verschil van het belastbare inkomen van dat kalenderjaar en de 
premie voor de volksverzekeringen over dat kalenderjaar. Voor de 
toepassing van de eerste volzin worden de inkomstenbelasting, de 
belastbare inkomens en de premie voor de volksverzekeringen van 
gehuwde, niet duurzaam gescheiden van elkaar levende echtgenoten 
aangemerkt als de inkomstenbelasting, het belastbare inkomen en de 
premie voor de volksverzekeringen van de belastingplichtige aan wie de 
aanslag vermogensbelasting is opgelegd. Indien aan de echtgenoot van 
de belastingplichtige geen aanslag inkomstenbelasting dan wel geen 
gezamenlijke aanslag inkomstenbelasting en premie voor de volksverze-
keringen is opgelegd, worden in plaats van zijn inkomstenbelasting, 
belastbare inkomen en premie voor de volksverzekeringen in aanmerking 
genomen de van hem ingehouden loonbelasting, zijn zuivere loon en de 
van hem ingehouden premie voor de volksverzekeringen. 

6. Het in het vijfde lid bedoelde verzoek kan worden gedaan door: 
a. de meerderjarige binnenlandse belastingplichtige; 
b. de minderjarige binnenlandse belastingplichtige bij wie voor de 

heffing van de inkomstenbelasting over het voorafgaande kalenderjaar de 
zuivere inkomsten uit vermogen, de persoonlijke verplichtingen en de 
negatieve persoonlijke verplichtingen in aanmerking zijn te nemen. 
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Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan bij de inspecteur binnen 
een jaar na het tijdstip waarop alle aanslagen en inhoudingen bedoeld in 
het vijfde lid onherroepelijk zijn komen vast te staan. 

K.1. In artikel 14a, eerste lid, wordt «letter b» vervangen door: 
onderdeel b. 

K.2. In het tweede lid wordt «letter c» vervangen door: onderdeel c. 

K.3. In het derde lid, onderdeel c, wordt «kinderbijslag, kindertoelage» 
vervangen door: kinderbijslag. Voorts wordt «artikel 46, eerste lid, letter 
a» vervangen door: artikel 46, eerste lid, onderdeel a, onder 1°. 

K.4. Het vierde lid wordt vervangen door: 
4. Voor de toepassing van artikel 14, vierde lid, onderdelen b en c, en 

van het tweede lid, worden de onzuivere inkomens van gehuwde, niet 
duurzaam gescheiden van elkaar levende echtgenoten aangemerkt als het 
onzuivere inkomen van de belastingplichtige aan wie de aanslag vermo-
gensbelasting wordt opgelegd. Indien aan de echtgenoot van de belas-
tingplichtige geen aanslag inkomstenbelasting dan wel geen gezamenlijke 
aanslag inkomstenbelasting en premie voor de volksverzekeringen is 
opgelegd, wordt in plaats van zijn onzuivere inkomen zijn zuivere loon in 
aanmerking genomen. 

K.5. In het vijfde lid, eerste volzin, wordt «letter b» vervangen door: 
onderdeel b. In de tweede volzin wordt «duurzaam van elkaar gescheiden 
gaan leven» vervangen door: duurzaam gescheiden van elkaar gaan 
leven. 

L.1. In artikel 14b, eerste lid, wordt «tariefgroep 2» vervangen door: 
tariefgroep II. Voorts wordt «letter d» vervangen door: onderdeel b. 

L.2. In het tweede lid wordt «tariefgroep 3» vervangen door: tariefgroep 
III. Voorts wordt «letter d» vervangen door: onderdeel b. 

L.3. In het vierde lid wordt «letter d» vervangen door: onderdeel d. 

L.4. In het vijfde lid wordt «als zijn bedoeld» telkens vervangen door: 
als bedoeld. Voorts wordt «letter b» vervangen door: onderdeel b. 

L.5. In het zesde lid wordt «letter e» vervangen door: onderdeel e. 

L.6. In het zevende lid wordt «niet duurzaam van de andere echtgenoot 
gescheiden» vervangen door: niet duurzaam gescheiden van de andere 
echtgenoot. 

L.7. In het achtste lid wordt «indien en voor zover» vervangen door: 
voor zover. Voorts wordt «artikel 7» vervangen door: artikel 7, tweede en 
derde lid,. 

Aan het achtste lid wordt toegevoegd: Indien artikel 5, tweede lid, 
toepassing vindt, komt het op de voet van de vorige leden bepaalde 
bedrag slechts in aanmerking voor zover het uitgaat boven het bedrag dat 
ingevolge artikel 7, tweede en derde lid, ten aanzien van de belasting-
plichtige en zijn echtgenoot gezamenlijk buiten aanmerking blijft. 

