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A. In de considerans alsmede in artikel I, artikel IV, onderdelen L en
0, artikel XII, onderdeel A, artikel XV, onderdelen B en C, artikel
XVIII, artikel XIX, artikel XXI, onderdelen B, C, D, E, F, G, H, I en K,
artikel XXII, onderdeel B, artikel XXIII, onderdeel A, artikel XXV,
artikel XXVI, artikel XXVII, artikel XXVIII, artikel XXIX, artikel
XXX, onderdeel A, artikel XXXIII, artikel XXXIV, artikel XXXV,
artikel XXXVI, onderdeel B, artikel XXXVII, onderdelen B en C,
artikel XXXVIII, onderdelen D, E, F, G, H, I, J en K, artikel XXXIX,
onderdelen A.1 en A.2, artikel XL, artikel XLI, artikel XLII, artikel
XLV, artikel XLIX, artikel L. onderdeel B, artikel Ll, onderdeel C,
artikel Lll, artikel LIIA, artikel Llll, artikel LIV, artikel LVI, artikel
LVII, artikel LX, artikel LXI, en artikel LXIl, wordt «Invorderingswet
1989» telkens vervangen door: Invorderingswet 1990.

B. In artikel IV wordt de onderdeelaanduiding van het ingevolge
onderdelen A.2 aan artikel 1, tweede lid, van de Algemene Wet inzake
de douane en de accijnzen toe te voegen onderdeel d vervangen door: e.

C. Artikel XVI wordt vervangen door:

ARTIKEL XVI

De Wet tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu na
1988 (Stb. 1989, 17) wordt gewijzigd als volgt.

A. Het derde lid van artikel 3 wordt vervangen door: 3. Op een met
toepassing van het tweede lid opgelegde naheffingsaanslag is de Invor–
deringswet 1990 (Stb. ) van toepassing als ware sprake van een
naheffingsaanslag bijzondere verbruiksbelasting van personenauto's.

B. Artikel 6 vervalt.
C. In artikel 7, tweede lid, wordt vóór de punt aan het slot van de

eerste volzin ingevoegd:, met dien verstande dat het derde lid van
genoemd artikel 5 als volgt wordt gelezen: Op een met toepassing van
het tweede lid opgelegde naheffingsaanslag is de Invorderingswet 1990
(Stb. ) van toepassing als ware sprake van een naheffingsaanslag
bijzondere verbruiksbelasting van personenauto's

D. In artikel XXXV betreffende de aanpassing van de Wet Bezitsvor–
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mingsfonds worden de volgende wijzigingen aangebracht.
D.1. In de aanhef wordt «de Wet Bezitsvorderingsfonds (Stb. 1971,

418)» vervangen door: de Wet Bezitsvormingsfonds (Stb. 1977, 194).
D.2. Het in onderdeel 2 opgenomen zevende lid van artikel 9 wordt

vervangen door:
7. Met betrekking tot het verzet tegen de tenuitvoerlegging van een

dwangbevel is artikel 18 van de Invorderingswet 1990 van overeenkom–
stige toepassing met dien verstande dat:

a. in afwijking van dat artikel het verzet mede gericht kan zijn tegen de
wettigheid en de grootte van het verschuldigde bedrag;

b. in dat artikel voor «de ontvanger die het dwangbevel heeft uitge–
vaardigd» telkens moet worden gelezen: de met de tenuitvoerlegging van
het dwangbevel belaste ontvanger.

E. In het in artikel XLV, onderdeel 1, opgenomen artikel 13, achtste
lid, van de Meststoffenwet wordt «de Wet administratieve rechtspraak
belastingzaken (Stb. 1956, 323)» vervangen door: de Wet administra–
tieve rechtspraak belastingzaken (Stb. 1983, 61).

F. In het in artikel Ll, onderdeel C, opgenomen artikel 61 r, derde
lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne wordt «de Wet
administratieve rechtspraak belastingzaken (Stb. 1956, 323)» vervangen
door: de Wet administrntieve rechtspraak belastingzaken (Stb. 1983,
61).

G. In artikel LVI wordt in het eerste lid, het tweede lid, aanhef en
onderdelen b, c en d, het derde lid, het vierde lid en het vijfde lid «1
oktober 1989» vervangen door: 1 juni 1990. Voorts wordt in het tweede
lid, onderdelen a, b en e, het derde lid en het vijfde lid «30 september
1989» vervangen door: 31 mei 1990.

H. In artikel LVII, wordt in het tweede lid, onderdeel a, «1 oktober
1990» vervangen door: 1 juni 1991. Voorts wordt in het tweede lid,
onderdeel b, «30 september 1990» vervangen door: 31 mei 1991.

