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21 184 Wijziging van de Wet vereenvoudiging 
tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en 
inkomstenbelasting, de W e t invoering en 
aanvulling van de vereenvoudiging van de 
tariefstructuur in de loon- en 
inkomstenbelasting en wijziging van de regeling 
betreffende aftrekposten en de wet van 27 april 
1989, Stb. 124, houdende wijziging van de 
inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting (beperking van de 
aftrekbaarheid van gemengde kosten in de 
winstsfeer). 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet tot 
wijziging van de Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in 
de loon- en inkomstenbelasting, de Wet invoering en aanvulling van de 
vereenvoudiging van de tariefstructuur in de loon- en inkomstenbelasting 
en wijziging van de regeling betreffende aftrekposten en de wet van 27 
april 1989, Stb. 124, houdende wijziging van de inkomstenbelasting en 
de vennootschapsbelasting (beperking van de aftrekbaarheid van 
gemengde kosten in de winstsfeer). 

De toelichtende memorie, die het Wetsvoorstel vergezelt, bevat de 
gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 15 juni 1989 Beatrix 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige 

onjuistheden te herstellen in de Wet vereenvoudiging tariefstructuur en 
aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting, de Wet invoering en 
aanvulling van de vereenvoudiging van de tariefstructuur in de loon- en 
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inkomstenbelasting en wijziging van de regeling betreffende aftrekposten 
en de Wet van 27 april 1989, Stb. 124, houdende wijziging van de 
inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (beperking van de 
aftrekbaarheid van gemengde kosten in de winstsfeer); 

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 vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon-
en inkomstenbelasting (Stb. 1989, 122) worden de volgende wijzigingen 
aangebracht. 

A 

Artikel I wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het in onderdeel N.1. opgenomen artikel 30a, eerste lid, van de 

Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt «uitkeringen welke het gevolg 
zijn van premiebetaling krachtens» vervangen door: uitkeringen ingevolge 
vrijwillige verzekering op de voet van. 

2. Onderdeel HH.1. wordt vervangen door: 
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. 

3. In het in onderdeel HHH opgenomen artikel 66a, vijfde lid, van de 

A 
Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt «— x C» vervangen door: 

B 

B 

B 

Artikel II wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het in onderdeel G.2. opgenomen artikel 11 , eerste lid, 

onderdeel i, onder 2°, van de Wet op de loonbelasting 1964 vervalt 
«(Stb. 1987, 88)». 

2. In onderdeel M.2. wordt «zesde lid» vervangen door: vijfde lid. 
3. In het in onderdeel P opgenomen artikel 23, tweede lid, van de 

Wet op de loonbelasting 1964 wordt «meer dan zes maanden in het 
kalenderjaar voert» vervangen door: meer dan zes maanden in het kalen-
derjaar zal voeren. 

4. In het in onderdeel V.1. opgenomen artikel 27, tweede lid, van de 
Wet op de loonbelasting 1964 wordt «in één bedrag» vervangen door: in 
één bedrag dan wel in één percentage. 

C 

In het in artikel I I I , onderdeel R, opgenomen artikel 22a van de Wet 
op de vermogensbelasting 1964 wordt «artikel 66b, eerste en tweede 
lid,» vervangen door: artikel 66b. 

D 

Artikel VI wordt vervangen door: 
In de Successiewet 1956 (Stb. 1984, 546) wordt in artikel 35a, 

eerste lid, «artikel 54, eerste en tweede lid,» vervangen door: artikel 66b. 
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Artikel II 

In de Wet invoering en aanvulling van de vereenvoudiging van de 
tariefstructuur in de loon- en inkomstenbelasting en wijziging van de 
regeling betreffende aftrekposten (Stb. 1989, 123) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

A 

Artikel I wordt gewijzigd als volgt: 
1. In onderdeel A, letter a, wordt «onderdeel GGG» vervangen door: 

onderdeel HHH. 
2. In onderdeel B wordt «tweede lid» vervangen door: derde lid. 

B 

In artikel I I , onderdeel S, wordt voor de punt aan het slot een 
puntkomma ingevoegd. Voorts wordt aan dit onderdeel toegevoegd: 

Ten slotte wordt in het vierde lid, aanhef, «tweede lid, onderdeel g» 
vervangen door: tweede lid, onderdeel h. 

C 

Artikel III wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het in onderdeel A .1 . opgenomen artikel 11 , eerste lid, onderdeel 

j , van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt vervangen door: 
j . vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot 

bestrijding van kosten tot verwerving van het loon, behoudens vergoe-
dingen ter zake van de posten bedoeld in: 

1°. artikel 15, eerste lid, onderdelen b, c, f, g, i en k; 
2°. artikel 15, tweede lid, onderdelen c, d, e en f, voor zover zij meer 

belopen dan op de voet van die bepalingen als aftrekbare kosten in 
aanmerking zou kunnen komen;. 

2. Na onderdeel I wordt ingevoegd: 
la. In artikel 26b wordt «de artikelen 20 en 26» vervangen door: de 

artikelen 20, 20a, 20b en 26. 

Artikel III 

In de Wet van 27 april 1989, Stb. 124, houdende wijziging van de 
inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (beperking van de 
aftrekbaarheid van gemengde kosten in de winstsfeer) vervalt in het in 
artikel I opgenomen artikel 8b, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op 
de inkomstenbelasting 1964 «ten hoogste». 

Artikel IV 

Deze wet treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het 
Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

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 Staatssecretaris van Financiën, 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 184, nr. 1-2 3 


