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20 595 Herziening van de belastingheffing naar 
aanleiding van de voorstellen van de commissie 
tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de 
inkomstenbelasting (Wet vereenvoudiging 
tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en 
inkomstenbelasting) 

Nr. 27 AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN KOMBRINK EN 
VREUGDENHIL 
Ontvangen 18 januari 1989 

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 

I 

In onderdeel FFF, artikel 65, eerste lid, wordt «de ten minste op de 
basisaftrek te stellen belastingvrije som» vervangen door: de belasting-
vrije som. 

II 

Na onderdeel FFF wordt een nieuw onderdeel FFFa.1 en FFFa.2 
ingevoegd, luidende: 

FFFa.1. In artikel 66 wordt na het eerste lid, onder vernummering van 
het tweede lid in derde lid, ingevoegd: 

2. Indien een belastingplichtige mede de basisaftrek van een ander 
geniet is hij aansprakelijk voor de door die ander over het kalenderjaar 
verschuldigde belasting. 

FFFa.2. In het in derde lid vernummerde tweede lid wordt «het eerste 
lid» vervangen door: het eerste of het tweede lid. 

Voorts wordt «het bedrag waarvoor de derde aansprakelijk is» 
vervangen door: het bedrag waarvoor de in het eerste lid bedoelde 
derde, dan wel de in het tweede lid bedoelde belastingplichtige, aanspra-
kelijk is. 

Toelichting 

Deze amendementen beogen het gebruik van de invorderingsvrij-
stelling én het overdragen van de basisaftrek tegelijkertijd onmogelijk te 
maken. 

De regeling dat zowel van de invorderingsvrijstelling als van de 
overdracht van de basisaftrek gebruik mag worden gemaakt leidt tot zeer 
ongewenste inkomenseffecten indien iemand qua inkomen op of boven 
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de basisaftrek komt. De basisaftrek mag dan niet meer worden overge-
dragen. Door de inkomensstijging van f 4499 naar f 4500 van de niet 
kostwinner treedt voor het huishouden een netto negatief inkomens-
effect op van f 1584 tot f 2700 netto op jaarbasis. 
Dit amendement voorkomt dit vanuit emancipatie oogpunt zeer 
ongewenste inkomenseffect. 

Tevens wordt door deze amendementen een te groot verschil tussen 
mensen die onder de loonbelasting en mensen die onder de inkomsten-
belasting vallen voorkomen. 

Kombrink 
Vreugdenhil 
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