Bijstellingsregeling 1999
FI

16 december 1998/nr. WDB98/423M
Directoraat-Generaal voor Fiscale
Zaken/Directie Wetgeving Directe
Belastingen
De Staatssecretaris van Financiën,
Gelet op de artikelen 66b en 66d van
de Wet op de inkomstenbelasting
1964, de artikelen 11 en 32 van de Wet
op de loonbelasting 1964, de artikelen
30a en 31 van de Wet vermindering
afdracht loonbelasting en premie voor
de volksverzekeringen, artikel 22a van
de Wet op de vermogensbelasting
1964, artikel 35a van de
Successiewet 1956 en de artikelen 3 en
3a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964;
Besluit:
Artikel I
In de Wet op de inkomstenbelasting
19641 worden de volgende wijzigingen
aangebracht.
In artikel 8a, achtste lid, wordt ’f 3100’
vervangen door: f 3200.
In artikel 11 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1. In het eerste lid wordt ’f 3700’ telkens vervangen door: f 3800 en worden ’f 45 000’ en ’f 200 000 000’ vervangen door onderscheidenlijk
f 556 000 en f 205 000 000.
2. In het tweede lid worden de bedragen zodanig vervangen dat de tekst
van dat voorschrift komt te luiden:
Bij:
a. een investeringsbedrag in een kalenderjaar van:
meer dan

doch niet
meer dan

f 3 800
64 000
125 000
187 000
248 000
309 000
371 000
433 000
495 000

f 64 000
125 000
187 000
248 000
309 000
371 000
433 000
495 000
556 000

b. een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van:
meer dan

f 3 800
64 000
125 000
187 000
248 000
309 000
371 000
433 000
495 000

doch niet

bedraagt de inves-

meer dan

teringsaftrek

f 64 000
125 000
187 000
248 000
309 000
371 000
433 000
495 000
-

52,0%
50,5%
49,0%
47,5%
46,0%
44,5%
43,0%
41,5%
40,0%

C. In artikel 11a, eerste lid, wordt
’f 3700’ vervangen door: f 3800.
D. In artikel 11c, tweede lid, eerste volzin, worden ’f 60 000’ en ’f 250 000’
vervangen door onderscheidenlijk
f 62 000 en f 256 000.
E. In artikel 22, derde lid, wordt
’f 6800’ vervangen door: f 7000.
F. In artikel 26, eerste lid, onderdeel b,
wordt ’f 6800’ vervangen door: f 7000.

gelijk aan

doch minder

bedraagt de zelf-

of meer dan dan

standigenaftrek

f 94 560
f 98 565
f 102 570
f 106 575

f 11 330
f 10 255
f 9 180
f 8 105
f 7 030

f 94 560
f 98 565
f 102 570
f 106 575
-

2. In het derde lid wordt ’f 3697’ vervangen door: f 3775.
3. In het vierde lid wordt ’f 10 402’ vervangen door: f 10 621.
4. In het zesde lid wordt ’f 12 357’ vervangen door: f 12 617.
K. In artikel 45 worden de volgende
wijzigingen aangebracht.
1. In het eerste lid, onderdeel g, onder
3o, wordt ’f 118 965’ vervangen door:
f 121 464. Voorts wordt onder 4o
’f 35 692’ vervangen door: f 36 442.
2. In het vierde lid worden ’f 5095’ en
’f 1019’ telkens vervangen door onderscheidenlijk f 5202 en f 1041 en worden ’f 10 190’ en ’f 2038’ vervangen
door onderscheidenlijk f 10 404 en
f 2082.

G. In artikel 26a worden de volgende
wijzigingen aangebracht.
1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt
’f 11 900’ vervangen door: f 12 200.
2. In het tweede lid, onderdeel a,
wordt ’f 203 000’ vervangen door:
f 207 000. Voorts wordt in onderdeel b
’f 60 000’ vervangen door: f 61 000.

