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34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Belastingplan 2017) 

Nr. 30  AMENDEMENT VAN DE LEDEN BASHIR EN GESTHUIZEN 
Ontvangen 10 november 2016 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel V wordt de tarieftabel vervangen door: 

Bij een belastbaar 
bedrag of een belastbaar 
Nederlands bedrag van 
meer dan 

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

I II III IV 

– € 200 000 – 19,5% 
€ 200 000 – € 39 000 25%
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II

In artikel VI wordt de tarieftabel vervangen door: 

Bij een belastbaar 
bedrag of een belastbaar 
Nederlands bedrag van 
meer dan 

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

I II III IV 

– € 200 000 – 19,1% 
€ 200 000 – € 38 200 25%

 

III

In artikel VII wordt de tarieftabel vervangen door: 

Bij een belastbaar 
bedrag of een belastbaar 
Nederlands bedrag van 
meer dan 

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

I II III IV 

– € 200 000 – 18.75% 
€ 200 000 – € 37 500 25%

 

Toelichting  

Kleine ondernemers zijn meer gebaat bij een verlaging van de eerste 
tariefschijf in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) 
dan bij een verlenging. Daarom wordt voorgesteld om de stapsgewijze 
verlenging van de eerste tariefschijf in de Wet vpb 1969 terug te draaien. 
Hiervoor in de plaats komt een stapsgewijze verlaging van het tarief in de 
eerste schijf in de Wet Vpb 1969. De lengte van de eerste schijf in de Wet 
Vpb 1969 blijft daarmee onveranderd op € 200.000, maar het in die schijf 
van toepassing zijnde vennootschapsbelastingtarief van 20% wordt met 
ingang van 1 januari 2018 verlaagd naar 19,5%, met ingang van 1 januari 
2020 naar 19,1% en met ingang van 1 januari 2021 naar 18.75%. 

Bashir
Gesthuizen
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