
28 789 Goedkeuring van de regeling van de
Staatssecretaris van Financiën van 13 november
2002, nr. WDB02/732M (Stcrt. 220) tot buiten
toepassing stellen voor een gedeelte van 2002
van willekeurige afschrijving
arbobedrijfsmiddelen

A VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN1

Vastgesteld 27 oktober 2003

Het voorbereidend onderzoek gaf de commissie aanleiding tot het maken
van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

De leden van de commissie kunnen hun instemming geven aan de in het
wetsvoorstel genoemde regeling. Wel vragen zij de aandacht van de
staatssecretaris van Financiën voor het volgende.

Door middel van het systeem van willekeurige afschrijving kunnen (o.a.)
belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting de fiscale claim
terzake van arbo-investeringen gewoonlijk effectueren. Niet onder de
vennootschapsbelasting vallende non-profitinstellingen, die
arbo-investeringen hebben gedaan kunnen de fiscale claim effectueren
door een afdrachtvermindering van loonbelasting/premie volksverze-
kering. Non-profitinstellingen, die gelet op hun rechtsvorm onder de
vennootschapsbelasting vallen doch die gelet op hun activiteiten geen
door de vennootschapsbelasting te belasten voordelen zullen behalen,
kunnen de fiscale claim niet te gelde maken.
Is de staatssecretaris bereid genoemde instellingen, eventueel onder
toepassing van de hardheidsclausule, een tegemoetkoming te verlenen,
zo vragen de leden van de commissie. Dit verzoek wordt temeer gedaan
daar de afdrachtvermindering in de loonbelasting voor investeringen in
arbo-bedrijfsmiddelen volgens de nota naar aanleiding van het verslag
d.d. 30-06-03 niet gebudgetteerd is cq het geraamde budget niet is
overschreden.

Vertrouwende dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord acht de
commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende
voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Essers

De griffier van de commissie,
Janssen

1 Samenstelling: Schuyer (D66), Ketting
(VVD), Rabbinge (PvdA), Platvoet (GL),
Terpstra (CDA), Van Driel (PvdA), Doek (CDA),
Van Middelkoop (CU), Kox (SP), Biermans
(VVD) (plv.voorzitter) en Essers (CDA)
(voorzitter).

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2003–2004

KST71240
ISSN 0921 - 7363
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2003 Eerste Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 28 789, A