L. In artikel 45a worden de volgende
wijzigingen aangebracht.
1. In het eerste lid wordt ’f 5950’ telkens vervangen door: f 6075.
2. In het tweede lid wordt ’f 59 484’
telkens vervangen door: f 60 734.
3. In het derde lid wordt ’f 11 898’ vervangen door: f 12 148.
H. In artikel 37, eerste lid, worden in
4. In het vijfde lid wordt in onderdeel a
onderdeel a ’f 252’ en ’f 3108’ vervan- ’f 754 907’ vervangen door: f 770 761.
bedraagt de inves- gen door onderscheidenlijk f 258 en
Voorts wordt in onderdeel b ’f 377 459’
teringsaftrek
f 3174 en wordt in onderdeel b ’f 1033’ vervangen door: f 385 386. Ten slotte
vervangen door: f 1055.
wordt in onderdeel c ’f 188 735’ ver24%
vangen door: f 192 699.
I. In artikel 44e, tweede lid, wordt
21%
’f 20 576’ vervangen door: f 21 009.
M. In artikel 46 worden de volgende
19%
wijzigingen aangebracht.
16%
J. In artikel 44m worden de volgende
1. In het eerste lid, onderdeel b, wor13%
wijzigingen aangebracht.
den ’f 12 131’ en ’f 100 975’ telkens
11%
1. In het tweede lid worden de bedra- vervangen door onderscheidenlijk
8%
gen zodanig vervangen dat de tekst
f 12 393 en f 103 098 en worden
5%
van dat voorschrift komt te luiden:
’f 1480’ en ’f 12 319’ vervangen door
3%
2. Bij een winst
onderscheidenlijk f 1512 en f 12 578.
Voorts wordt in onderdeel d ’f 8207’
vervangen door: f 8380.
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2. In het vierde lid worden ’f 1000’ en
’f 2000’ vervangen door onderscheidenlijk f 1021 en f 2042.
3. In het vijfde lid worden ’f 1000’ en
’f 2000’ vervangen door onderscheidenlijk f 1021 en f 2042.
4. In het zesde lid wordt ’f 1000’ vervangen door: f 1021.
5. In het achtste lid, onderdeel b, worden ’f 12 131’, ’f 24 262’, ’f 1480’ en
’f 2960’ vervangen door onderscheidenlijk f 12 393, f 24 786, f 1512 en f 3024.
6. In het elfde lid wordt ’f 10 825’ vervangen door: f 11 053.
N. In artikel 53 worden de volgende
wijzigingen aangebracht.
1. In het derde lid wordt ’f 8207’ vervangen door: f 8380.
2. In het vierde lid wordt ’f 410’ vervangen door: f 419.
3. In het vijfde lid wordt ’f 6566’ vervangen door: f 6704.
4. In het zesde lid wordt ’f 6566’ vervangen door: f 6704.
5. In het zevende lid worden ’f 500’,
’f 55 801’ en ’f 1965’ vervangen door
onderscheidenlijk f 511, f 56 974 en
f 2007.
6. In het achtste lid worden ’f 500’,
’f 55 801’ en ’f 2881’ vervangen door
onderscheidenlijk f 511, f 56 974 en
f 2942.

T. In artikel 64, eerste lid, onderdeel a,
wordt ’f 410’ vervangen door: f 420.

a. de vermindering lage lonen per
kalenderjaar

U. In artikel 65, eerste lid, wordt ’f 47
184’ vervangen door: f 48 175.

indien hij de

doch niet

leeftijd heeft

de leeftijd

bereikt van

van

15 jaren
16 jaren
17 jaren
18 jaren
19 jaren
20 jaren
21 jaren
22 jaren
23 jaren:

16 jaren:
17 jaren:
18 jaren:
19 jaren:
20 jaren:
21 jaren:
22 jaren:
23 jaren:

V. In artikel 75 worden de volgende
wijzigingen aangebracht.
1. In het tweede lid wordt ’f 47 184’
vervangen door: f 48 175.
2. In het derde lid wordt ’f 20 773’ vervangen door: f 21 210.
Artikel II
In de Wet op de loonbelasting 19642
worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A. In artikel 11 worden de volgende
wijzigingen aangebracht.
1. In het eerste lid, onderdeel h, wordt
’f 1114’ vervangen door: f 1138.
2. In het veertiende lid worden in de
derde kolom van de tabel ’f 500’,
’f 750’ en ’f 1000’ vervangen door
onderscheidenlijk f 512, f 768 en
f 1024.
B. In artikel 31, tweede lid, onderdeel
f, wordt ’f 1670’ vervangen door:
f 1706.

