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Verlaging van de accijns van zware stookolie 

Wijziging van de wet op de accijns van alcoholhoudende stoffen 

Verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor LPG- en 
dieselpersonenauto's 

Wijziging van de inkomstenbelasting en van de loonbelasting (verlaging 
van de bejaardenaftrekken en van de arbeidsongeschiktheidsaftrekken), 
alsmede wijziging van de vermogensbelasting (afschaffing van de 
bejaardenaftrek en van de arbeidsongeschiktheidsaftrek) 

Wijziging van de dividendbelasting (teruggaafregelingen en tarief bij 
inkoop van krachtens erfrecht opgenomen aandelen) 

Verlenging voor het kalenderjaar 1982 van de tijdelijke zelfstandigenaftrek 
in de inkomstenbelasting 

Wijziging van de Kostenwet invordering rijksbelastingen 

Verhoging en uitbreiding van de accijns van alcoholvrije dranken 

Verhoging van de bieraccijns 

Wijziging van het tarief van de inkomstenbelasting en van de loonbelasting 
in het kader van het belastingplan 1982 

Verhoging van de suikeraccijns 

1 Samenstelling: Christiaanse(CDA), voorzit-
ter, Rijnvos (CDA), Zoon (PvdA), Simons 
(PvdA), Pais (VVD), Veen (VVD), Mevr. Bischoff 
(D'66), De Gaay Fortman (PPR), Umkers (CPN) 
en Abma(SGP) 

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN1 

Vastgesteld 15 december 1981 

In verband met de korte tijd welke de Kamer is gelaten voor het voorberei-
dend onderzoek van de onderhavige wetsontwerpen heeft de commissie op 
15 december 1981 een mondelinge gedachtenwisseling met de Minister en 
de Staatssecretaris van Financiën gehad. Inmiddels hebben de bewindslie-
den schriftelijk antwoord gegeven op de vragen die niet terstond beant-
woord konden worden. Om deze reden ziet de commissie zich genoodzaakt 
om zich in dit verslag te onthouden van het maken van opmerkingen en het 
stellen van vragen. 

Wel behield men zich het recht voor om bij de openbare behandeling in te 
gaan op met deze wetsontwerpen verband houdende onderwerpen. 

De voorzitter van de commissie, 
Christiaanse 

De griffier van de commissie, 
Sprey 
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