L.8. In het negende lid, onderdeel a, wordt «Algemene Ouderdomswet 
(Stb. 1965, 429)» vervangen door: Algemene Ouderdomswet (Stb. 1985, 
181). Voorts wordt in onderdeel b «letter a» vervangen door: onderdeel a. 
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M. Artikel 14c vervalt. 

N.1. In artikel 15, eerste lid, onderdeel a, wordt «tariefgroep 1» 
vervangen door: tariefgroep I. Voorts wordt «letter a» vervangen door: 
onderdeel a, onder 1°. Ten slotte vervalt de zinsnede «voor een kind dat 
jonger dan 27 jaar is». 

N.2. In het eerste lid, onderdeel b, worden «tariefgroep 2» en «tarief-
groep 1» vervangen door onderscheidenlijk «tariefgroep II» en «tariefgroep 
I». Voorts wordt in onderdeel c «tariefgroep 3» vervangen door: tariefgroep 
III. 

N.3. Het tweede lid wordt vervangen door: 2. Voor de toepassing van 
het eerste lid wordt als ongehuwd aangemerkt de gehuwde belasting-
plichtige die duurzaam gescheiden leeft van zijn echtgenoot. 

0 . 1 . In artikel 16, eerste lid, aanhef, wordt «eigen en aangehuwde 
kinderen en pleegkinderen» vervangen door: eigen kinderen, stiefkinderen 
en pleegkinderen. Voorts wordt in onderdeel a en in onderdeel b «op zijn 
kosten» vervangen door: door hem. Ten slotte wordt in onderdeel b 
«artikel 56» vervangen door: artikel 2. 

0.2. In het derde lid wordt «aangehuwd kind» vervangen door: 
stiefkind. 

P. In artikel 17 wordt «de bepalingen van dit hoofdstuk» vervangen 
door: dit hoofdstuk. 

Q. In artikel 18, derde lid, wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in 
Nederland. Voorts wordt «door Onze Minister» vervangen door: bij 
ministeriële regeling. 

R. In hoofdstuk VI wordt na het opschrift ingevoegd: 

Artikel 22a. Met betrekking tot de bedragen vermeld in de artikelen 
7, 8, 14, derde en vierde lid, 14a en 14b is artikel 66b, eerste en tweede 
lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat de nodig geachte afrondingen 
worden aangebracht op veelvouden van f 1000 of minder. 

S. Artikel 23 wordt vervangen door: 
Artikel 23. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, in het kader 

van deze wet passende, regels worden gesteld ter aanvulling van in de 
wet geregelde onderwerpen. 

T. In artikel 24 wordt «Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel 
van bestuur regelen te geven» vervangen door: Bij algemene maatregel 
van bestuur kunnen regels worden gesteld. 

U. Artikel 25 en artikel 27 vervallen 

ARTIKEL IV 

In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 469) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht. 

A. In artikel 17, derde lid, wordt «letter c» vervangen door: onderdeel 
c. 

Voorts vervalt de zinsnede «, verminderd met de rente van schulden, 
verzekerd door hypotheek OD een binnen het Rijk gelegen of gevestigde 
onroerende zaak». 
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B.1. In artikel 23, tweede lid, wordt «artikel 57, eerste lid, letter f» 
telkens vervangen door: artikel 57a, eerste lid, onderdeel c. 

B.2. In het derde lid wordt «op de voet van artikel 58 van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 belastbare inkomsten» vervangen door: 
belastbare zuivere inkomsten als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964. Onder die inkomsten wordt begrepen 
een dividend in contanten als bedoeld in artikel 58, eerste lid, tweede 
volzin, van die wet, alsmede de inkomsten als bedoeld in het tweede lid 
van dat artikel. 

C. Artikel 30, derde lid, vervalt. 

ARTIKEL V 

In de Wet op de dividendbelasting 1965 (Stb. 621) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

A. In artikel 1 , eerste en derde lid, wordt «binnen het Rijk» vervangen 
door: in Nederland. 

B.1. In artikel 4, eerste lid, onderdeel a, wordt «binnen het Rijk» 
vervangen door: in Nederland. Voorts wordt «in artikel 64, eerste lid, van 
genoemde wet vermelde bedrag aan belastbaar inkomen» vervangen 
door: in artikel 64, eerste lid, onderdeel b, onder 1 °, van genoemde wet 
vermelde bedrag. 

B.2. In het eerste lid, slotzinsnede, wordt «door Onze Minister nader te 
stellen voorwaarden» vervangen door: bij ministeriële regeling te stellen 
voorwaarden. 