O. In artikel 53a, eerste lid, worden de bedragen in de tarieftabel zodanig vervangen dat die tabel komt te luiden:

f 376
f 432
f 496
f 571
f 658
f 770
f 909
f 1064
f 3770

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt
’f 1830’ vervangen door: f 1885.
3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt
’f 4610’ vervangen door: f 4750.
4. In het eerste lid, onderdeel d, wordt
’f 4610’ vervangen door: f 4750.
5. In het zesde lid wordt ’f 6250’ telkens vervangen door: f 6440.
B. In artikel 7 worden de bedragen
zodanig vervangen dat de tekst van
dat voorschrift komt te luiden:
Artikel 7
De vermindering lage lonen is van toepassing met betrekking tot de werknemer wiens loon in het desbetreffende
loontijdvak niet meer bedraagt dan
diens toetsloon voor dat tijdvak. Het
toetsloon voor de vermindering lage
lonen bedraagt per kalenderjaar

Bij een belastbare som van
meer dan

indien hij de

doch niet

doch niet

bedraagt de belasting het in kolom IIIvermelde bedrag,

leeftijd heeft

de leeftijd

meer dan

vermeerderd met hetbedrag berekend door het in kolom IV

bereikt van

van

15 jaren
16 jaren
17 jaren
18 jaren
19 jaren
20 jaren
21 jaren
22 jaren
23 jaren:

16 jaren:
17 jaren:
18 jaren:
19 jaren:
20 jaren:
21 jaren:
22 jaren:
23 jaren:

vermelde percentage te nemen van het gedeelte van de
belastbare som dat het in kolom I vermelde bedrag te boven
gaat
I

II

III

IV

f 48 175

f 48 175
f 105 954

f 3 420

7,1%
50%

P. In artikel 57, eerste lid, wordt ’f 47
184’ vervangen door: f 48 175.
Q. In artikel 57a, eerste lid, wordt ’f 47
184’ vervangen door: f 48 175.
R. In artikel 57b,eerste lid, wordt ’f 47
184’ vervangen door: f 48 175.
S. In artikel 58, eerste lid, wordt ’f 47
184’ vervangen door: f 48 175.

f
f
f
f
f
f
f
f
f

10 475
12 046
13 793
15 887
18 331
21 475
25 315
29 688
34 673

Artikel III
In de Wet vermindering afdracht loon- C. In artikel 7a wordt ’f 37 526’ vervanbelasting en premie voor de volksvergen door: f 38 976.
zekeringen3 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
D. In artikel 8, eerste lid, wordt
’f 37 526’ vervangen door: f 38 976.
In artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
E. In artikel 14, tweede lid, wordt ’f 37
1. In het eerste lid, onderdeel a, wor526’ vervangen door: f 38 976.
den de bedragen zodanig vervangen
dat de tekst van dat voorschrift komt
te luiden:
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Artikel IV
In de Wet op de vermogensbelasting 19644 worden de volgende wijzigingen
aangebracht.
A. In artikel 7, tweede lid, wordt ’f 211 000’ telkens vervangen door: f 216 000.
B. In artikel 8, tweede lid, onderdeel b, wordt ’f 8000’ vervangen door: f 8500.
C. In artikel 14, derde lid, wordt in onderdeel a ’f 193 000’ vervangen door:
f 197 000 en wordt in onderdeel b ’f 241 000’ vervangen door: f 246 000.
D. In artikel 16b worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1. In het eerste lid wordt in onderdeel a ’f 19 800’ vervangen door: f 20 200 en
wordt in onderdeel b ’f 28 300’ vervangen door: f 28 800.
2. In het tweede en het derde lid worden de bedragen zodanig vervangen dat
de tekst van die leden komt te luiden:
2. Het bedrag van de oudedagsvrijstelling beloopt voor de belastingplichtige
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a:

