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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
inkomstenbelastïng en wijziging van de regeling
betreffende aftrekposten en de wet van 27 april
1989, Stb. 124, houdende wijziging van de
inkomstenbelastïng en de
vennootschapsbelasting (beperking van de
aftrekbaarheid van gemengde kosten in de
winstsfeer)

NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 3 oktober 1989

I

In het intitulé en de considerans wordt «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)» vervangen door: de Wet op de
inkomstenbelasting 1964.

In artikel I worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A. In onderdeel A wordt na onderdeel 2 ingevoegd:
3. Na onderdeel HH.2. wordt ingevoegd:
HH.3. In het vierde lid, tweede volzin, wordt «eigen en aangehuwde

invalide kinderen en invalide pleegkinderen» vervangen door: invalide
eigen kinderen, invalide stiefkinderen en invalide pleegkinderen.

4. In het in onderdeel FFF opgenomen artikel 64 van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 wordt in het derde lid «tweede lid, onderdeel
d» vervangen door: tweede lid, onderdeel c.

B. In onderdeel B wordt vóór onderdeel 1 ingevoegd:
1. Onderdeel B.3. wordt vervangen door:
B.3. Het derde lid vervalt.
C. In onderdeel B wordt na onderdeel 3 ingevoegd:
4. In het in onderdeel T opgenomen artikel 26a van de Wet op de

loonbelasting 1964 wordt in het eerste lid «onderdeel i, onder 2° en 3°:
vervangen door: onderdeel i, onder 3°. Voorts wordt in het tweede lid
«bij ministeriële regeling» vervangen door: bij algemene maatregel van
bestuur.

D. In onderdeel B wordt na onderdeel 4 toegevoegd:
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5. Na onderdeel W.2. wordt ingevoegd:
W.2a. In onderdeel d en onderdeel e vervalt «de loonbelasting of».
E. Onderdeel C wordt vervangen door:
C. Artikel III wordt gewijzigd als volgt:
1. De derde volzin van onderdeel 0.1. vervalt.
2. In het in onderdeel R opgenomen artikel 22a van de Wet op de

vermogensbelasting 1964 wordt «artikel 66b, eerste en tweede lid,»
vervangen door: artikel 66b.

F. Na onderdeel D wordt ingevoegd:
E. Na artikel IX wordt ingevoegd:

Artikel IXa
In de Wet op de vermogensbelasting 1964 worden de volgende

wijzigingen aangebracht.
A. In artikel 2, tweede lid, wordt «artikel 56» vervangen door: artikel 2.
B. In artikel Mcwordt «artikel 54, eerste en tweede lid,» vervangen

door: artikel 66b.
C. In artikel 16, eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 56» vervangen

door: artikel 2.

Artikel III wordt vervangen door:
Artikel III

In artikel 8b, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) vervalt «ten hoogste».

Artikel IV

1. In de artikelen 14a, tweede lid, onderdelen a en b, 25, vijfde en
zevende lid, 26, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, 32, tweede lid,
onderdeel a, 44e, derde lid, 44h, 44I, eerste lid, 59, 59a, eerste lid, 61 b,
tweede lid, onderdelen c, d en e, vierde lid, onderdeel b, 69 en 70, eerste
lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt de
onderdeelaanduiding «letter» vervangen door «onderdeel». Voorts wordt
in artikel 61 b, tweede lid, onderdeel b, en vijfde lid, van die wet de
onderdeelaanduiding «letter» telkens vervangen door «onderdeel».

2. In de artikelen 32a, eerste lid, 32e, eerste lid, 32g, eerste lid en
34a, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521) wordt
de onderdeelaanduiding «letter» vervangen door «onderdeel». Voorts
wordt in artikel 32a, zesde lid, van die wet de onderdeelaanduiding
«letter» telkens vervangen door «onderdeel».

3. De tekst van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en van de Wet
op de loonbelasting 1964 zoals die luidt op 1 januari 1990 wordt door
Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst. Daarbij vervangt
hij in de bepalingen betreffende de aanhaling van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) en de Wet op de loonbelasting
1964 (Stb. 521) «519» en «521» door het nummer van het Staatsblad
waarin zij onderscheidenlijk in het Staatsblad worden geplaatst

Toelichting

Bij het voorbereiden van de als gevolg van de Oort-operatie
noodzakelijke wijzigingen van de uitvoeringsregelingen voor de
loonbelasting en de inkomstenbelasting is gebleken dat de
Oort-wetgeving nog enige aanpassingen van niet-inhoudelijke aard
behoeft. De onderhavige nota van wijziging strekt ertoe deze
aanpassingen aan te brengen. Daarnaast bleek nog een enkele andere
verbetering van technische aard noodzakelijk te zijn. Voorts wordt
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voorgesteld de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de
loonbelasting 1964 opnieuw in het Staatsblad te plaatsen. De
wijzigingen worden hierna toegelicht.

