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Bijstellingsregeling 2003
19 december 2002/Nr. WDB 2002/796 M
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken
Directie Wetgeving Directe Belastingen
De Staatssecretaris van Financiën,
Gelet op hoofdstuk 10, afdeling 10.1, van de Wet inkomstenbelasting 2001, de
artikelen 30a en 31 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie
voor de volksverzekeringen en artikel 35a van de Successiewet 1956;
Besluit:
Artikel I
De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 2.10 worden de bedragen in de tarieftabel zodanig vervangen dat
die tabel komt te luiden:

B. In artikel 3.15, vijfde lid, wordt ‘€ 1500’ vervangen door: € 1600.
C. In artikel 3.19, tweede lid, worden ‘1,10%’, ‘1,40%’, ‘1,55%’, ‘1,70%’,
‘1,95%’ en ‘€ 19 450’ vervangen door respectievelijk 1,15%, 1,45%, 1,60%,
1,75%, 2,00% en € 20 000.
D. In artikel 3.41, tweede lid, worden de bedragen zodanig vervangen dat de
tekst van dat voorschrift komt te luiden:
2. Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van:
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E. Artikel 3.42 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt ‘€ 1900’ vervangen door: € 2000.
2. In het vierde lid wordt ‘€ 99 000 000’ telkens vervangen door:
€ 103 000 000.
F. In artikel 3.42a, derde lid, wordt ‘€ 1900’ vervangen door: € 2000.
G. In artikel 3.42b, tweede lid, wordt ‘€ 1900’ vervangen door: € 2000.
H. In artikel 3.47, eerste lid, wordt ‘€ 1900’ vervangen door: € 2000.
I. Artikel 3.48 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid worden ‘€ 124 000’ en ‘€ 30 000’ vervangen door € 129 000,
respectievelijk € 31 000.
2. In het vijfde lid wordt ‘€ 2 390 000’ vervangen door: € 2 470 000.
J. In artikel 3.68, eerste lid, wordt ‘€ 10 178’ vervangen door: € 10 545.
K. Artikel 3.76 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid worden de bedragen zodanig vervangen dat de tekst van
dat voorschrift komt te luiden:
2. Bij een winst

2. In het derde lid wordt ‘€ 1829’ vervangen door: € 1895.
L. Artikel 3.77 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘€ 5145’ vervangen door: € 5331.
2. In het tweede lid wordt ‘€ 2573’ vervangen door: € 2666.
3. In het vierde lid wordt ‘€ 6112’ vervangen door: € 6333.
M. Artikel 3.87 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid worden de bedragen in de tabel zodanig vervangen dat die
tabel komt te luiden:
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2. In het vierde lid, onderdeel b, worden ‘€ 0,19’ en ‘€ 1711’ vervangen door
€ 0,20, respectievelijk € 1773.
3. In het vijfde lid wordt ‘€ 1711’ vervangen door: € 1773.
N. In artikel 3.97, tweede lid, onderdeel a, wordt ‘€ 3493’ vervangen door:
€ 3595.
O. Artikel 3.112 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘€ 8000’ vervangen door: € 8200.
2. In het vijfde lid wordt ‘€ 8000’ vervangen door: € 8200.
P. In artikel 3.114, eerste lid, wordt ‘€ 3493’ vervangen door: € 3595.
Q. In artikel 3.118, eerste lid, worden ‘€ 129 500’ en ‘€ 29 400’ vervangen
door € 134 500, respectievelijk € 30 500.
R. Artikel 3.125 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘€ 58 833’ vervangen door: € 60 951.
2. In het eerste lid, onderdeel d, wordt ‘€ 17 652’ vervangen door: € 18 288.
S. Artikel 3.127 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt ‘€ 5885’ telkens vervangen door ‘€ 6097’ en wordt
‘€ 11 626’ vervangen door ‘€ 12 045’.
2. In het derde lid worden ‘€ 10 203’ en ‘€ 136 887’ vervangen door € 10 571,
respectievelijk € 141 815.
T. Artikel 3.129 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘€ 373 331’ vervangen door:
€ 386 771.
2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘€ 186 668’ vervangen door:
€ 193 389.