C. Artikel 5, onderdeel a, wordt vervangen door: 
a. zo de opbrengst voor de inkomstenbelasting inkomsten vormt als 

omschreven in artikel 57a, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964, 20 percent van die opbrengst;. 

D. In artikel 9, eerste lid, wordt «door Onze Minister te stellen 
regelen» vervangen door: bij ministeriële regeling te stellen regels. 

E.1. In artikel 10, eerste lid, eerste volzin, wordt «binnen het Rijk» 
vervangen door: in Nederland. Voorts wordt de laatste volzin vervangen 
door: Het verzoek geschiedt bij een aangifte die wordt gedaan binnen een 
bij ministeriële regeling te stellen termijn. 

E.2. In het tweede lid, laatste volzin, vervalt «, waarvan Onze Minisier 
het formulier vaststelt en». 

E.3. Na het tweede lid wordt toegevoegd: 
3. Het formulier van de aangiftebiljetten wordt bij ministeriële regeling 

vastgesteld. 

F. In artikel 12, onderdeel b, wordt «binnen het Rijk» vervangen door: 
in Nederland. 

G. Artikel 15 en artikel 16 vervallen. 

ARTIKEL VI 

In de Successiewet 1956 (Stb. 1984, 546) wordt in artikel 35a, 
eerste lid, «artikel 54, eerste en tweede lid» vervangen door: artikel 66b, 
eerste en tweede lid. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 595, nr. 15 34 



ARTIKEL VII 

In de Wet van 22 mei 1845 (Stb. 1926, 334) op de invordering van 's 
Rijks directe belastingen wordt aan artikel 4 toegevoegd: 

Indien artikel 62, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 (Stb. 519) of artikel 27, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 
1964 (Stb. 521) toepassing vindt, geschiedt de toerekening en afschrijving 
der betalingen vervolgens in de eerste plaats aan de belasting. 

ARTIKEL VI I I 

In de Wet van 24 december 1970 (Stb. 605) wordt in artikel 2 «artikel 
14, zesde lid, van de Wet op de vermogensbelasting 1964» vervangen 
door: artikel 14, vijfde lid, van de Wet op de vermogensbelasting 1964. 

ARTIKEL IX 

1. In afwijking van artikel 45, eerste lid, van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964 zijn tevens persoonlijke verplichtingen over kalenderjaren 
of gedeelten van kalenderjaren die eindigen vóór een nader bij wet vast te 
stellen tijdstip verschuldigde premies en premievervangende belasting 
ingevolge de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1985, 181) en de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429) alsmede bij wege van aanslag 
geheven dan wel verhaalde premies en premievervangende belasting 
ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655), de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1987, 90) en de Algemene 
Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1). De in de vorige volzin bedoelde premies 
en premievervangende belasting, alsmede de negatieve persoonlijke 
verplichtingen ter zake daarvan, worden voor de toepassing van 

a. artikel 5, derde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 
aangemerkt als persoonlijke verminderingen en vermeerderingen van het 
onzuivere inkomen; 

b. artikel 5, negende en tiende lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 aangemerkt als bestanddelen van het inkomen van het in die 
bepalingen bedoelde kind. 

2. Met betrekking tot investeringen vóór een nader bij wet vast te 
stellen tijdstip terzake waarvan investeringsbijdragen worden verrekend 
met belasting over jaren na 1989 is in afwijking van artikel 61 ga van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964, ook artikel 6 1 , vijfde lid, van die wet 
van toepassing. 

3. Indien het kalenderjaar 1987 als laatste jaar is begrepen in een 
tijdvak waarover een teruggaaf is verleend als bedoeld in artikel 67, 
onderdeel a, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en in artikel 2, 
eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 (Stb. 524) 
zoals deze artikelen luidden onmiddellijk voor de inwerkingtreding van 
deze wet, geldt voor de kalenderjaren 1988 en 1989, in afwijking in 
zoverre van die artikelen, in plaats van een tijdvak van drie aaneengesloten 
gehele kalenderjaren een tijdvak van twee aaneengesloten gehele 
kalenderjaren. 

ARTIKEL X 

Ter bevordering van een goede uitvoering van artikel 62, tweede lid, 
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en artikel 27, tweede lid, van 
de Wet op de loonbelasting 1964 kunnen voor de eerste vijf jaren waarin 
die bepalingen toepassing vinden, bij ministeriële regeling nadere, zo 
nodig afwijkende, regels worden gesteld. 
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ARTIKEL XI 

1. Deze wet treedt in werking op een nader bij wet vast te stellen 
tijdstip, waarbij onderdelen van deze wet met ingang van verschillende 
tijdstippen van toepassing kunnen worden verklaard. 

2. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet vereenvoudiging tarief-
structuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, 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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