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EINDVERSLAG van de vaste Commissie voor Financiën 
omtrent de volgende ontwerpen van wet: 

1. Goedkeuring van de op 30 oktober 1970 te Brussel 
tot stand gekomen Overeenkomst ter vereenvoudiging 
van de formaliteiten aan de Benelux-binnengrenzen 
in verband met de omzetbelasting (11078; zitting 
1970-1971); 

2. Goedkeuring van de op 10 juni 1970 te Brussel tot 
stand gekomen Overeenkomst tot eenmaking van het 
Benelux-accijnsgebied (11079; zitting 1970-1971); 

3. Goedkeuring beschikking van de Minister van Finan-
ciën van 30 december 1970, nr. A70/18382 (Stcrt. 
252) tot tijdelijke verhoging van de belasting op grond 
van conjuncturele overwegingen (11 172; zitting 
1970-1971); 

4. Wijziging van de accijns van sigaretten (11392; 
zitting 1971); 

5. Voorziening voor de kalenderjaren 1971 en 1972 
met betrekking tot de heffing van loon- en inkom-
stenbelasting van degenen die uitsluitend of vrijwel 
uitsluitend uitkeringen ingevolge de Algemene Ouder-
domswet of de Algemene Weduwen- en Wezenwet 
genieten (11417); 

6. Vaststelling van de Wet op de Middelen van de rijks-
begroting voor het dienstjaar 1972 (11 500); 

7. Wijziging van de omzetbelasting (11 505); 
8. Verhoging van de assurantiebelasting (11 506); 
9. Accijns van alcoholvrije dranken (11 507); 

10. Verhoging van de accijns op benzine (11 508); 
11. Fiscale begeleiding van verplichte deelneming in een 

bedrijfs- of beroepspensioenregeling (11 509); 
12. Verlenging van de tijdelijke verlaging van de suiker-

accijns (11 510); 
13. Wijziging van de Kostenwet invordering rijksbelas-

tingen (11511); 
14. Verruiming van de zelfstandigenaftrek in de inkom-

stenbelasting (11512); 
15. Wijziging van de invordering van inkomstenbelasting 

en vermogensbelasting (11 513); 
16. Verlenging met twee jaar van de tijdelijke verhoging 

van de vermogensbelasting (11 514); 
17. Voorzieningen met betrekking tot tijdelijke verhoging 

of verlaging van belasting op grond van conjunctu-
rele overwegingen (11 550). 

De vaste commissie wilde zich in dit verslag onthouden van 
het maken van opmerkingen over de onderhavige wetsontwer-
pen. Wel behield men zich voor verschillende met deze wets-
ontwerpen samenhangende onderwerpen te bespreken bij de 
algemene financiële beschouwingen over de rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1972. 

Vastgesteld, 30 november 1971. 
MERTENS (plv.) ALBEDA 
TERWINDT RANG 
ZOON IJMKERSCp/vJ 
DE WILDE (plv. voorzitter) TONNAER 
VERMEER (plv.) VAN DIS 
DE GEER VAN OUDEGEIN VAN WIJK. 
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