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Bekrachtiging van een door den Gouv.-Gen. van N.-I. vastgestelde ordonnantie. (Heffing Vorstenlandsche vuurwerkbelasting.) 

495 4. 

BIJLAGE VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. 

ORDONNANTIE van 29 Maart 1938 {Indisch Staatsblad 
N°. 150). 

IN NAAM DER KONINGIN! 

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië; 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! 

doet te weten : 

Dat Hij . willende overgaan tot de heffing van een vuur
werkbelasting van landsonderhooriglieden in de gewesten Soera
karta en Jogjakarta, voorts van oordeel zijnde, dat deze 
maatregel zóó dringend is, dat te dien aanzien met toepassing 
van artikel 93 der Indische Staatsregeling artikel 16 der Indische 
Comptabiliteitswet (Indisch Staatsblad 1925 N°. 448) buiten 
werking dient te worden gesteld; 

Den Raad van Nederlandsch-lndië gehoord en in overeen
stemming met den Volksraad; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 

Eerstelijk: Vast te stellen de volgende Regeling tot heffing 
van een vergunningsrecht op den verkoop van vuurwerk in de 
gewesten Jogjakarta en Soerakarta. 

Artikel 1. 

1. Onder den naam van „Vuurwerk vergunningsrecht" 
wordt, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel, in de 
gewesten Soerakarta en Jogjakarta een belasting geheven van 
iederen landsonderhoorige, aan wien vergunning is verleend tot 
den handel in vuurwerk of gevaarlijk vuurwerk, als bedoeld in 
artikel 7 der Vuurwerkordonnantie 1932 (Staatsblad 1932 
N°. 143). 

2. Houders van vergunning tot aanmaak, voor zoover zij 
het door hen vervaardigde vuurwerk of gevaarlijk vuurwerk 
zelf niet in het klein verkoopen, zijn van deze belasting vrij
gesteld. 

Artikel 2. 

Het vuurwerk-vergunningsrecht bedraagt jaarlijks voor elke 
plaats, waar het bedrijf ingevolge de in artikel 1 bedoelde ver
gunningen mag worden uitgeoefend: 

a. op de hoofdplaatsen Soerakarta en Jogjakarta ... f 50,— 

/). op de regentschapshoofdplaatsen 25,— 

c. elders 10,— 

Artikel 3. 

1. H e t belastingjaar is het kalenderjaar. 

2. H e t vuurwerk vergunningsrecht moet worden voldaan 
vóór of op 31 Januari van elk jaar, tenzij de belastingplicht 
in den loop van het jaar ontstaat , in welk geval het recht tot 

het in artikel 2 bepaalde jaarlijksche bedrag moet worden vol
daan binnen tien dagen na den dag, waarop een opdracht tot 
betaling aan den belastingplichtige is uitgereikt. 

3. De betaling geschiedt in de Landskas, daartoe aangewezen 
door de krachtens artikel 5, eerste lid, der Regelen voor het 
administratief beheer, voortvloeiende uit de Indische Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1933 N°. 381) aangewezen gezag
hebbende, bevoegd tot het beoordeelen, verevenen en betaal
baarstellen van vorderingen ten laste van den Lande. Van de 
kwijting van het recht wordt een bewijs van ontvangst volgens 
een door vorenbedoelden gezaghebbende vastgesteld model 
afgegeven. 

Artikel 4. 

1. Tegen de betaling van het vuurwerk-vergunningsrecht 
kan de belastingplichtige binr^n drie maanden, nadat het 
bedrag te zijner kennis is gebracht, bezwaren inbrengen bij 
het Hoofd van gewestelijk bestuur, dat daarop beslist. 

2. Van de in het eerste lid bedoelde beslissing staat geen 
hooger beroep open. 

3. De verplichting tot betaling van de belasting wordt niet 
opgeschort door het indienen van bezwaren, als bedoeld in het 
eerste lid. 

Artikel 5. 

1. Indien de belastingschuldige in gebreke blijft het ver
schuldigde aan te zuiveren binnen de in artikel 3 aangegeven 
termijnen, beloopt hij een boete van vijf en twintig ten honderd 
over het onbetaald gebleven gedeelte daarvan. 

2. He t Hoofd van gewestelijk bestuur is bevoegd, op grond 
van dwaling of verschoonbaar verzuim, geheele of gedeeltelijke 
ontheffing te verkenen van de boete bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel. 

Artikel 6. 

1. Bijaldien de vergunninghouder, na in boete te zijn ge
vallen, in gebreke blijft het in artikel 2 bedoelde recht en de 
daarover verbeurde boete te voldoen, kan de autoriteit, die 
hem de vergunning bedoeld in artikel 7 van de Vuurwerk
ordonnantie 1932 heeft verleend, de betrekkelijke vergunning 
intrekken. 

2. Van die intrekking staat geen hooger beroep open. 

3. Een nieuwe vergunning wordt niet verleend, alvorens het 
achterstallige recht en de daarover verbeurde boete in 's Lands 
kas zijn gestort. 

Artikel 7. 

1. De verplichting tot naleving van de bepalingen dezer 
ordonnantie rust in gevallen, waarin zij toepassing moeten 
vinden ten aanzien van een rechtspersoon, op de hier te lande 
gevestigde leden van het bestuur of bij afwezigheid of ont
stentenis van die leden op de vertegenwoordigers van den 
rechtspersoon in Nederlandsch-Indië. 

2. He t bepaalde in het vorige lid vindt overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van rechtspersonen, optredende als 
bestuurder of vertegenwoordiger van een anderen rechtspersoon. 

Ten tweede: Onder nadere bekrachtiging door de wet wordt 
bepaald, dat artikel 16 der Indische Comptabiliteitswet (Indisch 
Staatsblad 1925 N°. 448) ten aanzien van deze ordonnantie 
buiten werking wordt gesteld. 

Ten derde: Deze ordonnantie, welke kan worden aangehaald 
als de „Vorstenlandsche vuurwerk-vergunningsrechtordonnantie 
1937", treedt in werking met ingang van een door den 
Gouverneur-Generaal te bepalen dag. 

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze 
in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië worden geplaatst. 


