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AMENDEMENT VAN HET LID VAN GENT
Ontvangen 1 oktober 2010
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
In hoofdstuk II, artikel XVI, worden vóór onderdeel A twee onderdelen
ingevoegd, luidende:

aA. In artikel 4.9 wordt «20%» vervangen door: 30%.
bA. Artikel 5.5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «5 percent» vervangen door: 15 percent.
2. In het tweede lid wordt «100/95» vervangen door: 100/85.
II
In hoofdstuk IIA komt onderdeel J, onder 1, als volgt te luiden:
1. Het derde lid vervalt.
III
In hoofdstuk IIA wordt het in onderdeel Y opgenomen artikel 24A als
volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt na «Voor een belastingplichtige» ingevoegd:
die met tegenwoordige arbeid opbrengst van onderneming en arbeid als
bedoeld in artikel 3, vierde lid, onderdeel b, geniet of.
2. In het derde lid wordt «en de zorgverzekeringskorting» vervangen
door: , de zorgverzekeringskorting en de arbeidskorting.
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3. Na het zevende lid worden twee leden ingevoegd, luidende:
8. De arbeidskorting wordt berekend over het gezamenlijke bedrag van
hetgeen door de belastingplichtige met tegenwoordige arbeid is genoten
als opbrengst van onderneming en arbeid als bedoeld in artikel 3, vierde
lid, onderdeel b, verminderd met de belastingvrije som, bedoeld in artikel
24, tweede lid, en de kindertoeslag en ouderentoeslag, bedoeld in artikel
24, derde lid, (arbeidskortingsgrondslag). De arbeidskorting bedraagt:
a. indien de arbeidskortingsgrondslag minder bedraagt dan USD 10 000:
12,42% van de arbeidskortingsgrondslag;
b. indien de arbeidskortingsgrondslag gelijk is aan of meer bedraagt
dan USD 10 000 doch minder bedraagt dan of gelijk is aan USD 29 000:
USD 1 242;
c. indien de arbeidskortingsgrondslag meer bedraagt dan USD 29 000
doch minder dan USD 48 000: USD 1 242 verminderd met 6,538% van het
verschil tussen de arbeidskortingsgrondslag en USD 29 000;
d. indien de arbeidskortingsgrondslag meer bedraagt dan USD 48 000:
nihil.
9. In afwijking in zoverre van het achtste lid bedraagt de arbeidskorting
nooit meer dan het bedrag dat de belastingplichtige vóór toepassing van
de arbeidskorting aan inkomstenbelasting verschuldigd zou zijn,
vermeerderd met de ingevolge de Wet algemene ouderdomsverzekering
BES, de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES en artikel 11
van het Besluit zorgverzekering BES verschuldigde premies.
IV
In hoofdstuk IIA wordt in het in onderdeel Z opgenomen artikel 24B
«5%» vervangen door: 15%.
Toelichting
Dit amendement introduceert in onderdeel III een inkomensafhankelijke
arbeidskorting die direct na de belastingvrije som start. De arbeidskorting
loopt lineair op tot het punt waarop het totaal aan tegenwoordige arbeid
de belastingvrije som met USD 10 000 of meer overstijgt. Deze maximale
arbeidskorting van USD 1 242 wordt zodoende voor de meeste belastingplichtigen bereikt bij een inkomen van USD 19 000, hetgeen overeenkomt
met het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking op de BES
eilanden. Voor belastingplichtigen die in aanmerking komen voor
verhogingen op grond van de kindertoeslag en ouderentoeslag ligt deze
grens vanzelfsprekend evenveel hoger als de opslag op de belastingvrije
som. De arbeidskorting blijft USD 1 242 tot het punt waarop het totaal aan
tegenwoordige arbeid de belastingvrije som met USD 29 000 overstijgt.
Voor de meeste belastingplichtigen (uiteraard wederom met inachtneming van een eventuele kinder- of ouderentoeslag op de belastingvrije
som) zal dit liggen op een grens van USD 38 000, hetgeen overeenkomt
met tweemaal het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking op de
BES eilanden. Vervolgens loopt de arbeidskorting lineair af naar USD 0.
Het niveau van nihil wordt bereikt als het totaal aan tegenwoordige arbeid
de belastingvrije som met USD 48 000 of meer overstijgt. Voor de meeste
belastingplichtigen (uiteraard wederom met in achtneming van een
eventuele kinder- of ouderentoeslag op de belastingvrije som) zal dit
liggen op een grens van USD 57 000, hetgeen overeenkomt met driemaal
het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking op de BES eilanden.
Deze inkomensafhankelijke arbeidskorting beoogt werken op de BES
eilanden lonender te maken voor alle belastingplichtigen met een
inkomen tot driemaal het gemiddelde inkomen. Zodoende zullen lage- en
middeninkomens op de BES eilanden profiteren.
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In onderdeel II wordt de in Wet inkomstenbelasting BES opgenomen
aftrekmogelijkheid voor beroepskosten geschrapt, daar deze overbodig is
door de invoering van een arbeidskorting.
