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Nr. 33  AMENDEMENT VAN HET LID SNELS C.S. 
Ontvangen 21 november 2017 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel I worden vóór onderdeel A twee onderdelen ingevoegd, 
luidende: 

 0A

In de in artikel 2.10, eerste lid, opgenomen tabellen wordt het in de 
eerste en tweede kolom als derde vermelde bedrag vervangen door 
«€ 67.072» en wordt het in de vierde kolom als eerste vermelde 
percentage vervangen door «8,76%». Voorts wordt het in de vierde kolom 
als vierde vermelde percentage vervangen door: 52,00%. 

 00A

In de in artikel 2.10a, eerste lid, opgenomen tabellen wordt het in de 
eerste en tweede kolom als derde vermelde bedrag vervangen door 
«€ 67.072» en wordt het in de vierde kolom als eerste vermelde 
percentage vervangen door «8,76%». Voorts wordt het in de vierde kolom 
als vierde vermelde percentage vervangen door: 52,00%. 

II

In artikel III wordt vóór onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 0A

In de in artikel 20a, eerste lid, en artikel 20b, eerste lid, opgenomen 
tabellen wordt het in de eerste en tweede kolom als derde vermelde 
bedrag vervangen door «€ 67.072» en wordt het in de vierde kolom als 
eerste vermelde percentage vervangen door «8,76%». Voorts wordt het in 
de vierde kolom als vierde vermelde percentage vervangen door: 52,00%. 
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III

In artikel XV, eerste lid, onderdeel a, wordt «onderdelen Aa tot en met 
D» vervangen door: onderdeel 0A en onderdelen Aa tot en met D. 

IV

In artikel XV, eerste lid, wordt na onderdeel b een onderdeel ingevoegd, 
luidende: 

ba. artikel III, onderdeel 0A, eerst toepassing vindt nadat de artikelen 
20a, tweede lid, en 20b, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 
bij het begin van het kalenderjaar 2018 zijn toegepast;. 

Toelichting  

Het tarief van de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt 
met 0,14%-punt verlaagd naar 8,76% in 2018. Het tarief van de vierde 
schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt, ten opzichte van het 
basispad, verhoogd met 0,05%-punt, waardoor dit tarief in 2018 52% zal 
bedragen. Dit is hetzelfde tarief als in 2017. Tot slot wordt het eindpunt 
van de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting, ten opzichte van 
het basispad, verlaagd met € 1.435, waardoor dit eindpunt in 2018 
€ 67.072 zal bedragen. Dit is hetzelfde eindpunt als in 2017. 
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