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Nr. 38  TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 13 november 2019 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel XX wordt als volgt gewijzigd: 

a. In onderdeel E, onder 3, wordt «€ 20.384» vervangen door 
«€ 20.711». 

b. Na onderdeel G wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

Ga 

Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

ARTIKEL XXIIIA 

In de Wet financiering sociale verzekeringen wordt met ingang van 
1 januari 2020 in artikel 8, derde lid, «het als tweede vermelde bedrag» 
telkens vervangen door «het als eerste vermelde bedrag». 

c. Onderdeel L komt te luiden: 

L 

Artikel XLIV, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel b wordt «artikel IIII, onderdeel G» vervangen door 
«artikel II, onderdelen A, B en G». 

2. Onderdeel i komt te luiden: 
i. indien de artikelen 20a, tweede lid, 20b, tweede lid, en 22d van de Wet 

op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2020 worden 
toegepast: artikel XV, onderdelen A, B en C, eerst toepassing vindt nadat 
genoemde artikelen 20a, tweede lid, 20b, tweede lid, en 22d bij het begin 
van genoemd kalenderjaar zijn toegepast;. 
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Toelichting  

Met deze tweede nota van wijziging worden enkele technische omissies 
hersteld. Met de wijziging van artikel XX, onderdelen E, onder 3, en L, 
wordt bewerkstelligd dat de per 1 januari 2020 voorziene inflatiecorrectie 
eveneens op de beoogde wijze wordt toegepast met betrekking tot de 
artikelen 20a, eerste lid, 20b, eerste lid, en 22, tweede lid, van de Wet op 
de loonbelasting 1964. 

Met de invoeging van artikel XX, onderdeel Ga, wordt bewerkstelligd 
dat de tekst van artikel 8, derde lid, van de Wet financiering sociale 
verzekeringen met ingang van 1 januari 2020 aansluit bij de per die datum 
voorgestelde tarieftabellen van de artikelen 2.10 en 2.10a van de Wet 
inkomstenbelasting 2001. 

Voor de in deze nota van wijziging opgenomen aanpassingen geldt dat 
de ter zake van het wetsvoorstel uitgebrachte uitvoeringstoets onverkort 
van kracht is. De nota van wijziging leidt niet tot bijkomende uitvoerings-
kosten voor de Belastingdienst. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
M. Snel
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