
Bijlagen. 19. 4—5. Tweede Kamer. 4 
Heffing van een tabaksaccijns. 

Artikel 40. 

(19. 4.) 

GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN DEN HEERWINTERMANS 
(ter vervanging van Stuk n°. 2). 

Ingezonden i l Maart 1921. 

Do ondergeteekende heeft de eer de volgende amendementen 
voor to stellen: 

Artikel 17, sub d, lsten regel, na het woord „wegens" in te 
vullen „herhaalde". 

Artikel 23. 
De eerste alinea vervalt. 
In de derde alinea, regel 1, voor de woorden „grenzen aan" 

te lezen „in gemeenschap staan met". 

Artikel 38. 
Te laten vervallen de tweede alinea. 

Artikel 30. 
Wordt gelezen: 
„De fabrikant is verplicht de in art. 7 bedoelde zegels te 

gebruiken naar de volgorde der serienummers van de zegels, 
die op de verpakking moeten worden aangebracht, te beginnen 
met de laagste. Gebruik in strijd met het voorgaande is ver-
boden." 

Artikel 31. 
Dit artikel te lezen: 
De fabrikant is verplicht overeenkomstig' de door Onzen 

Minister van Financiën te geven voorschriften, in daartoe 
bestemde registers, aanteekening te houden van: 

u. de inslagen van ruwe tabak, gestripte tabak, stelen, 
afval, surrogaten en halffabrikaten van tabak; 

b. de uitslagen van ruwe tabak, gestripte tabak, stelen, 
afval, surrogaten en halffabrikaten van tabak; 

c. de inslagen van tot verbruik bereide tabak; 
d. de uitslagen van tot verbruik bereide tabak, met cp-

gaaf, bij uitslag volgens artikel 28, Ir. a, van den verkoop-
prijs en van den kleinhandelsprijs volgens de aangebrachte 
zegels. 

De boekingen in de registers geschieden dadelijk na den 
inslag en vóór den uitslag der goederen. 

Bij de registers worden bewaard alle stukken die tot 
staving van de juistheid der inschrijvingen kunnen dienen. 

De fabrikant is verplicht de registers op aanvraag van do 
ambtenaren der accijnzen ter inzage te verstrekken en toe tf, 
laten dat deze daarvan afschrift of uittreksel nemen. Hij is 
voorts verplicht om op eerste aanvraag inzage te verleenjn 
van zijne koopmansboeken en van de daartoe betrekking 
hebbende bescheiden aan den inspecteur of ontvanger der 
accijnzen, welke die inzage verlangt. 

N.B. De voorgestelde tekst is gelijkluidend aan dien van 
art. 29 van het oorspronkelijk ontwerp. 

In regel drie vervallen de woorden, „, of grenzen aan". 

Artikel 50. 
Dit artikel te lezen: 
Ieder die tabak, onverschillig in welken vorm, vervoert, is 

verplicht den ambtenaren der accijnzen, op hunne vordering, 
inzage te verleenen van vrachtbrieven en andere verzendings-
papieren onder zyne berusting en dien ambtenaren de door 
hen verlangde inlichtingen te geven nopens de herkomst en 
de bestemming. 

N.B. De voorgestelde tekst is gelijkluidend aan dien van 
art. 43 van het oorspronkelijk ontwerp. 

Artikel 80, 87 en 88. 

In deze artikelen te lezen voor „1 Januari 1916" .,1 Januari 
1921". 

WINTERMANS. 

(19. 5.) 

GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN DEN HEER DECKEKS. 
(ter vervanging van Stuk n°. 3). 

Ingezonden 11 Maart 1921. 

Ondergeteekende heeft de eer de volgende amendementen 
voor te stellen: 

Artikel 7. 
De tweede zin van het eerste lid wordt gelezen: 
„Sigaren kunnen ook stuksgewijs van een zegtA worden 

voorzien." 

Toelichting. De wijziging heeft ten doel het stuksgewijs 
zegelen van alle sigaren voor den fabrikant mogelijk te maken, 
waardoor hij kan ontkomen aan de verplichtingen, omschreven 
in de artt. 30 en 32. Voorts kan hierdoor worden bereikt, dat 
de winkelier desverlangd uitsluitend stuksgewijze gezegelde 
sigaren kan verhandelen en daardoor ontkomen aan de ver-
plichtingen, omschreven in de artt. 42 en 43. 

Bij aanneming van dit amendement moet art. 34 vervallen. 

Artikel 26. 
Dit artikel wordt gelezen: 

Onze Minister van Financien kan den fabrikant verplichten 
zijne fabriek van andere panden en erven af te scheiden en 
daarin aanwezige deuren, vensters of andere openingen af te 
sluiten, een en ander overeenkomstig de door voornoemden 
Minister te geven voorschriften. 

De in het vorig lid bedoelde verplichting kan slechts worden 
opgelegd op voorstel der commissie, bedoeld in art. 53, en 
nadat deze commissie den fabrikant heeft gehoord. 

De fabrikant moet op zijne kosten aan die voorschriften 
voldoen, telkens binnen den tijd door dien Minister te bepalen, 
en zorg dragen dat een en ander in behoorlijken staat blijft. 
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