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17 041 Technische herziening van de Successiewet 1956 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wi j bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet hou-
dende technische herziening van de Successiewet 1956. 

De toel ichtende memor ie (en bi j lagen), die het Wetson twerp vergezelt, be-
vat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wi j U in Godes heil ige bescherming. 

's-Gravenhage, 7 september 1981 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Neder landen, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het wensel i jk is de Succes-

siewet 1956 (Stb. 362) aan te passen aan de A lgemene wet inzake ri jksbelas-
t ingen (Stb. 1959, 301) en voorts op enkele punten te wi jz igen; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord , en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk w i j goedv inden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Successiewet 1956 word t gewi jz igd als vo lgt . 

A. In artikel 2 worden de volgende wi jz ig ingen aangebracht. 

1. Het eerste lid word t vervangen door: 
1. De buiten het Rijk verbl i j f houdende Nederlander die in dienstbetrek-

king staat tot een Nederlandse publiekrechtel i jke rechtspersoon, alsmede zijn 
niet duurzaam gescheiden van hem levende echtgenoot en de kinderen voor 
wie hij kinderaftrek geniet in de zin van de Wet op de vermogensbelast ing 
1964 (Stb. 520), worden geacht binnen het Rijk te wonen . De vor ige volzin 
bli jft bui ten toepassing ten aanzien van de aldaar bedoelde Nederlander, 
echtgenoot en k inderen: 
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a. indien die Nederlander buiten het Rijk werkzaam is in het land waar hij 
is aangeworven, tenzij hij militair is; 

b. indien die Nederlander militair is en bij of krachtens algemene maatre-
gel van bestuur is bepaald, dat hij geacht wordt blijvend buiten het Rijk 
werkzaam te zijn. 

2. Het tweede en het vierde lid vervallen; het derde lid wordt vernum-
merd tot tweede lid. 

B. In artikel 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

1. In het eerste lid vervalt «, tenzij blijkt, dat hij op dat tijdstip zijn woon-
plaats had in een der Overzeese Rijksdelen». 

2. Het derde, vierde en vijfde lid vervallen. 

C. In artikel 4 wordt «aanslagen voor recht en boeten» vervangen door: 
belastingaanslagen. 

D. In artikel 6 wordt «gehuwd man» vervangen door «gehuwde» en wordt 
«vrouw» telkens vervangen door: echtgenoot. 

E. In artikel 8, derde lid, 4 :, wordt «vrouw» vervangen door: echtgenoot. 

F. In artikel 9 wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, 
na het tweede lid ingevoegd: 

3. De overdrachtsbelasting - voor zover deze niet heeft geleid tot toepas-
sing van artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Stb. 1970, 
611) - en de rechten van schenking en van overgang, betaald ter zake van de 
waarde welke op grond van dit artikel voor de heffing van het recht van suc-
cessie of van overgang in aanmerking komt, strekken in mindering van het 
ten gevolge van dit artikel verschuldigde recht. 

G. In artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

1. In het derde lid wordt «artikel 21, onder II» vervangen door: artikel 21, 
achtste lid. 

2. Aan het vijfde lid, 1°, wordt na «echtgenoten» toegevoegd: , noch aan-
spraak kan maken op een vrijstelling, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 4", let-
ter e. 

H. Aan artikel 11, vijfde lid, 2°, wordt na «echtgenoten» toegevoegd: 
, noch aanspraak kan maken op een vrijstelling, bedoeld in artikel 32, eerste 
lid,4°, lettere. 

I. In artikel 12, derde lid, 1c, vervalt «8°,». 

J. Aan artikel 13 wordt toegevoegd: 
Ingeval het verkregene op grond van deze bepaling geacht wordt krach-

tens erfrecht te zijn verkregen van meer dan één erflater, vindt de bepaling 
slechts toepassing met betrekking tot de nalatenschap van de erflater die het 
laatst is overleden. 

K. Artikel 16 wordt vervangen door: 

Artikel 16. De goederen, door de erflater bij uiterste wil bestemd tot ver-
mogen van een stichting welke overeenkomstig artikel 288, tweede en derde 
lid, van Boek 2 (Rechtspersonen) van het Burgerlijk Wetboek na het overlij-
den van de erflater wordt opgericht, worden beschouwd als door de stich-
t i rg krachtens erfrecht te zijn verkregen. 
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L. In artikel 19 worden de vo lgende wi jz ig ingen aangebracht. 