Onderdeel I (Intitulé en considerans)

De in onderdeel I opgenomen wijziging van het intitulé en de
considerans van het onderhavige wetsvoorstel houdt verband met de
omstandigheid dat 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)
ingevolge artikel III van die wet reeds met ingang van 1 juli 1989 in
werking is getreden. Als gevolg hiervan is het in die wet opgenomen
artikel 8b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, hoewel dit artikel
pas met ingang van 1 januari 1990 toepassing zal vinden, al wel op 1 juli
1989 tot stand gekomen. Het is dan ook niet mogelijk na die datum
wijzigingen aan te brengen in bedoelde wet, zoals is voorgesteld in
artikel III van het onderhavige wetsvoorstel. In plaats daarvan dient de
Wet op de inkomstenbelasting 1964 te worden aangepast. Deze
wijziging is opgenomen in onderdeel III van deze nota van wijziging.

Onderdeel II

In onderdeel II van deze nota van wijziging zijn de wijzigingen van de
Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon– en
inkomstenbelasting (Stb. 1989, 122) opgenomen.

Onderdeel A, onder 3 (artikel 45, vierde lid, van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964)

Zoals is uiteengezet op blz. 27 van de memorie van toelichting van
genoemde wet (Kamerstukken II, 1987-1988, 20 595, nr. 3) is in een
aantal artikelen van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 de term
«aangehuwd(e) kind(eren)» vervangen door «stiefkind(eren)» om op deze
wijze aan te sluiten bij de in het Burgerlijk Wetboek gebruikte
terminologie. In artikel 45, vierde lid, van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 is deze aanpassing achterwege gelaten omdat
deze bepaling aan de orde zou komen in het kader van de «Brede
herwaardering». Nu het niet mogelijk is de Brede herwaardering met
ingang van 1 januari 1990tot stand te brengen neem ik vorenbedoelde
wijziging in het onderhavige wetsvoorstel op.

Onderdeel A, onder 4 (artikel 64, derde lid, van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964)

In het in onderdeel A opgenomen onderdeel 4 wordt een onjuistheid
van ondergeschikte aard hersteld in een in artikel 64, derde lid, van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964 opgenomen verwijzing naar het
tweede lid van dat artikel. Bij de eerste nota van wijziging behorende bij
de Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon– en
inkomstenbelasting (Kamerstukken II, 1987-1988, 20595, nr. 5) is in
artikel 64, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964
onderdeel b vervallen. Als gevolg hiervan had de verwijzing naar
onderdeel d in het derde lid van artikel 64 moeten worden gewijzigd in c.

Onderdeel B (artikel 3, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964)
Onderdeel B voorziet erin dat de in het derde lid van artikel 3 van de

Wet op de loonbelasting 1964 opgenomen delegatiemogelijkheid vervalt
omdat hiervan in het verleden geen gebruik is gemaakt en daaraan ook
thans geen behoefte bestaat.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 184, nr. 4



Onderdeel C (artikel 26a van de Wet op de loonbelasting 1964}
Onderdeel C voorziet in een tweetal wijzigingen van artikel 26a van de

Wet op de loonbelasting 1964 dat het tarief regelt voor buitenlandse
artiesten die een overeenkomst van korte duur hebben aangegaan.
Ingevolge deze bepaling dienen niet op de heffingsmaatstaf in mindering
te worden gebracht premiebijdragen voor de Ziektewet, de
Werkloosheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
(de in artikel 11, eerste lid, onderdeel i, onder 2°, van de Wet op de
loonbelasting 1964 bedoelde bedragen). Gelet op de omstandigheid dat
deze buitenlandse artiesten ingevolge artikel 13 van het Besluit
uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen
1990 (dit besluit wordt dezer dagen in het Staatsblad geplaatst) met
ingang van 1990 niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, is
het vermelden van deze premiebedragen in artikel 26a, eerste lid,
overbodig geworden.

