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23942 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting
1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de
Wet van 24 december 1993, Stb. 733, in het
kader van het belastingplan 1995

GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
2 december 1994

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 in het

kader van het belastingplan 1995 het tariefpercentage van de eerste schijf
van het tarief van de loon– en inkomstenbelasting te verlagen en het
tijdstip van inwerkingtreding van de grondslagverbreding van de
teruggaafregeling inzake beperking van de gezamenlijke druk van
inkomstenbelasting en vermogensbelasting uitte stellen;

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 worden de volgende
wijzigingen aangebracht.

A. In artikel 26 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A.1. De bestaande tekst voor het tweede lid wordt genummerd tot
eerste lid.

A.2. In het eerste lid wordt onderdeel c vervangen door:
c. voordelen uit aandelen in, uitkeringen op winstbewijzen van en rente

ter zake van schuldvorderingen ten laste van bij ministeriële regeling
aangewezen:

1°. kredietinstellingen als bedoeld in de Wet toezicht kredietwezen 1992,
waarvan het doel en de feitelijke werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan in
het verstrekken van kredieten ten behoeve van projecten of categorieën
van projecten die in het belang zijn van de bescherming van het milieu,
waaronder natuur en bos, of in het direct of indirect beleggen van
vermogen in dergelijke projecten of categorieën van projecten;

2°. beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet toezicht beleggings–
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instellingen, waarvan het doel en de feitelijke werkzaamheden hoofdza–
kelijk bestaan in het direct of indirect beleggen van vermogen in projecten
of categorieën van projecten die in het belang zijn van de bescherming
van het milieu, waaronder natuur en bos;.

A.3. Aan hettweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Met
betrekking tot de in de vorige volzin bedoelde verklaring of aanwijzing
blijft artikel 8:4, onderdeel g, van de Algemene wet bestuursrecht buiten
toepassing.

A.4. In het derde lid wordt «een fonds» vervangen door: een instelling.
Voorts wordt «het fonds» vervangen door: de instelling. Ten slotte wordt
«het direct of indirect beleggen van vermogen in projecten of categorieën
van projecten die in het belang zijn van de bescherming van het milieu,
waaronder natuuren bos» vervangen door: het verstrekken van kredieten
ten behoeve van projecten of categorieën van projecten die in het belang
zijn van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos, of uit
het direct of indirect beleggen van vermogen in dergelijke projecten of
categorieën van projecten.

B. In artikel 53a, eerste lid, wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbare som van

meer dan doch niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III
vermelde bedrag, vermeerderd met het
bedrag berekend door het in kolom IV
vermelde percentage te nemen van het
gedeelte van de belastbare som dat het in
kolom I vermelde bedrag te boven gaat

IV

f 44 349
f 88 696

f 44 349
f 88 696 f 2727

f 24 900

6,15%
50%
60%

ARTIKEL II

In artikel 20a van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt in het eerste
lid de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbare som van

meer dan doch niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III
vermelde bedrag, vermeerderd met het
bedrag berekend door het in kolom IV
vermelde percentage te nemen van het
gedeelte van de belastbare som dat het in
kolom I vermelde bedrag te boven gaat

IV

f 44 349
f 88 696

f 44 349
f 88 696 f 2727

f 24 900

6,15%
50%
60%
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ARTIKEL III

In artikel I, onderdelen G.1 en G.2, van de Wet van 24 december 1993,
houdende wijziging van de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Wet
op de loonbelasting 1964 en de Wet op de inkomstenbelasting 1964
(verhoging van de ondernemingsvrijstelling, wijziging van de teruggaaf–
regeling inzake beperking van de gezamenlijke druk van inkomstenbe–
lasting en vermogensbelasting, verhoging van de belastingvrije sommen
en vrijstelling van natuurschoonwetlandgoederen in de vermogensbe–
lasting, wijziging van de loon– en inkomstenbelasting in verband met
uitstel van loon, alsmede wijziging van de fictief-rendementsregeling in de
inkomstenbelasting) (Stb. 733), wordt «met ingang van 1 januari 1995»
vervangen door: met ingang van 1 januari 1996.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1995 met dien
verstande dat de artikelen I en II toepassing vinden nadat artikel 66b van
de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bij de aanvang van het kalen–
derjaar 1995 is toegepast.

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 Minister van Financiën,

De Staatssecretaris van Financiën,
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