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N r 4 NOTA VAN VERBETERING 
Ontvangen 12 november 1981 

In het ontwerp van wet dienen de volgende verbeter ingen te worden aan-
gebracht: 

a. In de vierde alinea van het formul ier van afkondiging moet in plaats 
van «gelijk wi j» worden gelezen: gelijk Wi j 

b. In artikel I, onderdeel X, word t na «Algemene wet inzake ri jksbelastin-
gen» ingevoegd: (Stb. 1959,301). 

c. In artikel I, onderdeel AD, laatste regel, vervalt : (Stb. 1959,301). 

In de memorie van toelichting dienen de volgende verbeter ingen te wor-
den aangebracht: 

a. Op blz. 4 word t in de vierde regel van de zesde alinea «1961» vervan-
gen door : 1964. 

b. Op blz. 6 word t in de achtste regel van onder «+ 60%» vervangen door: 
± 60%. 

c. Op blz. 7 word t in de vi j f t iende regel van onder «overmakingen» ver-
vangen door : makingen. 

d. Op blz. 7 word t in de tweede regel van onder «constante» vervangen 
door: contante. 

e. Op blz. 10 word t in de eerste regel van boven «artikel 2, derde l id, al let-
ter a» vervangen door: artikel 2, derde l id, letter a. 

f. Op blz. 13 word t in de twint igste regel van onder «expl i tat iedatum» ver-
vangen door: expirat iedatum. 

g. Op blz. 14 word t in de zesde regel van de vierde alinea «1959» vervan-
gen door : 1859. 

h. Op blz. 16 word t in de zestiende regel van onder «BND 1975/44» ver-
vangen door: BNB 1975/44. 

i. Op blz. 17 vervalt in de laatste regel «de been wi l houden, of iemand die 
gefraudeerd heeft, op» 

j . Op blz. 18 word t in de elfde regel van de tweede alinea «letter de» ver-
vangen door: letter d. 

k. Op blz. 19 word t de dert iende regel van onder vervangen door : Artikel I, 
onderdeel Q (artikel 35 Successiewet 1956). 

I. Op blz. 19 wordt in de twaal fde regel van onder «onderdeel Q» vervan-
gen door : onderdeel O. 

m. Op blz. 19 word t in de negende regel van onder «artikel 36Successie-
wet 1956k» vervangen door: artikel36 Successiewet 1956. 
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n. Op blz. 20 wordt de eerste regel vervangen door: Aan de belasting-
plichtige kan een aangiftebiljet worden uitgereikt, waar-. 

o. Op blz. 22 wordt in de zevende regel van boven «artikelen 11» vervan-
gen door: artikel 11. 

p. Op blz. 24 vervalt in de vijfde regel van Artikel I, onderdeel AN «,derde 
lid,». 
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