1. In het eerste lid vervalt onderdeel a; de onderdelen b, c en d worden 
achtereenvolgens opgenomen als onderdelen a, b e n e . 

2. In het eerste lid word t onderdeel c (nieuw) vervangen door : 
c. pleegkinderen met wett ige kinderen van de pleegouder. 

3. In het tweede lid word t «erflater of schenker» vervangen door : pleeg-
ouder. 

M. Art ikel 21 word t vervangen door : 

Artikel 21 . 1. Het verkregene word t in aanmerking genomen naar de 
waarde welke daaraan op het t i jdst ip van de verkr i jg ing in het economische 
verkeer kan worden toegekend. 

2. Met f ideï-commis bezwaarde e igendom word t in aanmerking genomen 
naar de waarde van de vol le e igendom. 

3. Effecten welke voorkomen in de pr i jscourant, op last van Onze Minister 
door ten minste vier makelaars of commiss ionai rs in effecten te Amste rdam 
opgemaakt in de week van de verkr i jg ing, worden in aanmerking genomen 
naar de waarde volgens die pri jscourant. 

4. Goodwi l l waaraan voor de heff ing van de inkomstenbelast ing ten aan-
zien van de erflater of schenker een boekwaarde word t toegekend, word t in 
aanmerking genomen naar die boekwaarde. 

5. Wat in het economische verkeer als een eenheid pleegt te worden be-
schouwd, word t in aanmerking genomen met inachtneming van die om-
standigheid. 

6. Wi j behouden Ons voor bij a lgemene maatregel van bestuur regelen te 
geven nopens de in aanmerking te nemen waarde van rechten op en ver-
pl icht ingen tot periodieke ui tker ingen. 

7. Bij verkr i jg ing door f ideï-commissaire verwachters is voor de bepaling 
van aard en waarde van het verkregene beslissend het t i jdst ip waarop het 
genot voor de verwachter ingaat. 

8. De waarde van een vruchtgebruik word t gesteld op het overeenkonv 
stig het zesde lid tot kapitaal gebrachte bedrag van de jaarli jkse inkomsten. 
Wi j behouden Ons voor bij a lgemene maatregel van bestuur de jaarli jkse in-
komsten vast te stellen op een daarbi j te bepalen percentage van de over-
eenkomst ig de vor ige leden te bepalen waarde van hetgeen aan het vrucht-
gebruik is onderworpen, naar het t i jdst ip waarop het genot aanvangt. 

9. De waarde van hetgeen onder de last van vruchtgebruik of van perio-
dieke ui tkering word t verkregen, word t gesteld op het verschil tussen de 
waarden van de vol le e igendom en het vruchtgebruik of de periodieke uitke-
r ing, beide waarden vastgesteld overeenkomst ig de vor ige leden. Met elkan-
der opvolgende vruchtgebruiken en periodieke uitkeringen word t bij de 
waardebepal ing van de daarmede bezwaarde e igendom terstond rekening 
gehouden. f 

N. In artikel 24 worden de volgende wi jz ig ingen aangebracht. 

1. De aanduid ing «I.» vóór het eerste onderdeel verval t ; de alinea's van dat 
onderdeel worden achtereenvolgens opgenomen als eerste, tweede, derde, 
vierde en vi j fde l id. 
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2. In de tot eerste lid genummerde alinea wordt «worden de rechten van 
successie en van schenking» vervangen door: wordt de belasting. 

3. In de tot derde lid genummerde alinea wordt «schenkingsrecht» ver-
vangen door: recht van schenking of het recht van overgang. 

4. In de tot vierde lid genummerde alinea wordt «rechtspersoon welke uit-
sluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang be-
oogt» vervangen door: kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke 
of het algemeen nut beogende instelling. 

5. Artikel 24, onderdeel II, vervalt. 

0. In artikel 32, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

1. In 2C vervalt «naar het oordeel van Onze Minister van Financiën». 

2. In 3° wordt «rechtspersoon als wordt bedoeld in artikel 24, sub I, voor-
laatste alinea» vervangen door: instelling als wordt bedoeld in artikel 24, 
vierde lid. 

3. 8° vervalt. 