indien hij de

doch niet

en de in het eerste lid

leeftijd heeft

de leeftijd van

bedoelde rechten

bereikt van

gezamenlijk aanspraak
geven op een jaarlijkse
uitkering van
niet meer dan

meer dan f 10 100

f 10 100

doch niet meer dan

f 20 200

35
45
55
65
75

45
55
65
75
—

f 18 000
f 54 000
f 145 000
f 201 000
f 141 000

f 8 000
f 28 000
f 73 000
f 101 000
f 71 000

3. Het bedrag van de oudedagsvrijstelling beloopt voor de belastingplichtige
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b:

indien hij de

doch niet

en de in het eerste lid

leeftijd heeft

de leeftijd van

bedoelde rechten

bereikt van

gezamenlijk aanspraak
geven op een jaarlijkse
uitkering van
niet meer dan

meer dan f 14 400

f 14 400

doch niet meer dan

f 28 800

35
45
55
65
75

45
55
65
75
-

f 24 000
f 80 000
f 207 000
f 287 000
f 203 000

f 13 000
f 40 000
f 104 000
f 144 000
f 103 000

In plaats van de leeftijd van de belastingplichtige wordt de leeftijd van zijn
echtgenoot in aanmerking genomen indien dit leidt tot een hoger bedrag aan
oudedagsvrijstelling.
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Artikel V
In de Successiewet 19565 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A. In artikel 24, eerste lid, worden de bedragen in de tarieftabel zodanig vervangen dat die tabel komt te luiden:

Gedeelte van de

Indien geërfd of verkregen wordt door:

belaste verkrijging
I. echtgenoot,

II. broers,

III. andere

kinderen,

zusters,

verkrijgers,

afstammelingen

bloedver-

uitgezonderd

in tweede of

wanten in de

de rechts-

verdere graad,

rechte op-

personen

of een

gaande lijn

bedoeld in

verkrijger als

het vierde lid

bedoeld in het
tweede lid,
letters a en b1)
a

041 27782 546165 082330 154660 2971 650 724 en
het hogere
bedrag van
de belaste
verkrijging

