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34 785 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Belastingplan 2018) 

Nr. 38  AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER 
Ontvangen 21 november 2017 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel IV, onderdeel Aa, wordt «7/H» vervangen door: 10/H. 

II

In artikel IV, onderdeel Ab, wordt «18/H» vervangen door: 15/H. 

III

Aan artikel IV wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

 F

In artikel 22 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 

– € 300.000 – 20% 
€ 300.000 – € 60.000 25%
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Toelichting  

Dit amendement regelt dat het effectieve tarief voor de innovatiebox 
wordt verhoogd naar 10% door middel van een wijziging van artikel 12b 
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969). Dit 
betekent dat per 1 januari 2018 de kwalificerende voordelen voor 10/H 
gedeelte in de grondslag voor de innovatiebox worden opgenomen, 
oftewel ten opzichte van het wetsvoorstel een verhoging van het 
effectieve tarief van de innovatiebox van 7% naar 10%. De budgettaire 
opbrengst daarvan bedraagt € 186 miljoen. In het verlengde van die 
wijziging van artikel 12b van de Wet Vpb 1969 per 1 januari 2018 wordt 
eveneens de formule in artikel 12be van de Wet Vpb 1969 per die datum 
daarop aangepast. De budgettaire opbrengst van de verhoging van het 
effectieve tarief van de innovatiebox van 7% naar 10% wordt in dit 
amendement aangewend om de eerste tariefschijf van de vennootschaps-
belasting met € 100.000 te verlengen naar € 300.000. 

Nijboer
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