3. In het tweede lid, onderdeel c, wordt ‘€ 93 338’ vervangen door: € 96 699.
U. In artikel 3.141, eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 3494’ vervangen door:
€ 3620.
V. In artikel 3.143, eerste lid, wordt ‘€ 9073’ vervangen door: € 9400.
W. Artikel 5.3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt ‘€ 2500’ telkens vervangen door ‘€ 2600’ en wordt
‘€ 5000’ vervangen door ‘€ 5200’.
2. In het vierde lid wordt ‘€ 5000’ telkens vervangen door: € 5200.
X. Artikel 5.5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘€ 18 146’ vervangen door: € 18 800.
2. In het tweede lid wordt ‘€ 36 292’ vervangen door: € 37 600.
3. In het vierde lid worden ‘€ 18 146’, ‘€ 36 292’ en ‘€ 2422’ vervangen door
respectievelijk € 18 800, € 37 600 en € 2510.
Y. Artikel 5.6 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 240 166’ vervangen door: € 248 812.
2. In het eerste lid worden de bedragen van de tabel in de laatste volzin
zodanig vervangen dat de tekst komt te luiden:
Bij een inkomen uit werk en woning vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek van:
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3. In het tweede lid worden ‘€ 240 166’ en ‘€ 480 332’ vervangen door
€ 248 812, respectievelijk € 497 624.
Z. In artikel 5.10, onderdeel a, wordt ‘€ 5885’ telkens vervangen door: € 6097.
AA. Artikel 5.13 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘€ 48 441’ vervangen door: € 50 185.
2. In het derde lid wordt ‘€ 96 882’ vervangen door: € 100 370.
AB. Artikel 5.16 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘€ 48 441’ vervangen door: € 50 185.
2. In het derde lid wordt ‘€ 96 882’ vervangen door: € 100 370.
AC. Artikel 6.18 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid worden ‘€ 25 775’, ‘€ 38 663’ en ‘€ 51 550’ telkens vervangen door respectievelijk € 26 703, € 40 055 en € 53 406.
2. In het zesde lid, onderdeel a, wordt ‘€ 0,17’ vervangen door: € 0,18.
AD. In artikel 6.20, tweede lid, wordt ‘€ 730’ vervangen door: € 757.
AE. In artikel 6.21, tweede lid, wordt ‘€ 730’ vervangen door: € 757.
AF. In artikel 6.22, tweede lid, wordt ‘€ 730’ vervangen door: € 757.
AG. Artikel 6.24 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a, worden ‘€ 6411’ en ‘€ 718’ vervangen door
€ 6643, respectievelijk € 744.
2. In het eerste lid, onderdeel b, worden ‘€ 6411’ en ‘€ 49 946’ vervangen door
€ 6643, respectievelijk € 51 750.
3. In het eerste lid, onderdeel c, worden ‘€ 49 946’ en ‘€ 5594’ vervangen door
€ 51 750, respectievelijk € 5796.
4. In het derde lid worden ‘€ 6411’, ‘€ 12 822’, ‘€ 718’ en ‘€ 1436’ vervangen
door respectievelijk € 6643, € 13 286, € 744 en € 1488.
AH. In artikel 6.31, eerste lid, onderdeel a, worden ‘1,10%’en ‘€ 11 450’ vervangen door 1,15%, respectievelijk € 11 750.
AI. In artikel 6.36 wordt ‘€ 0,17’ vervangen door: € 0,18.
AJ. In artikel 8.10, tweede lid, wordt ‘€ 1647’ vervangen door: € 1707.
AK. Artikel 8.11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, tweede volzin, onderdeel a, worden ‘1,729%’ en ‘€ 133’
vervangen door 1,725%, respectievelijk € 138.
2. In het tweede lid, tweede volzin, onderdeel b, worden ‘10,699%’ en ‘€ 7692’
vervangen door 10,662%, respectievelijk € 8001.
3. In het tweede lid, derde volzin, wordt ‘€ 955’ vervangen door: € 990.
4. In het derde lid, onderdeel a, worden ‘13,654%’en ‘€ 1182’ vervangen door
13,603%, respectievelijk € 1225.
5. In het derde lid, onderdeel b, worden ‘16,608%’en ‘€ 1409’ vervangen door
16,544%, respectievelijk € 1460.