41 277
82 546
165 082
330 154
660 297
1 650 724

0
2 063
5 365
15 269
40 030
102 757
330 555

b

5
8
12
15
19
23
27
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a

0
10 732
23 112
52 000
116 378
261 641
737 046

b

a

b

26
30
35
39
44
48
53

0
16 923
35 494
76 762
165 901
360 685
984 654

41
45
50
54
59
63
68

4

B. In artikel 3a, tweede lid, wordt
1) Voor afstammelingen in de tweede ’f 297 420’ vervangen door: f 303 670.
of verdere graad bedraagt de belasting
het ingevolge deze kolom verschuldig- Artikel VII
de, vermeerderd met 60% daarvan.
1. Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 januari 1999.
B. In artikel 32 worden de volgende
2. Deze regeling wordt aangehaald als:
wijzigingen aangebracht.
Bijstellingsregeling 1999.
1. In het eerste lid, onder 3o, wordt
’f 16 167’ vervangen door: f 16 507.
De Staatssecretaris van Financiën,
2. In het eerste lid, onder 4o, onderdeel W.A. Vermeend.
a, wordt ’f 565 868’ vervangen door:
1 Stb. 1990, 103, laatstelijk gewijzigd bij de wet
f 577 751.
van 18 juni 1998, Stb. 377
o
3. In het eerste lid, onder 4 , onderdeel 2 Stb. 1990, 104, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 14 juni 1998, Stb. 370
3 Stb. 1995, 635, laatstelijk gewijzigd bij de wet
b, worden ’f 8084’, ’f 16 167’ en
van
24 december 1997, Stb. 794
’f 24 252’ vervangen door onderschei4 Stb. 1964, 520, laatstelijk gewijzigd bij de wet
denlijk f 8254, f 16 507 en f 24 761.
van 18 december 1997, Stb. 736
5
4. In het eerste lid, onder 4o, onderdeel Stb. 1984, 546, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 29 oktober 1998, Stb. 621
6 Stb. 1964, 524, laatstelijk gewijzigd bij de wet
c, wordt ’f 16 167’ vervangen door:
van 28 december 1996, Stb. 690
f 16 507.
5. In het eerste lid, onder 4o, onderdeel
d, worden ’f 16 167’ en ’f 48 502’ verToelichting
vangen door onderscheidenlijk
f 16 507 en f 49 521.
Algemeen
6. In het eerste lid, onder 4o, onderdeel Deze regeling geeft uitvoering aan de
e, worden ’f 565 868’, ’f 282 935’,
indexeringsvoorschriften, neergelegd
’f 226 348’, ’f 169 761’ en ’f 113 174’
in de artikelen 66b en 66d van de Wet
vervangen door onderscheidenlijk
op de inkomstenbelasting 1964, de
f 577 751, f 288 877, f 231 101,
artikelen 11 en 32 van de Wet op de
f 173 326 en f 115 551.
loonbelasting 1964, de artikelen 30a
7. In het eerste lid, onder 4o, onderen 31 van de Wet vermindering
deel f, wordt ’f 80 837’ vervangen
afdracht loonbelasting en premie voor
door: f 82 535.
de volksverzekeringen, artikel 22a van
8. In het eerste lid, onder 6o, wordt
de Wet op de vermogensbelasting
’f 16 167’ vervangen door: f 16 507.
1964, artikel 35a van de Successiewet
9. In het eerste lid, onder 7o, wordt
1956 en de artikelen 3 en 3a van het
’f 1616’ vervangen door: f 1650.
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting
10. In het tweede lid worden ’f 24 252’ 1964.
en ’f 16 167’ vervangen door onderDe voor de inkomstenbelasting toescheidenlijk f 24 761 en f 16 507.
gepaste indexering aan de hand van
11. In het derde lid worden ’f 161 676’ de in artikel 66b van de Wet op de
en ’f 80 837’ vervangen door onderinkomstenbelasting 1964 bedoelde
scheidenlijk f 165 071 en f 82 535.
tabelcorrectie is evenzeer van belang
voor de loonbelasting, de afdrachtverC. In artikel 33 worden de volgende
mindering en de werknemersverzekewijzigingen aangebracht.
