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21 184 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)

Nr. 5

' Samenstelling:
Leden: Van Dis (SGP), Kombrink (PvdA),
Van Amelsvoort (CDA), Wöltgens (PvdA),
Koning (VVD), Gerritse (CDA), De Vries
(CDA), Buurmeijer (PvdA), Van lersel (CDA),
Groenman (D66), Ter Veld (PvdA), Van
Nieuwenhoven (PvdA), De Grave (VVD),
Linschoten (VVD), Vermeend (PvdA), Van
den Broek (CDA), Leijnse (PvdA), Brouwer
(Groen Links), De Leeuw (CDA), Reitsma
(CDA), Van Otterloo (PvdA), De Jong (CDA)
en Ybema (066)
Plv. leden: Leerling (RPF), Alders (PvdA),
Mateman (CDA), Dolman (PvdA), Nijhuis
(VVD), Paulis (CDA), Van Houwelingen
(CDA), Melkert (PvdA), Smits (CDA), Ter
Veer (D66), De Pree (PvdA), Van
Rijn Vellekoop (PvdA), De Korte (VVD),
Korthals (VVD), Schaefer (PvdA), Wolters
(CDA). Vliegenthart (PvdA), Rösenmoller
(Groen Links), G. H Terpstra (CDA), Lansink
(CDA), Schutte (GPV), Van Noord (CDA) en
Schimmel (066)

VOORLOPIG VERSLAG
Vastgesteld 12 oktober 1989

De bijzondere commissie vereenvoudiging loon– en inkomstenbe–
lasting', belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel,
heeft de eer omtrent haar voorlopige bevindingen als volgt verslag uit te
brengen.

Algemeen

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met instemming kennis
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Deze leden vonden evenwel
de toelichting zeer summier en zouden het op prijs stellen alsnog een
nadere artikelsgewijze toelichting te ontvangen. Deze leden zeideri voorts
er geen voorstander van te zijn in het kader van dit beperkte wetsvoorstel
nu reeds een inhoudelijke evaluerende behandeling van mogelijke
knelpunten te doen plaatsvinden. Zij waren van oordeel dat de problemen
eest in zekere mate moeten zijn uitgekristalliseerd alvorens tot reparatie–
wetgeving kan worden overgegaan. Het voorgaande neemt echter niet
weg, aldus deze leden, dat het gewenst is concrete problemen tijdig te
signaleren en, indien zulks gewenst en mogelijk is, in de uitvoeringssfeer
op te lossen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van bovenvermeld wetsvoorstel. Het viel ook deze leden op,
dat de memorie van toelichting zeer summier is en dat bovendien een
artikelsgewijze toelichting ontbreekt. Ook zij zouden het dan ook op prijs
stellen, indien de regering alsnog zou zorgdragen voor een artikelsge–
wijze toelichting.
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Uitvoeringsproblemen

De leden van de C.D.A.-fractie hadden behoefte aan opheldering van
de volgende, door de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties RCO
bij brief van 30 augustus 19891 gesignaleerde problemen.

- Zullen de vergoedingen ingevolge het verplaatsingskostenbesluit
ingevolge de nieuwe regeling ook belast zijn indien de werkelijke kosten
lager zijn?

- Indien betrokken chauffeurs/werknemers niet het recht krijgen tot
privé-gebruik buiten woon-werkverkeer maar de afgelegde reisafstand
naar en van het werk meer dan 2000 km per jaar bedraagt, is dan de
20% bijtelling van toepassing of is er dan sprake van vervoer van de zijde
van de werkgever, zoals ook geldt voor de meerijdende passagiers?

- Is het juist dat thans de voor het meerijden van anderen betaalde
vergoeding onbelast is?

- Ligt het in de bedoeling een fax-aansluiting als telefoonaansluiting te
behandelen of kan het standpunt worden ingenomen, dat hier, ook al
vindt de overdracht via dezelfde kabel plaats, toch wezenlijk sprake is
van een ander medium?

- Is in de gesprekken met de RCO naar voren gekomen, dat wanneer
bijv. in enig jaar een rederij een of twee keer een receptie aanbiedt aan
relaties op een schip dan alle kosten van het schip niet meer aftrekbaar
zijn ook al wordt het schip gedurende de rest van het jaar gebruikt voor
het normale vrachtverkeer? Brengt een redelijke wetstoepassing niet met
zich mede, dat ingeval het schip incidenteel voor representatieve
doeleinden wordt gebruikt in de kostenaftrek geen wijziging optreedt?

De leden van de P.v.d.A.-fractie maakten eveneens van de gelegenheid
gebruik om in het kader van het voorliggende voorstel enige zaken aan
de orde te stellen die een raakvlak met dit voorstel hadden. Deze leden
merkten op dat er van de kant van de organisaties van ondernemers
verschillende bezwaren zijn geopperd die liggen op het vlak van de
praktische uitvoerbaarheid van de voorliggende wetgeving. Deze leden
wezen in dit verband onder andere op de zogenaamde kantineproble–
matiek. Kan aangegeven worden welke (uitvoerings)problemen aan de
inspecties/respectievelijk het departement zijn voorgelegd en welke
(voorlopige) standpunten daaromtrent zijn betrokken? Is het waar dat
door de verschillende inspecties met individuele ondernemers afspraken
zijn gemaakt over toepassing en uitvoering van de beperking van de
aftrekbaarheid van gemengde kosten in de winstsfeer, zo vroegen deze
leden. In dit verband stelden zij de vraag op welke wijze gewaarborgd
wordt dat er op dit punt een uniform beleid tot stand komt. Deze leden
zouden gaarne vernemen welke maatregelen daartoe reeds zijn getroffen
c.q. welke worden overwogen.

Kan ten slotte aangegeven worden welke gevolgen de zogenaamde
f 0,44-regeling (wetsvoorstel 20 873) heeft voor toepassing van artikel
23 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting?

De fungerend voorzitter van de commissie,
Wöltgens

De griffier van de commissie,
Witteveen

' Ter inzage op het secretariaat van de
commissie onder nr BC 89-1 76
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