In het tweede lid van artikel 26a is een delegatiemogelijkheid
opgenomen om overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels
de voor buitenlandse artiesten geldende procentuele kostenaftrek van
25% van het loon te verhogen. Ten aanzien van binnenlandse artiesten is
een soortgelijke regeling opgenomen in artikel 7 van het
Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. Uit een oogpunt van uniformiteit
acht ik het wenselijk de formele regeling voor de wijze van verhoging van
de forfaitaire kostenaftrek van buitenlandse artiesten eveneens op te
nemen in dat Besluit en wel in het zevende lid van artikel 7. De
desbetreffende wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is
op 21 september jl. ter advisering aan de Raad van State gezonden.

Onderdeel D (artikel 28, eerste lid, onderdelen d en e van de Wet op de
loonbelasting 1964)

De in onderdeel D opgenomen wijziging van artikel 28, eerste lid,
onderdelen d en e, van de Wet op de loonbelasting 1964 voorziet in het
doen vervallen van de woorden «de loonbelasting of» in deze bepalingen.
De ingevolge die bepalingen door de inhoudingsplichtige te verstrekken
gegevens aan onderscheidenlijk de inspecteur (loonbelastingkaart) en
aan de werknemer (jaaropgaaf) zijn namelijk in de praktijk uitsluitend van
belang voor de heffing van de inkomstenbelasting en niet voor die van de
loonbelasting.

Onderdeel E (Wet op de vermogensbelasting 1964)
De in dit onderdeel opgenomen wijziging houdt verband met de in

onderdeel F, onder C, van deze nota van wijziging opgenomen
aanpassing van artikel 16, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de
vermogensbelasting 1964. Als gevolg van deze aanpassing kan de
soortgelijke wijziging die is opgenomen in de derde volzin van artikel III,
onderdeel O.1., van de Wet vereenvoudiging tariefstructuur en
aftrekposten in de loon– en inkomstenbelasting vervallen. Het nieuwe
onderdeel C, onder 1, strekt hiertoe. Het nieuwe onderdeel C, onder 2,
stemt overeen met het oorspronkelijke onderdeel C.

Onderdeel F(Wet op de vermogensbelasting 1964)
De automatische inflatiecorrectie ter zake van de vermogensbelasting

dient reeds per 1 januari 1990 niet meer te zijn gebaseerd op het dan
vervallen artikel 54 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 doch op
het nieuwe artikel 66b van die wet. De Wet vereenvoudiging
tariefstructuur en aftrekposten in de loon– en inkomstenbelasting voorziet
er echter in dat pas per 1 januari 1991 wordt verwezen naar genoemd
artikel 66b. Om te bereiken dat reeds met ingang van 1990 in de Wet op
de vermogensbelasting 1964 ter zake wordt verwezen naar het nieuwe
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artikel 66b, voorziet artikel IXa, onderdeel B, in een aanpassing van die
wijziging. Deze aanpassing treedt in werking met ingang 1 januari 1990
ingevolge artikel I, onderdeel A, aanhef, van de Wet invoering en
aanvulling van de vereenvoudiging van de tariefstructuur in de loon– en
inkomstenbelasting en wijziging van de regeling betreffende
aftrekposten.

Een overeenkomstige problematiek betreft een tweetal verwijzingen
naar artikel 56 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 welke een
jaar eerder moeten worden vervangen door verwijzingen naar artikel 2
van die wet. De onderdelen A en C van artikel IXa strekken hiertoe.

Onderdeel III (artikel 8b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964)
Voor een toelichting op deze wijziging zij verwezen naar hetgeen is

uiteengezet bij onderdeel I.

Onderdeel III (artikel IV)
In verband met de in artikel IV, derde lid, voorgestelde herplaatsing

van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de
loonbelasting 1964 wordt voorgesteld de aanduiding «letter» te
vervangen door «onderdeel», voor zover dit nog niet is gebeurd of zal
gebeuren krachtens Oort– en andere wijzigingswetten. Het eerste lid van
artikel IV voorziet hierin met betrekking tot de Wet op
inkomstenbelasting 1964; het tweede lid met betrekking tot de Wet op
de loonbelasting 1964.

Met het oog op de omstandigheid dat in het bijzonder de
Oort-wetgeving veel veranderingen in de tekst van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964
meebrengt, wordt de tekst van die wetten, zoals deze luidt per 1 januari
1990, opnieuw in het Staatsblad geplaatst. Het derde lid van artikel IV
strekt hiertoe.

De Staatssecretaris van Financiën,
H. E. Koning
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