De invoering van de arbeidskorting en de daarmee samenhangende
afschaffing van de aftrek voor beroepskosten hebben per saldo een
budgettaire derving van USD 4,5 miljoen tot gevolg. Dekking wordt
gevonden door een schuif van deze belastingheffing in de inkomstenbelasting naar belastingen die voor het grootste deel bij het bedrijfsleven
geheven worden, te weten de vastgoed- en opbrengstenbelasting. Er
wordt dus bewust gekozen voor het aanhaken bij belastingen die ook al
onderdeel uitmaken van het voorliggende wetsvoorstel, zodoende wordt
er via dit amendement geen nieuwe belasting geïntroduceerd.
In onderdeel I is geregeld dat het tarief van de vastgoedbelasting van
20% naar 30% wordt opgetrokken. Deze tariefsverhoging betekent een
budgettaire meeropbrengst van USD 2,05 miljoen. Door het ophogen van
het tarief van de vastgoedbelasting op de BES-eilanden zal de belasting
enigszins gaan gelijken op de Nederlandse inkomstenbelasting in Box 3,
daar over een forfaitair rendement van 4% een belasting van 30% betaald
wordt.
In onderdeel I is voorts geregeld dat het tarief van de opbrengstbelasting van 5% naar 15% wordt opgetrokken. Hierdoor zal niet alleen de
vormgeving van de belasting sterk lijken op de Nederlandse dividendbelasting, maar zal ook het tarief gelijk zijn aan de Nederlandse dividendbelasting. Deze tariefsverhoging betekent – samen met de hieruit
logischerwijs voortkomende verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief
van 5% naar 15% in de Wet inkomstenbelasting BES zoals opgenomen in
onderdeel IV – een budgettaire meeropbrengst van USD 2,6 miljoen.
Hierbij wordt uiteraard aangenomen dat de grondslag gelijk blijft.
Per saldo is de vormgeving van het amendement budgettair neutraal.
Van Gent
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BIJLAGE Advies Actal d.d. 1 oktober 2010
Geachte Voorzitter,
Op 29 september hebben wij het amendement van het lid Van Gent over
de invoering van de arbeidskorting op de BES eilanden voor advies
ontvangen. Bij het amendement is een schatting van de administratieve
lasten gemaakt door het ministerie van Financiën. Het amendement is
ingediend bij vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES
(Invoeringswet fiscaal stelsel BES; Tweede Kamer 32 276, Nr. 15).
Het amendement introduceert een inkomensafhankelijke arbeidskorting.
Deze arbeidskorting beoogt werken op de BES eilanden lonender te
maken voor alle belastingplichtigen met een inkomen tot driemaal het
gemiddelde inkomen. Zodoende zullen lage- en middeninkomens op de
BES eilanden profiteren. Er wordt bewust gekozen voor het dekken van de
budgettaire derving door aanpassingen in de vastgoed- en opbrengstenbelasting. Zodoende wordt geen nieuwe belasting geïntroduceerd.
Wij hebben de consequenties van het amendement voor de administratieve lasten getoetst. Wij toetsen op vier hoofdpunten:
1. Zijn de te verwachten administratieve lasten gekwantificeerd en is de
berekening voldoende onderbouwd?
2. Is er voldoende aandacht besteed aan alternatieven, die mogelijk
minder administratieve lasten opleveren?
3. Is er binnen het doel van het amendement gekozen voor het minst
belastende alternatief?
4. Is er gekozen voor een uitvoering en toezicht met minimale administratieve lasten?
In beeld brengen van administratieve lasten
Het introduceren van een arbeidskorting zorgt voor een stijging van de
administratieve lasten voor bedrijven. Het ministerie van Financiën schat
dat de administratieve lasten voor bedrijven toenemen met ongeveer
€ 50 000. Het ministerie heeft de administratieve lasten op de juiste wijze
in beeld gebracht.
Alternatieven en uitvoering
Met het amendement komt de aftrek voor beroepskosten te vervallen.
De gevolgen voor de administratieve lasten van het vervallen van de
aftrekberoepskosten zijn niet berekend, de budgettaire derving door
aanpassingen in de vastgoed- en opbrengstenbelasting. Zodoende wordt
geen nieuwe belasting geïntroduceerd.
Daarmee lijkt dit, binnen het doel van het amendement, het minst
belastende alternatief.
Eindoordeel
Wanneer wij een advies over voorgenomen regelgeving uitbrengen,
geven wij een eindoordeel waarin tot uitdrukking komt of het voorstel al
dan niet in gewijzigde vorm doorgang moet vinden.
Wij hanteren 4 categorieën:
1. Ja
2. Ja, nadat met onze adviespunten rekening wordt gehouden.
3. Nee, tenzij met onze adviespunten rekening wordt gehouden.
4. Nee.
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Ons eindoordeel over het amendement luidt: «Ja».
Hoogachtend,
Dr. S.R.A. van Eijck
Collegevoorzitter
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