
Wijziging Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990

19 december 2003/Nr. WDB2003/622M
Directoraat-Generaal voor Fiscale
Zaken, Directie Wetgeving Directe
Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën,
Gelet op de artikelen 25, 26, 27 en 32a
van de Wet op de loonbelasting 1964,
artikel 15 van de Wet financiering
volksverzekeringen en de artikelen 7 en
12 van het Uitvoeringsbesluit loonbelas-
ting 1965;

Besluit:

Artikel I
De Regeling loonbelasting- en premieta-
bellen 19901 wordt gewijzigd als volgt:

A
In artikel 1, onderdeel d, wordt ‘Alge-
mene bijstandswet’ vervangen door: Wet
werk en inkomen.

B
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt ‘artikel 2,
onderdeel g’ vervangen door: artikel 2,
onderdeel h.

In het tweede lid wordt ‘artikel 2,
onderdelen h en i’ vervangen door: arti-
kel 2, onderdelen i en j.

C
In artikel 4 wordt ‘de artikelen 2 en 2a’
vervangen door: artikel 2.

D
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt ‘artikel 2,
onderdeel h’ vervangen door: artikel 2,
onderdeel i. Voorts wordt ‘Besluit bij-
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standverlening zelfstandigen’ vervangen
door: Besluit bijstandverlening zelfstan-
digen 2004.

In het tweede lid wordt ‘Algemene
bijstandswet’ vervangen door: Wet werk
en inkomen.

In het derde lid wordt ‘Algemene bij-
standswet’ vervangen door: Wet werk en
inkomen.

In het vierde lid worden ‘55,59%’ en
‘19,10%’ vervangen door 56,51%, res-
pectievelijk 19,75%.

In het vijfde lid worden ‘49,03%’ en
‘17,65%’ vervangen door 50,15%, res-
pectievelijk 18,34%.

E
In artikel 7 wordt ‘bijlagen A tot en met
K’ vervangen door: bijlagen A tot en met
L.

F
De in de bijlagen A tot en met L opge-
nomen tabellen worden vervangen door
de in de bijlagen I tot en met XII van
deze regeling opgenomen tabellen.

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 januari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst met
uitzondering van de bijlagen die ter
inzage worden gelegd bij de Directie
Wetgeving directe belastingen van het
Ministerie van Financiën.

De Staatssecretaris van Financiën,
J.G. Wijn.

1 Stcrt. 1989, 223; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële rege-

ling van 23 juni 2003, Stcrt. 119.
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Toelichting

Deze regeling strekt er toe de nieuwe
loonbelasting- en premietabellen, waar-
onder de eindheffingstabellen, vast te
stellen die gelden met ingang van
1 januari 2004. Voorts worden bij deze
regeling de percentages aangepast die
moeten worden gehanteerd bij de defini-
tieve berekening van de over bijstands-
uitkeringen verschuldigde loonbelasting
en premie voor de volksverzekeringen.
Verder zijn de verwijzingen naar de
Algemene bijstandswet en het Besluit
bijstandverlening zelfstandigen aange-
past in verband met de vervanging van
deze wet en dit besluit door de Wet werk
en inkomen en het Besluit bijstandverle-
ning zelfstandigen 2004. Ten slotte zijn
enkele foutieve verwijzingen aangepast.
   Als het bij de Tweede Kamer inge-
diende voorstel van wet tot wijziging van
de Wet inkomstenbelasting 2001 naar
aanleiding van het Belastingplan 2004
tot wet wordt verheven, zal het bedrag
van de algemene heffingskorting met € 2
worden verlaagd tot € 1825. Omdat in de
bij deze regeling vastgestelde tabellen
rekening is gehouden met een bedrag aan
algemene heffingskorting van € 1827,
zullen dan met toepassing van artikel 25,
derde lid, van de Wet op de loonbelas-
ting 1964 per 1 april 2004 nieuwe
loonbelasting- en premietabellen worden
vastgesteld.

De Staatssecretaris van Financiën,
J.G. Wijn.
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