P. In artikel 33 worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

1. In het eerste lid, 3", vervalt «naar het oordeel van Onze Minister van Fi-
nanciën». 

2. In het eerste lid, 4°, wordt «rechtspersoon als wordt bedoeld in artikel 
24, sub I, voorlaatste alinea» vervangen door: instelling als wordt bedoeld in 
artikel 24, vierde lid. 

3. Het eerste lid, 8°, vervalt. 

4. In het eerste lid, 10°, wordt «rechtspersoon, als bedoeld is in artikel 24,1, 
vierde alinea» vervangen door: instelling als wordt bedoeld in artikel 24, 
vierde lid. 

5. Aan het eerste lid, 12°, wordt na de eerste alinea toegevoegd: 
Voor zover een ingevolge deze bepaling van het recht van schenking vrij-

gestelde verkrijging haar grond vindt in de voldoening aan een enkel op de 
voorschriften van de moraal of het fatsoen berustende verplichting tot ver-
zorging na het overlijden van de schuldenaar - de omzetting van zodanige 
verplichting in een rechtens afdwingbare daaronder begrepen - wordt zij ge-
acht krachtens erfrecht dooi het overlijden te zijn verkregen. 

6. In het tweede lid wordt «artikel 24,1, derde alinea» vervangen door: ar-
tikel 24, derde lid. 

Q. In artikel 35, tweede lid, vervalt «, met uitzondering van de onder artikel 
32, 8:, bepaalde vrijstelling, welke alsdan naar evenredigheid wordt toege-
past. 

R. Artikel 36 wordt vervangen door: 

Artikel 36. De belasting wordt geheven van de verkrijger. 

S. Artikel 37 wordt vervangen door: 

Artikel 37. De belasting wordt geheven bij wege van aanslag. 

T. Artikel 38 wordt vervangen door: 
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Artikel 38. De er fgenaam aan wie een aangif tebi l jet is uitgereikt, is ge-
houden mede aangifte te doen van de gegevens welke van belang kunnen 
zijn voor de heff ing van het recht van successie van de andere verkri jgers, 
niet zijnde er fgenamen. 

U. Art ikel 39 wo rd t vervangen door : 

Artikel 39. Indien meer dan één verkri jger gehouden is aangifte te doen 
ter zake van dezelfde nalatenschap, kan zulks geschieden bij één aangifte-
biljet. 

V. Art ikel 40 word t vervangen door : 

Artikel 40. 1. De inspecteur kan aan de schenker die naar zijn men ing ver-
moedel i jk een belastbare schenking heeft gedaan, een aangiftebi l jet ui trei-
ken. 

2. De schenker en de begift igde - dan wel de gezamenli jke schenkers of 
begif t igden - kunnen te zamen aangifte doen bij één aangiftebil jet. 

W. Art ikel 41 verval t . 

X. In artikel 43, eerste l id, worden de tweede en derde volzin vervangen 
door: De stukken betreffende de heff ing en de invorder ing van de belasting 
kunnen worden gezonden en betekend hetzij aan de gekozen woonplaats 
hetzij aan de werkel i jke woonplaats of plaats van vest ig ing. Artikel 57 van de 
Algemene wet inzake ri jksbelastingen en artikel 2, zesde l id, van de Wet ad-
ministrat ieve rechtspraak belastingzaken (Stb. 1956, 323) bl i jven buiten toe-
passing. 

Y. Art ikel 44 vervalt . 

Z. In artikel 45 worden de volgende wi jz ig ingen aangebracht. 

1. Het eerste lid word t vervangen door : 

1. De inspecteur stelt de te rmi jn voor het doen van aangifte voor het recht 
van successie en voor het recht van overgang zodanig vast dat deze niet eer-
der verstri jkt dan acht maanden na het over l i jden of na de schenking. 

2. In het tweede en derde lid word t «termijn» telkens vervangen door : in 
het eerste lid bedoelde termi jn van acht maanden. 

AA. Art ikel 46, eerste en tweede l id, word t - onder ve rnummer ing van het 
derde lid tot tweede lid - vervangen door: 

1. De inspecteur stelt de termi jn voor het doen van aangifte voor het recht 
van schenking zodanig vast, dat deze niet eerder verstri jkt dan twee maan-
den na de schenking, met dien verstande dat ten aanzien van de schenking 
door een ouder aan een kind de termi jn aanvangt bij het einde van het kalen-
derjaar waar in de schenking heeft p laatsgevonden. 

