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Opgave 3
Hoe vlak?
Lisoland is een land dat model staat voor de relatief jonge lidstaten van
de Europese Unie (EU), waar de economische politiek is gericht op
versterking van de vrijemarkteconomie en groei van de
grensoverschrijdende handel. In Lisoland geven enkele economen in 2005
de overheid het advies het huidige stelsel van inkomstenbelasting te
veranderen in een vlaktaks. Hieronder wordt verstaan één tarief voor de
belasting op inkomen. De economen denken dat de invoering van de
vlaktaks met het daarbij behorende lagere tarief, de economische groei in
Lisoland zal stimuleren.
Binnen de regering van Lisoland wordt verschillend gedacht over dit
voorstel. De minister van Financiën: “Ik ben een voorstander van de
invoering van de vlaktaks. De lagere tarieven zullen de economie
stimuleren.”
De minister van Sociale Zaken: “Ik ben tegen de invoering van het
vlaktaksstelsel en wil het huidige stelsel behouden, omdat ik denk dat de
progressieve tarieven de beste manier zijn om inkomenspolitiek te
voeren.”
In bron 1 staan het huidige stelsel van inkomstenbelasting in Lisoland en
het voorgestelde vlaktaksstelsel. Bron 2 geeft enkele economische
kengetallen van Lisoland en van enkele jonge EU-lidstaten.
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Schrijf een advies gericht aan de regering van Lisoland.
 Maak een keuze vóór de invoering van dit stelsel van vlaktaks of
tegen deze invoering en dus vóór het handhaven van het huidige
stelsel.
 Verwerk, ter ondersteuning van het advies, vier van de zes
onderstaande aspecten van de economie van Lisoland. Leg hierbij uit
welke gevolgen de keuze kan hebben voor deze aspecten van de
economie van Lisoland.
 Gebruik de bronnen op de volgende bladzijde om het advies te
onderbouwen.
aspecten van de economie van Lisoland
a de mogelijkheid om de personele inkomensverdeling te beïnvloeden
b de mate van economische groei
c het begrotingssaldo van de overheid
d de mate van deelname aan betaalde arbeid
e de secundaire inkomens van personen van 65 jaar en ouder
f de gemiddelde scholingsgraad
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Aanwijzingen
 De bronnen 1 en 2 moeten minimaal één keer in het advies gebruikt
worden.
 De onderdelen van het advies moeten logisch op elkaar aansluiten.
 Gebruik voor het advies maximaal 150 woorden; een afwijking van
30 woorden is toegestaan.

bron 1

stelsels voor inkomstenbelasting in Lisoland

huidige stelsel
geen aftrekposten

vlaktaks
geen aftrekposten

jaarinkomen

tarief

jaarinkomen

tarief
jonger dan
65 jaar

tarief
65 jaar en
ouder

€ 0 - € 16.893

15%

€ 0 - € 25.000

25%

20%

€ 16.894 - € 30.357

20%

€ 25.001 - € 40.000

25%

20%

€ 30.358 - € 51.762

30%

€ 40.001 - € 55.000

25%

20%

25%

20%

algemene heffingskorting

€ 51.763 en hoger

€ 1.000

algemene heffingskorting

€ 1.000

€ 1.000

arbeidskorting *)

€ 1.500

arbeidskorting

€ 1.500

€ 3.500

*)

40%

€ 55.001 en hoger

In het huidige stelsel bedraagt de arbeidskorting voor personen van 65 jaar en ouder € 0.

bron 2

land

economische kengetallen van enkele relatief jonge
lidstaten van de EU (stand 2005)

marginale tarieven
inkomstenbelasting

participatiegraad
(in %)

loonkosten
(index: 2000  100)

consumptieve
bestedingen
(index: 2000  100)

Estland

één tarief: 26%

70,1

137,2

146,5

Letland

één tarief: 25%

68,4

133,2

151,2

Litouwen

één tarief: 33%

69,6

121,7

149,1

Tsjechië

oplopend tot 32%

64,4

129,2

116,9

Lisoland

oplopend tot 40%

61,3

140,0

114,3
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