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tariefstructuur en aftrekposten in de loon– en
inkomstenbelasting, de Wet invoering en
aanvulling van de vereenvoudiging van de
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1 Samenstelling:
Leden: Van Dis (SGP), Kombrink (PvdA),
Van Amelsvoort (CDA), Wöltgens (PvdA),
fungerend voorzitter, Koning (VVD), Gerritse
(CDA), De Vries (CDA), Buurmeijer (PvdA),
Van lersel (CDA), Groenman (D66), Ter Veld
(PvdA), Van Nieuwenhoven (PvdA), De
Grave (VVD), Linschoten (VVD), Vermeend
(PvdA), Van den Broek (CDA), Leijnse
(PvdA), Brouwer (Groen Links), De Leeuw
(CDA), Reitsma (CDA), Van Otterloo (PvdA),
De Jong (CDA), Ybema (D66)
Plv leden: Leerling (RPF), Alders (PvdA),
Mateman (CDA), Dolman (PvdA), Nijhuis
(VVD), Paulis (CDA), Van Houwelingen
(CDA), Melkert (PvdA), Smits (CDA), Ter
Veer (D66), De Pree (PvdA), Van
Rijn-Vellekoop (PvdA), De Korte (VVD),
Korthals (VVD), Schaefer (PvdA), Wolters
(CDA), Vliegenthart (PvdA), Rösenmoller
(Groen Links), G. H. Terpstra (CDA), Lansink
(CDA), Schutte (GPV), Van Noord (CDA),
Schimmel (D66)

EINDVERSLAG
Vastgesteld 7 november 1989

De bijzondere commissie vereenvoudiging loon– en inkomstenbe–
lasting1 heeft de eer omtrent dit wetsvoorstel als volgt eindverslag uit te
brengen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op nog aanvullende vragen te
willen stellen met betrekking tot de eerder in het voorlopig verslag
gestelde vragen over uitvoeringsproblemen. Van de kant van de onderne–
mersorganisaties hadden zij vernomen dat de uitvoering van de voorlig–
gende regeling in de praktijk in een aantal gevallen problemen oplevert,
omdat de daarvoor noodzakelijke uitvoeringsvoorschriften dan wel stand–
punten van het Ministerie van Financiën nog ontbreken. Daarbij werd
onder meer gedoeld op zogenaamde «kerstpakkettenproblematiek», de
kantineregeling, de problematiek reclame versus relatiegeschenk. Deze
leden zouden daaromtrent een reactie van de staatssecretaris op prijs
stellen. Ook vroegen zij op welke wijze de uitvoering is geregeld van de
f 0,44-regeling.

Onder het voorbehoud dat de regering tijdig op de vragen en opmer–
kingen in dit verslag zal antwoorden, acht de commissie de openbare
behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De fungerend voorzitter van de commissie,
Wöltgens

De griffier van de commissie,
Witteveen
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