6. In het derde lid, onderdeel c, worden ‘19,563%’en ‘€ 1636’ vervangen door
19,484%, respectievelijk € 1695.
AL. Artikel 8.12 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 56 191’ vervangen door: € 58 214.
2. In het tweede lid wordt ‘€ 40’ vervangen door: € 41.
AM. Artikel 8.13 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 28 096’ vervangen door: € 29 108.
2. In het tweede lid, onderdeel a, worden ‘€ 26 484’ en ‘€ 515’ vervangen door
€ 27 438, respectievelijk € 534.
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3. In het tweede lid, onderdeel b, worden ‘€ 26 484’, ‘€ 28 096’ en ‘€ 341’ vervangen door respectievelijk € 27 438, € 29 108 en € 354.
4. In het derde lid wordt ‘€ 60’ vervangen door: € 63.
AN. Artikel 8.14 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 4060’ vervangen door: € 4206.
2. In het tweede lid wordt ‘€ 206’ vervangen door: € 214.
AO. In artikel 8.15, tweede lid, wordt ‘€ 1301’ vervangen door: € 1348.
AP. In artikel 8.16, tweede lid, wordt ‘€ 1301’ vervangen door: € 1348.
AQ. In artikel 8.16a, tweede lid, wordt ‘€ 500’ vervangen door: € 518.
AR. Artikel 8.17 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘€ 28 563’ vervangen door: € 29 592.
2. In het tweede lid wordt ‘€ 289’ vervangen door: € 300.
AS. In artikel 8.18, tweede lid, wordt ‘€ 256’ vervangen door: € 266.
AT. In artikel 9.4, eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 203’ vervangen door: € 211.
Artikel II
De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 1629’ vervangen door: € 1687.
2. In het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘€ 2400’ vervangen door: € 2485.
3. In het eerste lid, laatste volzin, wordt ‘€ 1529’ vervangen door: € 1583.
4. In het achtste lid wordt ‘€ 3248’ telkens vervangen door: € 3363.
B. In artikel 14, tweede lid, wordt ‘€ 19 776’ vervangen door: € 20 533.
C. In artikel 16b worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1. In het eerste lid worden de bedragen zodanig vervangen dat de tekst van de
laatste volzin van dat voorschrift komt te luiden: De afdrachtvermindering
beloopt 50 percent van het doorbetaalde loon met een maximum per werknemer per kalenderjaar van
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2. De bedragen in het tweede lid worden zodanig vervangen dat de tekst van
dat voorschrift komt te luiden:
2. Het toetsloon voor de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof
bedraagt per kalenderjaar

Artikel III
De Successiewet 1956 wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 24, eerste lid, worden de bedragen in de tarieftabel zodanig vervangen dat die tabel komt te luiden:

B. Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder 3o , wordt
‘€ 7996’ vervangen door: € 8284.
2. In het eerste lid, onder 4o , onderdeel a, wordt ‘€ 467 848’ vervangen
door: € 484 691.
3. In het eerste lid, onder 4o , onderdeel b, worden ‘€ 3999’, ‘€ 7996’ en
‘€ 11 994’ vervangen door respectievelijk € 4143, € 8284 en € 12 426.
4. In het eerste lid, onder 4o , onderdeel c, wordt ‘€ 7996’ vervangen door:
€ 8284.
5. In het eerste lid, onder 4o , onderdeel d, worden ‘€ 7996’ en ‘€ 23 987’
vervangen door € 8284, respectievelijk
€ 24 851.
6. In het eerste lid, onder 4o , onderdeel e, worden ‘€ 467 848’,
‘€ 233 924’, ‘€ 187 137’, ‘€ 140 351’ en
‘€ 93 564’ vervangen door respectievelijk € 484 691, € 242 346, € 193 874,
€ 145 404 en € 96 933.
7. In het eerste lid, onder 4o , onderdeel f, wordt ‘€ 39 978’ vervangen
door: € 41 418.
8. In het eerste lid, onder 6o , wordt
‘€ 7996’ vervangen door: € 8284.
9. In het eerste lid, onder 7o , wordt
‘€ 1732’ vervangen door: € 1795.
10. In het tweede lid worden
‘€ 11 994’ en ‘€ 7996’ vervangen door
€ 12 426, respectievelijk € 8284.