ringen. De artikelen 17, vierde lid, 20,
1. In het eerste lid, onder 4o, wordt
negende lid, 20a, tweede lid, en 26,
’f 8084’ vervangen door: f 8254.
achtste lid, van de Wet op de loonbe2. In het eerste lid, onder 5o, wordt
lasting 1964 schrijven voor dat de in
’f 8084’ telkens vervangen door: f 8254 die artikelen vermelde bedragen bij
en wordt ’f 40 421’ vervangen door:
het begin van het kalenderjaar van
f 41 270.
rechtswege worden vervangen door de
3. In het eerste lid, onder 7o, wordt
overeenkomstige bedragen van de
’f 4849’ vervangen door: f 4951.
artikelen 37, 53, 53a en 57a van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964.
Artikel VI
Artikel 11, vijftiende lid, van de Wet op
In het Uitvoeringsbesluit inkomstenbe- de loonbelasting 1964, artikel 6, derlasting 19646 worden de volgende wij- tiende lid, eerste volzin, van de
zigingen aangebracht.
Coördinatiewet Sociale Verzekering en
artikel 16, vijfde lid, van de Wet verA. In artikel 3, tweede lid, wordt
mindering afdracht loonbelasting en
’f 297 420’ vervangen door: f 303 670.
premie voor de volksverzekeringen
schrijven voor dat de in die artikelen
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vermelde bedragen bij het begin van
het kalenderjaar van rechtswege worden vervangen door het overeenkomstige bedrag van artikel 46, elfde lid,
van de Wet op de inkomstenbelasting
1964. Artikel 15a, zevende lid, van de
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen schrijft voor dat de in het eerste
lid, tweede volzin, van dat artikel vermelde bedragen bij het begin van het
kalenderjaar van rechtswege worden
vervangen door de overeenkomstige
bedragen van artikel 11c, tweede lid,
eerste volzin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
Voorts is de op de loonbelasting toegepaste indexering aan de hand van
de in de artikelen 11, vijftiende lid,
tweede en derde volzin, en 32, zesde
lid, van de Wet op de loonbelasting
1964 bedoelde tabelcorrectie evenzeer
van belang voor de werknemersverzekeringen. Artikel 6, negende lid, van
de Coördinatiewet Sociale Verzekering
schrijft voor dat het in het eerste lid,
onderdeel i, van dat artikel genoemde
bedrag bij het begin van het kalenderjaar van rechtswege wordt vervangen
door het overeenkomstige bedrag voor
de loonbelasting dat krachtens artikel
32 van de Wet op de loonbelasting
1964 voor dat jaar wordt vastgesteld.
Artikel 6, dertiende lid, tweede volzin,
van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering schrijft voor dat de bedragen in de derde kolom van de in het
twaalfde lid opgenomen tabel bij het
begin van het kalenderjaar van rechtswege wordt vervangen door de overeenkomstige bedragen voor de loonbelasting die krachtens artikel 11,
vijftiende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor dat jaar worden
vastgesteld.
Toepassing tabelcorrectiefactor
De bedragen die worden aangepast
ingevolge artikel I, onderdelen A tot
en met D en G tot en met V en de artikelen II, IV en V zijn bijgesteld op basis
van de op de voet van artikel 66b,
tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bepaalde tabelcorrectiefactor van 1,021. Voor de wijze
van afronding van de diverse bedragen
zij verwezen naar de toelichting bij de
Bijstellingsregeling 1990 (Stcrt. 1989,
253).
Bedragen die in deze regeling voor de
eerste keer worden bijgesteld
In deze regeling vindt met betrekking

