
Bijlagen. [331. 15-17. ] 
Heffing eener oorlogswinstbelasting. 

Tweede Kamer. 56 

(331. 15.) 

NOTA VAN W I J Z I G I N G . 

(Ingezonden bij brief van 8 Mei 1916.) 

Artikel 97bis wordt gelezen als volgt: 
Vóór 1 Januari 1917 wordt een voorstel van wet ingediend 

tot regeling der uitkeeringen uit de opbrengst der oorlogs-
winstbelasting aan de koloniën of bezittingen van het Rijk 
in verband met de vermindering of ontheffing, die op de 
aldaar in eenigen vorm te heffen oorlogswinstbelasting wordt 
verleend ter zake van het gedeelte der oorlogswinst dat mede 
hier te lande aan oorlogswinstbelasting is onderworpen. 

. De Minister van Financiën, 
ANT. VAN GIJN. 

(331. 16.) 

NOTA VAN W I J Z I G I N G . 

(Ingezonden bij brief van 9 Mei 1916.) 

Achter ar t ikel 97bis wordt opgenomen een nieuw artikel 
97ter, luidende: 

Voor de toepassing van de bepalingen der Kieswet wordt 
de oorlogswinstbelasting niet als eene directe Belasting aan-
gemerkt. 

Toelichting. 

Waar de Kieswet, .sprekende van directe belastingen, alleen 
het oog heeft op belastingen van voortdurenden aard, komt 
het, ter voorkoming van misverstand, wenschelijk voor uit-
drukkelijk te bepalen, dat voor de toepassing van de bepalingen 
dier wet, de oorlogswinstbolasting niet als eene directe belas-
ting is aan te merken. 

Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt, om mede te 
deelen, dat eene bepaling, als de hierbovem bedoelde, in de 
verdedigingsbelastingen niet behoeft te worden opgenomen, 
aangezien die belastingen geene dienstjaren of belastingjaren 
kennen. 

Omtrent het een en ander is met den Minister van Binnen-
landsche Zaken overleg gepleegd. 

t 

De Minister van Financien, 

A.NT. VAN GIJN. 

(331. 17.) 

AMENDEMENT VAN DEN HEER TYDEMAN. 

Ingezonden 10 Mei 1916. 

De ondergeteekende heeft de eer voor te stellen den aanhef 
van het tweede lid Van ar t . 7 te lezen: 

Voor de belastingplichtigen die geene boekhouding bezitten, 
noch in hun bezit gehad hebben, waaruit het inkomen of de 
winst' over 'elk der aan het slot van het eerste lid genoemde 
jaren kan opgemaakt worden, wordt als vermeerdering van 
inkomen of winst beschouwd het bedrag, waarmede enz. 

Toelichting. 

Het amendement is van zuiveren redactioneel en aard. 

TYDEMAN. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. 