11. In het derde lid worden
‘€ 133 670’ en ‘€ 66 840’ vervangen
door € 138 483, respectievelijk
€ 69 247.
C. Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder 4o , wordt
‘€ 3999’ vervangen door: € 4143.
2. In het eerste lid, onder 5o , wordt
‘€ 3999’ telkens vervangen door
‘€ 4143’ en wordt ‘€ 19 991’ vervangen door ‘€ 20 711’.
3. In het eerste lid, onder 7o , wordt
‘€ 2399’ vervangen door: € 2486.
Artikel IV
1. Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 januari 2003
2. Deze regeling wordt aangehaald als:
Bijstellingsregeling 2003
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

1

Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 60% daarvan.
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Toelichting
Algemeen
Deze regeling geeft uitvoering aan de
indexeringsvoorschriften, neergelegd in
hoofdstuk 10, afdeling 10.1, van de
Wet IB 2001, de artikelen 30a en 31
van de Wet vermindering afdracht
loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en artikel 35a van de
Successiewet 1956. De voor de inkomstenbelasting toegepaste indexering aan
de hand van de in de artikelen 10.1 en
10.7 van de Wet IB 2001 bedoelde
tabelcorrectie is ook van belang voor
de loonbelasting, de afdrachtvermindering en de werknemersverzekeringen.
De artikelen 20a, tweede lid, en 22d
van de Wet op de loonbelasting 1964
schrijven voor dat de in die artikelen
vermelde bedragen en percentages bij
het begin van het kalenderjaar van
rechtswege worden vervangen door de
overeenkomstige bedragen en percentages van de artikelen 3.143, 2.10, 8.10,
8.11, 8.16a, 8.17 en 8.18 van de Wet IB
2001. Artikel 16c, derde lid, van de
Wet op de loonbelasting 1964, artikel
6, elfde lid, eerste volzin, van de
Coördinatiewet Sociale Verzekering en
artikel 16, vijfde lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en
premie voor de volksverzekeringen
schrijven voor dat de in die artikelen
vermelde bedragen bij het begin van
het kalenderjaar van rechtswege worden vervangen door het overeenkomstige bedrag van artikel 3.143, eerste lid,
van de Wet IB 2001. Artikel 15a, zesde
lid, van de Wet vermindering afdracht
loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen schrijft voor dat de in
het tweede lid, eerste volzin, van dat
artikel vermelde bedragen bij het begin
van het kalenderjaar van rechtswege
worden vervangen door de overeenkomstige bedragen van artikel 3.48,
derde lid, eerste volzin, van de Wet IB
2001.
Toepassing tabelcorrectiefactor
De bedragen die worden aangepast
ingevolge artikel I, onderdelen A, B, D
tot en met M, Q tot en met AG, AJ,
AK, eerste lid en derde lid, en AL tot
en met AT en artikel III zijn bijgesteld
op basis van de op de voet van artikel
10.2 van de Wet IB 2001 bepaalde
tabelcorrectiefactor van 1,036. Voor
een aantal bedragen in de Wet IB 2001
is de wijze van afronding aangepast.
Zoals is uiteengezet in de toelichting bij
de wijziging van artikel 10.1 van de

Wet IB 2001 in onderdeel I van de
nota van wijziging op het wetsvoorstel
Belastingplan 2003 II (Kamerstukken
II, 2002/
2003, 28 608, nr. 8) wordt voor een
aantal kleine bedragen in de Wet IB
2001 voor de bijstelling uitgegaan van
het op honderdsten van eurocenten c.q.
op twee decimalen afgeronde bedrag
dat resulteert na de vorige bijstelling.
Dit betreft de kilometerbedragen van
de artikelen 3.87, tweede lid (artikel I,
onderdeel M.2, van deze regeling),
6,18, zesde lid (artikel I, onderdeel
AC.2, van deze regeling), en 6.36 (artikel I, onderdeel AI, van deze regeling),
het bedrag van de kinderkorting van
artikel 8.12, tweede lid (artikel I,
onderdeel AL.2 van deze regeling), en
het bedrag van de teruggaafdrempel
van artikel 9.4, vijfde lid. Voor dit laatste bedrag leidt de bijstelling niet tot
een aanpassing.