I. In artikel LVIII wordt in het tweede lid, en in het derde lid, aanhef
en onderdelen a, b en c, «1 oktober 1989» vervangen door: 1 juni 1990.
Voorts wordt in het derde lid, onderdeel d, en in het vierde lid, «1
oktober 1989» telkens vervangen door: 1 juni 1990. Ten slotte wordt in
het tweede lid, het derde lid, onderdelen a en b, en het vierde lid, «30
september 1989» vervangen door: 31 mei 1990.

J. In artikel LIX wordt «1 oktober 1989» vervangen door: 1 juni
1990. Voorts wordt «30 september 1989» vervangen door: 31 mei 1990.

K. In artikel LX wordt «1 oktober 1989» vervangen door: 1 juni 1990.
L. Na artikel LXI wordt ingevoegd:

ARTIKEL LXIA

Indien het bij koninklijke boodschap van 22 juli 1988 ingediende
voorstel van wet houdende wijziging van de inkomstenbelasting en de
vermogensbelasting (belastingheffing met betrekking tot tijdelijke
genotsrechten) (Kamerstukken II 1987/88, 20 648) tot wet wordt
verheven wordt met ingang van het tijdstip waarop die wet in werking
treedt dan wel, indien deze wet op een later tijdstip in werking treedt,
met ingang van dat latere tijdstip, de Invorderingswet 1990 gewijzigd als
volgt:

A. Artikel 24 wordt vervangen door:
Artikel 24. De ontvanger kan de belastingaanslagen in de vermo–

gensbelasting, voor zover zij betrekking hebben op met fideï-commis
bezwaarde zaken, dan wel op zaken die ingevolge artikel 6 van de Wet
op de vermogensbelasting 1964 (Stb. 520) worden aangemerkt als
bezittingen van de vruchtgebruiker of de gebruiker, op die zaken verhalen
als waren zij niet met die rechten bezwaard.

B. In artikel 46 vervalt «(Stb. 520)».
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ARTIKEL LXIB

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 oktober 1989 ingediende
voorstel van wet tot invoering in de inkomstenbelasting en de vennoot–
schapsbelasting van een investeringsaftrek voor investeringen van een
beperkte omvang en intrekking van de Wet investeringsrekening
(Kamerstukken II 1989/90, 21 343) tot wet wordt verheven, wordt met
ingang van het tijdstip waarop die wet in werking treedt dan wel, indien
deze wet op een later tijdstip in werking treedt, met ingang van dat latere
tijdstip:

I. de Invorderingswet 1990 gewijzigd als volgt:
A.1. In artikel 2, eerste lid, onderdeel h, onder 2°, en tweede lid,

onderdeel a, onder 2°, vervalt «en, in samenhang daarmee artikel 61,
derde lid,».

A.2. In het eerste lid, onderdeel h, onder 3°, en in het tweede lid,
onderdeel a, onder 3°, vervalt «en, in samenhang daarmee artikel 23b,
derde lid,».

B. In artikel 29, vijfde lid, vervalt «of wegens de verrekening van
investeringsbijdragen van een volgend jaar».

C. In artikel 45, tweede volzin, wordt «de belasting die zou zijn
verschuldigd zonder toepassing van hoofdstuk VA van voornoemde wet»
vervangen door: de verschuldigde belasting.

II. deze wet gewijzigd als volgt:
A.1. In artikel VI vervalt de in onderdeel B opgenomen wijziging van

artikel 61.
A.2. In het in onderdeel F opgenomen artike! 66 wordt «de belasting

die zou zijn verschuldigd zonder toepassing van hoofdstuk VA»
vervangen door: de verschuldigde belasting.

B. In artikel XIII vervalt de in onderdeel B opgenornen wijziging van
artikel 23b.

C. Aan artikel LVI wordt toegevoegd:
7. Met betrekking tot een aanslag of een beschikking in de inkomsten–

belasting of de vennootschapsbelasting waarmee een investeringsbij–
drage is verrekend, geldt voor de invordering:

a. als aanslag onderscheidenlijk beschikking in de inkomstenbelasting:
de aanslag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel h, onder 2°, van
de Invorderingswet 1990 onderscheidenlijk de beschikking als bedoeld in
artikel 2, tweede lid, onderdeel a, onder 2°, van die wet na verrekening
van de investeringsbijdrage ingevolge artikel 61, derde lid, van de Wet
op de inkomstenbelasting 1964 zoals dat luidde op de dag voor de dag
met ingang waarvan de Wet tot invoering in de inkomstenbelasting en de
vennootschapsbelasting van een investeringsaftrek voor investeringen
van een beperkte omvang en intrekking van de Wet investeringsrekening
in werking is getreden;

b. als aanslag onderscheidenlijk beschikking in de vennootschapsbe–
lasting: de aanslag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel h, onder
3°, van de Invorderingswet 1990 onderscheidenlijk de beschikking als
bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, onder 3°, van die wet na
verrekening van de investeringsbijdrage ingevolge artikel 23b, derde lid,
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zoals dat luidde op de
dag voor de dag met ingang waarvan de Wet tot uitvoering in de inkom–
stenbelasting en de vennootschapsbelasting van een investeringsaftrek
voor investeringen van een beperkte omvang en intrekking van de Wet
investeringsrekening in werking is getreden.