AB. De artikelen 47 en 48 verval len. 

AC. Hoofdstuk V vervalt. 

AD. Art ikel 52 word t vervangen door : 

Artikel 52. 1. Navorder ing op de voet van hoofdstuk III van de Algemene 
wet inzake r i jksbelast ingen kan mede plaatsvinden in geval len waar in van 
een verkri jger te we in ig belasting is geheven doordat een aan een andere 
verkri jger opgelegde aanslag, anders dan ingevolge artikel 53, is vermin-
derd. 
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2. In gevallen waarin zowel de schenker als de begiftigde ten onrechte 
niet een verzoek om uitreiking van een aangiftebiljet hebben gedaan, kan de 
inspecteur de te weinig geheven belasting navorderen op de voet van 
hoofdstuk III van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301). 

AE. In artikel 53 worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

1. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. De vermindering wordt verleend op een verzoek dat geschiedt bij een 

aangifte waarvan Onze Minister het formulier vaststelt. De inspecteur beslist 
op het verzoek bij beschikking. 

2. In het derde lid wordt «twee maanden» vervangen door «acht maan-
den» en vervalt de laatste volzin. 

3. Het vijfde lid vervalt. 

AF. Artikel 54 wordt vervangen door: 

Artikel 54. Een bezwaarschrift kan op de voet van artikel 23 van de Alge-
mene wet inzake rijksbelastingen eveneens worden ingediend door de ver-
krijger die belang heeft bij de aan een andere verkrijger uit dezelfde nalaten-
schap opgelegde aanslag of verleende vermindering. 

AG. De artikelen 55 tot en met 58 vervallen. 

AH. Artikel 59 wordt vervangen door: 

Artikel 59. De belastingaanslagen zijn invorderbaar een maand na de 
dagtekening van het aanslagbiljet. 

Al. Artikel 60, derde lid, vervalt, onder vernummering van het vierde lid 
tot derde lid. 

AJ. In artikel 61 worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

1. In het tweede lid vervalt 1 , onder vernummering van 2" en 3° tot 1° en 
2°. 

2. In het tweede lid, 1" (nieuw) wordt «rechten en boeten» vervangen door 
«belasting» en wordt «zijn» vervangen door «is». 

3. In het tweede lid, 2C (nieuw), wordt «rechten en boeten» vervangen 
door: belasting. 

4. In het derde lid wordt «Voor de boeten, door de verzekeraar belopen, 
en voor de rechten en boeten waarvoor deze aansprakelijk is» vervangen 
door: Voor de belasting waarvoor de verzekeraar aansprakelijk is. 

AK. Artikel 62, eerste lid, wordt - onder vernummering van het tweede lid 
tot derde lid - vervangen door: 

1. De invordering van de belastingaanslagen geschiedt volgens de bepa-
lingen van de wet van 22 mei 1845 (Stb. 22) op de invordering van 's Rijks di-
recte belastingen, met uitzondering van de artikelen 12 en 17, tweede lid, 
van die wet. 

2. Ingeval sprake is van meer dan één verkrijger van dezelfde erflater of 
krachtens een gezamenlijke schenking, kunnen de ter zake vastgestelde be-
lastingaanslagen worden opgenomen in één aanslagbiljet. 
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AL. In artikel 63 worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

1. In het eerste lid vervalt «boeten en». 

2. In het tweede lid wordt «de gebeurtenis, welke de termijn van aangifte 
doet ingaan» vervangen door «het tijdstip waarop de in artikel 45 vermelde 
termijn van acht maanden ingaat». 

Aan dit lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een 
komma, toegevoegd: alsmede de tijd gedurende welke uitstel is verleend 
voor het indienen van een aangifte of voor de betaling. 

3. In het derde lid vervalt «boeten en». 
Aan dit lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een 

puntkomma, toegevoegd: wat het recht van schenking betreft, wordt in het 
tweede lid voor «de in artikel 45 vermelde termijn van acht maanden» gele-
zen: de in artikel 46 vermelde termijn van twee maanden. 

4. In het vierde lid wordt «, de ter zake verschuldigde boeten en de kosten 
van vervolging» vervangen door: en de ter zake verschuldigde kosten van 
vervolging. 

AM. In artikel 64, eerste lid, wordt «rechten en boeten» vervangen door: 
belasting. 