Bijstelling van de bedragen en percentages van de bijtelling privé-gebruik
woning, het eigenwoningforfait, de
kamerverhuurvrijstelling en de vermindering van de uitgaven voor monumentenpanden
De bijstelling van de bedragen en percentages van de bijtelling privé-gebruik
woning (artikel 3.19 Wet IB 2001), het
eigenwoningforfait (artikel 3.112 Wet
IB 2001), de kamerverhuurvrijstelling
(artikelen 3.97 en 3.114 Wet IB 2001)
en de vermindering van de uitgaven
voor monumentenpanden (artikel 6.31
Wet IB 2001) vindt plaats ingevolge de
artikelen 10.3, 10.4 en 10.6 van de Wet
IB 2001. Bijstelling vindt plaats op
basis van de verhouding van het indexcijfer woninghuren over juli 2002 tot
dat cijfer over juli 2001. Dit resulteert
in een bijstelling met de factor
127,4/123,8.
1. Bijstelling bedrag en percentages
privé-gebruik woning (artikel 3.19 Wet
IB 2001) – artikel I, onderdeel C, van
deze regeling
Het in artikel 3.19, tweede lid, laatstvermelde percentage en het in dat lid
laatstvermelde bedrag luiden na bijstelling 2,0088%, respectievelijk € 20 035.
Ingevolge artikel 10.5, eerste lid, Wet
IB 2001 vindt afronding plaats op
2,00%, respectievelijk € 20 000. Als
basis voor de bijstelling voor 2004 gelden het genoemde niet-afgeronde percentage en niet-afgeronde bedrag.
Bijstelling van de eerstvermelde vier
percentages vindt plaats op basis van
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artikel 10.3, zevende lid. Deze percentages zijn gelijk aan nihil, respectievelijk de drie eerstvermelde percentages
van artikel 3.112, zoals deze luiden na
bijstelling (zie hierna onder 2), telkens
vermeerderd met het percentage van
artikel 6.31, eerste lid, onderdeel a,
zoals dat luidt na bijstelling (zie hierna
onder 4). Aangezien de bedoelde percentages van artikel 3.112 ongewijzigd
blijven en het percentage van artikel
6.31, eerste lid, onderdeel a, door de
bijstelling met 0,05%-punt wordt verhoogd, worden de eerstvermelde vier
percentages van artikel 3.19, tweede lid,
elk met 0,05%-punt verhoogd tot achtereenvolgens 1,15%, 1,45%, 1,60% en
1,75%.
2. Bijstelling bedrag en percentages
eigenwoningforfait (artikel 3.112 Wet
IB 2001 – artikel I, onderdeel O, van
deze regeling
Het in artikel 3.112, eerste lid, laatstvermelde percentage, luidt na bijstelling
0,8458%. Het in dat lid laatstvermelde
bedrag en het in het vijfde lid vermelde
bedrag luiden na bijstelling € 8247.
Ingevolge artikel 10.5, eerste lid, Wet
IB 2001 vindt afronding plaats op
0,80% (ongewijzigd voor 2003), respectievelijk € 8200. Als basis voor de bijstelling voor 2004 gelden het genoemde
niet-afgeronde percentage en niet-afgeronde bedrag. Bijstelling van de in het
eerste lid eerstvermelde percentages
(artikel 10.3, vijfde lid) en het percentage in het vijfde lid (artikel 10.3, zevende lid) leidt niet tot aanpassingen voor
2003.
3. Bijstelling bedrag kamerverhuurvrijstelling (artikelen 3.97 en 3.114 Wet IB
2001) – artikel I, onderdelen N en P
van deze regeling
Bijstelling van het bedrag van de
kamerverhuurvrijstelling resulteert in
een bedrag voor 2003 van € 3595.
4. Bijstelling bedrag en percentage van
de vermindering van de uitgaven voor
monumentenpanden (artikel 6.31 Wet
IB 2001) – artikel I, onderdeel AH van
deze regeling
Het in artikel 6.31, eerste lid, onderdeel
a vermelde percentage en het aldaar
laatstgenoemde bedrag luiden na bijstelling 1,1630%, respectievelijk € 11
788. Ingevolge artikel 10.5, eerste lid,
van de Wet IB 2001 vindt afronding
plaats op 1,15%, respectievelijk € 11
750. Als basis voor de bijstelling voor
2004 gelden het genoemde niet-afgeron-
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de percentage en niet-afgeronde
bedrag.