8. Indien artikel 45 van de Invorderingswet 1990 toepassing vindt met
betrekking tot belasting die is berekend met toepassing van hoofdstuk
VA van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 zoals dat hoofdstuk
luidde op de dag voor de dag met ingang waarvan de Wet tot invoering
in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting van een investe–
ringsaftrek voor investeringen van een beperkte omvang en intrekking
van de Wet investeringsrekening in werking is getreden, wordt in de
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plaats van die belasting als belasting in aanmerking genomen de
belasting die zou zijn verschuldigd zonder toepassing van genoemd
hoofdstuk VA.

9. Indien artikel 66 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964
toepassing vindt met betrekking tot belasting die is berekend met
toepassing van hoofdstuk VA van die wet zoals dat hoofdstuk luidde op
de dag voor de dag met ingang waarvan de Wet tot invoering in de
inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting van een investerings–
aftrek voor investeringen van een beperkte omvang en intrekking van de
Wet investeringsrekening in werking is getreden, wordt in de plaats van
die belasting als belasting in aanmerking genomen de belasting die zou
zijn verschuldigd zonder toepassing van genoemd hoofdstuk VA.

Toelichting

De aanpassingen die in deze tweede nota van wijziging zijn
opgenomen zijn van technische aard.

In de eerste plaats gaat het om wijzigingen die voortvloeien uit het feit
dat de oorspronkelijk voorgestelde datum van inwerkingtreding - 1
oktober 1989 - inmiddels achterhaald is en derhalve moet worden
vervangen door een ander tijdstip. Deze wijzigingen zijn opgenomen in
onderdeel A en in de onderdelen G tot en met K.

In de tweede plaats bevat deze nota aanpassingen die voortvloeien uit
de samenloop met inmiddels of bijna tot stand gekomen wetgeving. Het
betreft hier de wijzigingen die zijn opgenomen in de onderdelen B, C en
L Onderdeel B bevat een aanpassing van de wijziging van de Algemene
wet inzake de douane en de accijnzen in verband met de Wet van 15
november 1989, Stb. 538, tot wijziging van de Algemene wet inzake de
douane en de accijnzen en de Statistiekwet 1950 (elektronische aangifte
en enkele andere onderwerpen). In onderdeel C is opgenomen een
aanpassing welke noodzakelijk is wegens het feit dat de oorspronkelijk
opgenomen te wijzigen wet is ingetrokken bij de thans opgenomen Wet
tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu na 1988. Het
ingevolge onderdeel L in te voegen artikel LXIA bevat een samenloopbe–
paling met betrekking tot het wetsvoorstel houdende wijziging van de
inkomstenbelasting en de vermogensbelasting (20 648) en strekt ertoe
artikel 24 van de Invorderingswet 1990 aan te passen in verband met de
in genoemd wetsvoorstel opgenomen wijziging van artikel 22 van de Wet
op de vermogensbelasting 1964. Het ingevolge onderdeel L in te voegen
artikel LXIB bevat samenloopbepalingen met betrekking tot het
wetsvoorstel tot intrekking van de WIR (21 343). De in artikel LXIB
opgenomen bepalingen strekken ertoe dat zowel de Invorderingswet
1990 als de Invoeringswet Invorderingswet 1990 worden aangepast aan
het vervallen van de WIR-bepalingen in de inkomstenbelasting en de
vennootschapsbelasting, terwijl ook voorzien is in enkele overgangsbepa–
lingen ter zake.

Tot slot zijn in deze nota van wijziging enkele onjuistheden hersteld.
Het betreft hier de wijzigingen opgenomen in de onderdelen D, E en F.
Onderdeel D.1. bevat een wijziging van een Staatsbladaanduiding in
verband met herplaatsing, terwijl onderdeel D.2. strekt tot herstel van
een bij (eerste) nota van wijziging aangebrachte wijziging waarbij ten
onrechte uit de gewijzigde bepaling het element dat het verzet mede
gericht kan zijn tegen de wettigheid en de grootte van het verschuldigde
bedrag, is verdwenen. De in de onderdelen E en F opgenomen wijzi–
gingen bevatten beide een wijziging van een Staatsbladaanduiding in
verband met herplaatsing.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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