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Wijziging van enkele belastingwetten en enige
andere wetten (Belastingplan 2016)

34 303

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001
met het oog op een vrijstelling van bepaalde
periodieke uitkeringen aan specifieke groepen
oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen
Artikel 2-Fonds)
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Tegemoetkomingen in de loonkosten van
specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen
loondomein)
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Wijziging van enkele belastingwetten en enige
andere wetten (Overige fiscale maatregelen
2016)
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Wijziging van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de
dividendbelasting 1965 in verband met de
implementatie van aanpassingen in de
Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie
wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015)
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Wijziging van de Wet op de internationale
bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
en de Belastingwet BES in verband met de
implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de
Raad van 9 december 2014 tot wijziging van
Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte
automatische uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om
uitvoering te geven aan de door de OESO
ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet
uitvoering Common Reporting Standard)
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Wijziging van het Belastingplan 2016
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MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN C.S.
Voorgesteld 21 december 2015
De Kamer,
gehoord de beraadslagingen,
constaterende, dat de regering de ouderenkorting met ingang van 2016
verhoogt met € 222, maar dat vanaf 2017 deze verhoging van de
ouderenkorting weer wordt gehalveerd,
overwegende, dat de ouderen de laatste jaren met een fors koopkrachtverlies te maken hebben gekregen,
overwegende, dat inmiddels meer dan 10% van de belastingplichtigen
geen gebruik kan maken van de inkomensafhankelijke combinatiekorting
(IACK),
overwegende, dat inmiddels meer dan 5% van de werkenden geen
gebruik kan maken van de inkomensafhankelijke arbeidskorting (AK),
overwegende, dat door het verminderen van de IACK en de AK de
benodigde € 170 mln gevonden kan worden om de structurele verhoging
van de ouderenkorting met € 222 vanaf 1 januari 2017 financieel te
dekken,
verzoekt de regering om bij het Belastingplan 2017 de ouderenkorting
structureel te handhaven op € 222 per jaar,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van Rooijen
Van Rij
Van Strien
Ester
Köhler
Ten Hoeve
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