Indexering inkomensgrens en percentages arbeidskorting
De in artikel 8.11, tweede lid, eerste
volzin, onderdelen a en b, van de Wet
IB 2001 vermelde percentages en het
aldaar in onderdeel b vermelde bedrag
worden bijgesteld op basis van artikel
10.7 van genoemde wet en zijn opgenomen in artikel I, onderdeel AI, eerste
en tweede lid, van deze regeling.
Het in onderdeel b vermelde bedrag
wordt gesteld op het fiscale equivalent
van 50% van het volwassenen-minimumloon per 1 januari 2003: € 8001.
Het percentage van genoemd onderdeel
a wordt berekend door het bedrag van
de arbeidskorting genoemd in onderdeel a (voor 2003 na bijstelling op basis
van artikel 10.1: € 138) te delen door
het eerder genoemde bedrag van
€ 8001. Het percentage van genoemd
onderdeel b wordt berekend door het
verschil tussen het bedrag van de maximale arbeidskorting genoemd in artikel
8.11, tweede lid, laatste volzin (voor
2003 na bijstelling op basis van artikel
10.1: € 990) en het eerder genoemde
bedrag van € 138 te delen door het verschil van het fiscale equivalent van
100% van het volwassenen-minimumloon (€ 15 992) en het fiscale equivalent van 50% van het volwassenenminimumloon (€ 8001), in cijfers
(990-138)/(15992-8001) = 10,662%.
Aanpassing van de percentages van het
derde lid, onderdelen a, b en c, vindt
op overeenkomstige wijze plaats waarbij het bedrag van € 990 telkens wordt
vervangen door de in die onderdelen
genoemde bedragen van de arbeidskorting zoals die luiden na bijstelling op
basis van artikel 10.1.
Aanpassing van verschillende bedragen
van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
In artikel II van deze regeling worden
de bedragen van de afdrachtvermindering en de toetslonen van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en
premie voor de volksverzekeringen
aangepast. De aanpassing van de
bedragen van de afdrachtvermindering
vindt plaats ingevolge artikel 30a van
genoemde wet. De aanpassing
geschiedt door vermenigvuldiging van
de bestaande bedragen met de verhouding van het bedrag van het volwassenen-minimumloon per 1 januari van

het kalenderjaar (zijnde € 1249,20) tot
dat bedrag per 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar (zijnde
€ 1206,60). Op grond daarvan zijn de
bedragen van de afdrachtverminderingen vermenigvuldigd met de factor
1249,20/1206,60. De bedragen worden
rekenkundig afgerond op hele euro’s.
De aanpassing van de toetslonen en de
in artikel 16b, eerste lid, vermelde
maximum bedragen van de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof vindt plaats ingevolge artikel 31 van
genoemde wet. Het toetslonen voor de
afdrachtvermindering onderwijs wordt
gesteld op het fiscale equivalent van
130% van het minimumloon per 1
januari 2003. De toetslonen voor de
afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof en de maximum bedragen
van deze afdrachtvermindering worden
gesteld op het fiscale equivalent van
70% van het minimum(jeugd)loon per
1 januari 2003.
Bedragen in deze regeling die per 1
januari 2003 bij wet nader worden gewijzigd
Enkele bij deze regeling bijgestelde
bedragen zullen na die bijstelling per 1
januari 2003 worden vervangen door
andere. Het gaat daarbij om een aantal
bedragen die worden gewijzigd in de
Wet tot wijziging van belastingwetten
c.a. (Belastingplan 2003 Deel I). Dit
betreft:
• in het schijventarief (artikel I, onderdeel A) het eerste en tweede percentage
in kolom IV en de bedragen in kolom
III;
• het bedrag van de algemene heffingskorting (artikel I, onderdeel AJ);
• bedragen en percentages van de
arbeidskorting (artikel I, onderdeel
AK);
• de ouderenkorting (artikel I, onderdeel AR);
• de aanvullende ouderenkorting (artikel I, onderdeel AS).
De Staatssecretaris van Financiën,
S.R.A. van Eijck.
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