5

tot een aantal bedragen voor de eerste
keer bijstelling plaats. In de eerste
plaats gaat het daarbij om de bedragen van artikel 11c, tweede lid, eerste
volzin, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, zijnde de bedragen die
verband houden met de berekening
van de scholingsaftrek. Deze bedragen
worden bijgesteld door op het
bestaande bedrag de tabelcorrectiefactor toe te passen en de uitkomst telkens naar boven af te ronden op een
veelvoud van f 1000. Voor de bijstelling voor het volgende kalenderjaar
worden de op gehele guldens naar
boven afgeronde bedragen tot uitgangspunt genomen. Voorts worden
voor de eerste keer bijgesteld de
bedragen van artikel 11, veertiende lid,
van de Wet op de loonbelasting 1964,
zijnde de belastingvrije vergoedingen
voor werknemers die carpoolen. Het
eerstgenoemde bedrag in de derde
kolom van de tabel wordt bijgesteld
door daarop de tabelcorrectiefactor
toe te passen en de uitkomst daarvan
naar boven af te ronden op een veelvoud van f 2. De als tweede en derde
genoemde bedragen in de derde
kolom van de tabel zijn respectievelijk
1,5 x en 2 x het als eerste genoemde
bedrag. Voor de bijstelling van het
eerstgenoemde bedrag in de derde
kolom van de tabel voor het volgende
kalenderjaar wordt het op gehele guldens naar boven afgeronde bedrag tot
uitgangspunt genomen.
Aanpassing bedrag kamerverhuurvrijstelling
Ingevolge artikel 66d, eerste lid, van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964
dient het bedrag van de vrijstelling van
inkomsten uit kamerverhuur jaarlijks
bij het begin van het kalenderjaar te
worden bijgesteld op basis van de ontwikkeling van het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens voor de
woninghuur. De bijstelling geschiedt
door vermenigvuldiging van het
bedrag van de vrijstelling met de verhouding van genoemd indexcijfer over
juli van het voorafgaande kalenderjaar
tot dat indexcijfer over juli van het
tweede voorafgaande kalenderjaar.
Deze indexcijfers bedragen respectievelijk 114 en 110,4. Op grond daarvan
is in artikel I, onderdelen E en F, de
kamerverhuurvrijstelling, na rekenkundige afronding op een veelvoud van
f 100, vastgesteld op f 7000
(114/110,4 x f 6767 zijnde het onafgeronde bedrag van de kamerverhuur-

vrijstelling voor 1998). Voor de aanpassing per 1 januari 2000 zal als basis dienen het bedrag vóór afronding, te
weten f 6988.

