Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

1

Nr. IV

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN WERKKOLLEKTIEF HOORN TE
HOORN, BETREFFENDE INKOMENSVERKLARINGEN VAN DE
BELASTINGDIENST
Vastgesteld 26 september 2000
De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,
overwegende,
dat adressant, mede optredend als adviseur van belastingplichtigen, zich
erover beklaagt dat sommige belastingeenheden op de zogenoemde
IB-60-verklaringen niet de ingehouden loonheffing vermelden,
dat adressant aanvoert dat het vermelden van de ingehouden loonheffing
van groot nut is voor belastingplichtigen die wellicht in aanmerking
komen voor een belastingteruggave doch niet beschikken over jaaropgaven van werkgevers,
dat adressant voorts aanvoert dat andere belastingeenheden de
ingehouden loonheffing wél vermelden,
dat het formulier IB-60 (voluit: verklaring inkomstenbelasting, premieheffing volksverzekeringen, vermogensbelasting) hoofdzakelijk is bedoeld
om inkomensgegevens te verstrekken die nodig zijn bij bijv. de aanvraag
van inkomensondersteunende voorzieningen, in welk geval de
ingehouden loonheffing geen relevant gegeven is, om reden waarvan de
Belastingdienst die doorgaans niet vermeldt,
dat het formulier niet bedoeld is als vervangende jaaropgave, omdat de
verantwoordelijkheid voor een juiste jaaropgave bij de werkgever rust,
1

Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op de griffie van de commissie
voor de Verzoekschriften, Binnenhof 1a, ter
inzage van de leden.
2
De commissie bestaat uit de leden: Stevens
(CDA), Rensema (VVD), Ter Veld (PvdA),
Dupuis (VVD), Dölle (CDA), en Platvoet (GL).
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dat echter, indien de belastingplichtige nadrukkelijk erom vraagt, de
ingehouden loonheffing op het formulier vermeld kan worden,
dat de staatssecretaris die mogelijkheid (nogmaals) onder de aandacht
van de belastingeenheden zal brengen ter wille van de eenheid in beleid;
van oordeel,
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dat, nu aan het verzoek van adressant is tegemoetgekomen, er voor de
Kamer geen aanleiding is in deze aangelegenheid verder te treden,
stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van
de dag.
De voorzitter van de commissie,
Stevens
De griffier van de commissie,
Van Dijk
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