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14 8 8 7 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 

15 0 8 8 Aanvulling van de voorzieningen met betrekking tot de jaarlijkse bijstelling 
van de inkomstenbelasting en de loonbelasting, zulks ten einde rekening te 
kunnen houden met een verlegging van de basis voor de bij die bijstelling in 
aanmerking te nemen prijsindexcijfers alsmede herstel van een onjuistheid in 
de kinderaftrekregeling van de loon en inkomstenbelasting voor het vierde 
kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979 

15 0 9 0 Tijdelijke belastingmaatregelen in afwachting van de besluitvorming over 
het Rapport-Hofstra 

15 3 0 8 Het uitgeven en belenen van schatkistpapier en het aangaan van 
geldleningen ten laste van de Staat der Nederlanden in 1979 (Leningwet 
1979) 

15 3 3 9 Wijziging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting in het kader van 
het belastingplan 1979 

15340 Wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 en van de Wet op 
het Rijkswegenfonds 

15 3 4 1 Verlenging van twee van de drie in afwachting van de besluitvorming over 
het Rapport-Hofstra getroffen tijdelijke belastingmaatregelen 

15342 Verlenging van de geldingsduur van de tijdelijke zelfstandigenaftrek voor 
kleinere zelfstandigen in de inkomstenbelasting alsmede tijdelijke 
verruiming in de termijnen van de verliescompensatie voor de 
inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting 

15343 Verhoging van de overdrachtsbelasting 

15 3 6 6 Verlenging van de geldingsduur van de tijdelijke maatregelen in de 
vermogensbelasting voor het kalenderjaar 1979 

NOTA TER VERBETERING VAN MISSTELLINGEN IN HET EINDVERSLAG 
VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN 
3 januari 1979 

In de interventies van de heer Van Tets dienen de volgende verbeteringen 
te worden aangebracht: 

a. opblz. 11, 2de alinea, moet in regel 8 in plaats van «er voordelen» wor-
den gelezen: er cumulerende voordelen; in de 9de regel komen de woorden 
«het cumuleren van» te vervallen; 

b. op blz. 19, eerste interventie, moet in regel 6 in plaats van «58» worden 
gelezen: f 18,50; 

c. op blz. 20, regel 1, moet in plaats van «in» worden gelezen: bij; 

d. opblz. 24, regel 8, moet in plaats van «alleen in» worden gelezen: al-
leen daarvoor in. 
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