januari 1999 bij wet nader worden
gewijzigd
Enkele bij deze regeling bijgestelde
bedragen zullen na die bijstelling worden vervangen door andere. Het gaat
Aanpassing van de verminderingsbedaarbij in de eerste plaats om een aandragen en de toetslonen van de Wet
tal bedragen die worden gewijzigd in
vermindering afdracht loonbelasting
de Wet tot wijziging van enkele belasen premie voor de volksverzekeringen tingwetten c.a. (belastingplan 1999).
In artikel III van deze regeling worden Dit betreft:
de bedragen van de afdrachtverminde- de bedragen van de zelfstandigenafring en de toetslonen van de Wet ver- trek (artikel I, onderdeel J.1 van deze
mindering afdracht loonbelasting en
regeling);
premie voor de volksverzekeringen
de bedragen van de ouderenaftrek en
aangepast. De aanpassing van de
de aanvullende ouderenaftrek (in artibedragen van de afdrachtvermindering kel I, onderdeel N.5 het bedrag van
vindt plaats ingevolge artikel 30a van
f 2007 en in onderdeel N.6 het bedrag
genoemde. De aanpassing geschiedt
van f 2942);
door vermenigvuldiging van de
het schijventarief (artikel I, onderdeel
bestaande bedragen met de verhouO).
ding van het bedrag van volwassenen- Voorts worden in de Wet tot wijziging
minimumloon per maand per 1 januari van de Wet vermindering afdracht
van het kalenderjaar (zijnde f 2345,20) loonbelasting en premie voor de volkstot dat bedrag per 1 januari van het
verzekeringen en de Wet op de inkomvoorafgaande kalenderjaar (f 2276,30). stenbelasting 1964 de bedragen gewijOp grond daarvan zijn alle bedragen
zigd van de afdrachtvermindering lage
van de afdrachtvermindering vermelonen en de doorstroomafdrachtvernigvuldigd met de factor
mindering lage lonen (artikel III,
2345,20/2276,30. Voor de wijze van
onderdelen A.1 en A.2).
afronding van de bedragen zij verwezen naar de toelichting bij de
Aanpassing percentages en bedragen
Bijstellingsregeling 1998 (Stcrt. 1997,
huurwaardeforfait
246).
Ingevolge artikel XXI, zesde lid, van de
De aanpassing van de toetslonen
Wet tot wijziging van enkele belastingvindt plaats ingevolge artikel 31 van
wetten (belastingplan 1997), Stb. 1996,
genoemde wet. De toetslonen voor de 654, vindt artikel 66e van de Wet op
afdrachtvermindering lage lonen wor- de inkomstenbelasting 1964, waarin de
den gesteld op het fiscale equivalent
jaarlijkse aanpassing van de percentavan 115% van het minimum(jeugd)ges en bedragen van het huurwaardeloon per 1 januari 1999. De toetslonen forfait van artikel 42a is geregeld, voor
voor de doorstroomafdrachtverminde- het eerst toepassing bij het begin van
ring lage lonen, de afdrachtverminde- het kalenderjaar 1998, met dien verring langdurig werklozen en de
stande dat de vervanging van de in
afdrachtvermindering onderwijs worartikel 42a van laatstgenoemde wet
den gesteld op het fiscale equivalent
vermelde percentages en bedragen
van 130% van het minimumloon per 1 voor het eerst plaatsvindt en gevolgen
januari 1999.
heeft bij het begin van het kalenderjaar 2001. Dit betekent dat de hierna
Aanpassing bedragen artikelen 3 en 3a berekende percentages en bedragen
van het Uitvoeringsbesluit inkomsten- uitsluitend dienen als basis voor de
belasting 1964
berekening van de percentages en de
Ingevolge de artikelen 3 en 3a van het bedragen voor het jaar 2000, maar dat
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting de daadwerkelijke toepassing van
1964 dienen de in die artikelen
nieuwe percentages en bedragen pas
genoemde bedragen jaarlijks te worplaatsvindt bij de aanvang van het
den aangepast. In artikel VI worden
tweede WOZ-tijdvak per 1 januari
deze bedragen bepaald op f 303 670,
2001.
zijnde het vijfvoud van het voor 1999
De berekening van de percentages
geldende bedrag van f 60 734 van arti- en bedragen van het huurwaardeforkel 45a, tweede lid, van de Wet op de fait geschiedt aan de hand van dezelfinkomstenbelasting 1964.
de indexcijfers die worden gehanteerd
bij de aanpassing van het bedrag van
Bedragen in deze regeling die per 1
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de kamerverhuurvrijstelling, die
hiervóór is toegelicht.
Bij de berekening van het eerstvermelde percentage van artikel 42a, eerste lid, en het percentage van artikel
42a, zevende lid, zijn als uitgangspunt
genomen de op 4 decimalen naar
beneden afgeronde percentages zoals
die luiden voor 1998 vóór de toepassing van de in artikel 66e, vijfde lid,
voorgeschreven afronding naar beneden op een veelvoud van 0,05%. Bij de
berekening van het in artikel 42a, eerste lid, eerstvermelde bedrag en het in
het zevende lid als tweede vermelde
bedrag zijn als uitgangspunt genomen
de op gehele guldens naar beneden
afgeronde bedragen zoals die luiden
voor 1998 vóór de toepassing van de in
artikel 66e, vijfde lid, voorgeschreven
afronding naar beneden op een veelvoud van f 100.
Het in het eerste lid van artikel 42a
eerstvermelde percentage bedraagt
voor 1998 vóór afronding 1,3051. Na
indexering resulteert voor 1999 een
percentage van 1,3476 (basis voor aanpassing voor 2000), is afgerond: 1,30.
Het percentage ondergaat derhalve
geen wijziging. De overige percentages die achtereenvolgens met de factoren 0,4, 06 en 0,8 van het eerstvermelde percentage worden afgeleid
ondergaan ook geen wijziging. Het in
het eerste lid eerstvermelde bedrag
bedraagt voor 1998 vóór afronding
f 17 541. Na indexering resulteert voor
1999 een bedrag van f 18 112 (basis
voor aanpassing voor 2000), is afgerond f 18 100.
Het in het zevende lid vermelde percentage bedraagt voor 1998 vóór
afronding 1,8272. Na indexering resulteert voor 1999 een percentage van
1,8867 (basis voor aanpassing voor
2000), is afgerond: 1,85. Het in het
zevende lid laatstvermelde bedrag
bedraagt voor 1998 vóór afronding
f 25 058. Na indexering resulteert voor
1999 een bedrag van f 25 875 (basis
voor aanpassing voor 2000), is afgerond: f 25 800.
De in het negende lid vermelde percentages en het in dat lid eerstvermelde bedrag zijn de som van de overeenkomstige percentages en bedragen het
eerste en het zevende lid. Voor 1999
luiden de percentages van het negende lid achtereenvolgens: 3,15, 1,85,
2,35, 2,60 en 2,85 en luidt het bedrag
f 43 900.
De in het elfde lid, onderdelen a, b
en c opgenomen percentages worden

afgeleid van achtereenvolgens het in
het eerste lid eerstvermelde percentage, het in het zevende lid vermelde
percentage en het in het negende lid
eerstvermelde percentage door deze
percentages te vermenigvuldigen met
1 2/3. Voor 1999 resulteert dit in percentages van achtereenvolgens 2,15,
3,05 en 5,25.
De Staatssecretaris van Financiën,
W.A. Vermeend.
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