AN. In artikel 65 worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

1. In het eerste lid, wordt «Onze Minister van Financiën» vervangen door: 
Onze Minister. 

2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Voor de verjaring van de invordering van de verschuldigde belasting 

telt niet mede de tijd gedurende welke krachtens het eerste lid uitstel van be-
taling is verleend. 

AO. Artikel 66 wordt vervangen door: 

Artikel 66. 1. De in artikel 11, derde lid, en artikel 16, derde lid, van de AI-
gemene wet inzake rijksbelastingen vermelde termijnen van drie onder-
scheidenlijk vijf jaren voor het vervallen van de bevoegdheid tot het vaststel-
len van een aanslag of van een navorderingsaanslag gaan in: 

1°. voor het recht van successie of het recht van overgang wegens een 
verkrijging krachtens erfrecht, na de dag van de inschrijving van de akte van 
overlijden in de registers van de burgerlijke stand hier te lande of na de dag 
waarop akten of stukken, waaruit het overlijden blijkt, ter kennis van de in-
specteur zijn gekomen. In de gevallen, bij artikel 45, tweede en derde lid, be-
doeld, beginnen de termijnen niet eerder te lopen dan van de dag waarop de 
termijn van aangifte ingaat, en worden zij verlengd met de tijd dat de termijn 
van aangifte niet loopt; 

2°. voor het recht van schenking of het recht van overgang wegens een 
verkrijging krachtens schenking, na de dag van de inschrijving van de akte 
van overlijden van de schenker of van de begiftigde in de registers van de 
burgerlijke stand hier te lande of na de dag waarop akten of stukken, waaruit 
het overlijden van de schenker of van de begiftigde blijkt, ter kennis van de 
inspecteur zijn gekomen. Ingeval zowel de schenker als de begiftigde een 
rechtspersoon is, vervalt de bevoegdheid dertig jaren na de schenking. Inge-
val een opschortende voorwaarde aan de schenking is verbonden, gaat de 
termijn van drie, vijf of dertig jaren niet vroeger in dan na de vervulling van 
de voorwaarde. 

2. Betreft het de bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderings-
aanslag wegens het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van een 
vermindering op grond van artikel 53, dan gaat de termijn in na de dag waar-
op de vermindering is verleend. 
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3. Voor de berekening van de in het eerste en tweede lid bedoelde termi j -
nen telt niet mede de t i jd gedurende welke de belast ingpl icht ige niet binnen 
het Rijk woon t of is gevest igd. 

AP. In artikel 67 worden de volgende wi jz ig ingen aangebracht. 

1. Voor de tekst word t «1.» geplaatst. 

2. In de aanhef word t «Onze Minister van Financiën» vervangen door : On-
ze Minister. 

3. In 1° vervalt «of in een der Overzeese Rijksdelen». 

4. In 3C wo rd t «25 jaren» vervangen door : 27 jaren. 

5. In 4° vervalt «of in een der Overzeese Rijksdelen» en «voor die grondge-
bieden». 

6. In 5° vervalt «of van een der Overzeese Rijksdelen». 

7. Aan het artikel wo rd t een tweede lid toegevoegd, lu idende: 
2. Onze Minister kan kwi j tschelding ver lenen van het recht verschuldigd 

wegens verkr i jg ingen door : 
a. een andere Staat, voor zover het recht meer bedraagt dan het recht dat 

de Nederlandse Staat verschuldigd zou z i jn; 
b. een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechteli jk l ichaam 

van een andere Staat, voor zover het recht meer bedraagt dan het recht dat 
een Nederlandse provincie of gemeente verschuldigd zou z i jn; 

c. een in een andere Staat gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, 
wetenschappel i jke of het a lgemeen nut beogende instel l ing, voorzover het 
recht meer bedraagt dan het recht dat een verkri jger als is bedoeld in artikel 
24, vierde l id, verschuld igd zou z i jn; 

d. een in een andere Staat gevestigde verenig ing of st ichting van voor-
werpen van kunst en wetenschap, mits de verkri jger de in haar bezit zi jnde 
voorwerpen in de regel kosteloos of tegen een matige toegangspri js ter be-
zicht iging van het publ iek stelt, dan wel verkr i jg ingen krachtens schenking 
door een in een andere Staat gevestigde verenig ing of st icht ing welke uit-
slui tend of nagenoeg ui ts lui tend de bevorder ing van kunst of wetenschap 
ten doel heeft, voor zover het recht meer bedraagt dan het recht dat een ver-
kri jger als is bedoeld in het eerste l id, 1°of 4°, natoepassing van dat lid ver-
schuldigd zou z i jn; 

een en ander met dien verstande dat zodanige kwi j tschelding van recht al-
leen word t ver leend, indien de Staat die de making of schenking verkri jgt of 
waar de verkr i jger is gevest igd, verklaart dat in geval van makingen of 
schenkingen door een inwoner van die Staat aan de Nederlandse Staat, een 
Nederlandse provincie of gemeente dan we l een verkri jger als is bedoeld in 
artikel 24, vierde l id, of in het eerste l id, 1° of 4°, over die makingen of schen-
kingen niet meer belasting zal worden geheven dan ingeval de buitenlandse 
Staat zelf zou verkr i jgen of de verkri jger op het grondgebied van de bui ten-
landse Staat zou zijn gevest igd. 

AQ. De artikelen 68 en 69 verval len. 

AR. In artikel 70, eerste l id, word t «Onze Minister van Financiën» vervan-
gen door : Onze Minister. 

AS. Art ikel 72, v ierde l id, vervalt. 

AT. In artikel 73 en in artikel 75, eerste l id, word t «Onze Minister van Fi-
nanciën» vervangen door : Onze Minister. 
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A U . Art ikel 77 word t vervangen door: 

Artikel 77. Hij die niet voldoet aan een verp l icht ing, hem bij of krachtens 
artikel 73 of 75 opgelegd, word t gestraft met een geldboete van ten hoogste 
v i j fdu izend gu lden. 

AV. De artikelen 79 en 80 verval len. 

ARTIKEL II 

De Natuurschoonwet 1928 (Stb. 63) w o r d t gewi jz igd als volgt . 

A. In de art ikelen 7 en 8 word t «verkoopwaarde» telkens vervangen door : 
waarde in het economische verkeer. 

B. In de laatste volzin van artikel 7 wo rd t «Successiewet 1956» vervangen 
door : wettel i jke bepal ingen betreffende de rechten van successie, van 
schenking en van overgang. 

C. In artikel 8, v i j fde l id, word t «Artikel 51 van de Successiewet 1956» ver-
vangen door : Art ikel 11 van de A lgemene wet inzake ri jksbelastingen (Stb. 
1959,301). 

D. Art ikel 9 wo rd t vervangen door : 

Artikel 9. Op de ingevolge de artikelen 7 en 8 aan te geven waarden en op 
te leggen aanslagen zijn de wettel i jke bepal ingen betreffende de rechten van 
successie, van schenking en van overgang en de bepal ingen van de A lgeme-
ne wet inzake r i jksbelast ingen voor zoveel mogel i jk van toepassing. 

De verhog ing van belasting in geval van navorder ing word t , voor de toe-
passing van de artikelen 7 en 8, geacht niet in het recht te zijn begrepen. 

ARTIKEL III 

Artikel 38 van de A lgemene wet inzake r i jksbelast ingen word t gewi jz igd 
als volgt 

Artikel 38. Wi j behouden Ons voor ter voo rkoming van dubbele belasting 
in gevallen waar in daaromtrent niet op andere wi jze is voorzien, gehele of 
gedeeltel i jke vr i js te l l ing of verminder ing van belasting te ver lenen, indien en 
voor zover het voorwerp van de belasting is onderworpen aan een belasting 
die vanwege een ander land van het Koninkri jk, een andere Mogendhe id of 
een volkenrechtel i jke organisatie word t geheven. 

ARTIKEL IV 

1. Deze wet treedt in werk ing op een door Ons te bepalen t i jdst ip. 

2. Zij is van toepassing, indien het over l i jden, de schenking of de in artikel 
45, derde l id , tweede zin, of in artikel 53, eerste l id, van de Successiewet 1956 
bedoelde gebeurtenis plaatsvindt op of na het t i jdst ip van haar inwerkingtre-
d ing, zomede indien op of na dat t i jdst ip krachtens schenking wordt verkre-
gen ten gevolge van de vervul l ing van een voorwaarde. 
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle minister ië le depar tementen, autor i te i ten, col leges en ambtenaren, w ie 
zulks aangaat, aan de nauwkeur ige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Financiën, 
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