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ONTWERP VAN WET tot heffing eener dividend- en
tantième-belasting,
zooals het luidt na de aanneming daarvan door
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. (28).
WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GOM, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenscheiyk
is de belasting van de vennootschappen, vereenigingen en
maatschappijen uit de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 te
lichten en afzonderlijk te regelen;
Zoo is het, dat Wy, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bJJ deze:

c. uitdeelingen aan de voor het geheel aansprakelijke vennooten van commanditaire vennootschappen op aandeelen, als
zoodanig.
Artikel 5.
Bijschrn'ving op of uitreiking van aandeelen of obligatien,
aandeelen in afzonderlijke fondsen daaronder begrepen, en by
verzekeringmaatachappijen verhooging der verzekerde som,
worden tot het bedrag, waarvoor geen storting plaats heeft,
als uitdeeling beschouwd.
Daarentegen wordt niet als uitdeeling beschouwd:
a. terugbetaling van kapitaal;
b. betaling door eene vereeniging of vennootschap, aan
hare leden of aandeelhouders, voor geleverde goederen of
verrichten arbeid.
Afzonderlijke fondsen, die door aandeelen worden vertegenwoordigd, worden tot het kapitaal gerekend.
Artikel 6.
Bij liquidatie geldt als uitdeeling de verdeeling van het batig
saldo, tot het bedrag, waarmede dit het nog niet terugbetaalde
kapitaal overtreft.

HOOFDSTUK I.
Artikel 7.

Voorwerp, bedrag en verschuldigdheid der belasting.
Artikel 1.
Onder den naam van „dividend- en tantième-belasting"
wordt eene belasting geheven van de uitdeelingen der binnen
het Ruk gevestigde naamlooze vennootschappen, commanditaire
vennootschappen op aandeelen, coöperatieve en andere vereenigingen en onderlinge verzekeringmaatschappijen.
Of eene vennootschap, vereeniging of maatschappij binnen
het R\jk is gevestigd, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.
Artikel 2.
Uitdeelingen in den zin dezer wet zijn alle gewone en
buitengewone uitdeelingen die, onder den naam van dividend,
tantième of onder welken anderen naam ook, worden
gedaan aan oprichters, concessionarissen, preferente en gewone
aandeelhouders, leden, deelnemers, houders van aandeelen in
afzonderlijke fondsen, commissarissen of gecommitteerden,
bestuurders of beheerende vennooten, en andere deelgerechtigden
in de winst, al of niet tot het personeel behoorende.
Artikel 3.
Het bedrag, dat in een boekjaar genoten wordt ter zake van
het bezit van aandeelen op naam in andere vennootschappen,
vereenigingen of maatschappijen als bedoeld bij artikel 1, wordt
voor de heffing der belasting van de eenige of laatste uitdeeling over dat boekjaar afgetrokken. Indien over het boekjaar geen uitdeeling wordt gedaan, wordt de aftrek op de
eerstvolgende eenige of laatste uitdeeling over een boekjaar
toegepast.
Artikel i.
De belasting wordt niet geheven van:
a. uitdeelingen aan den Staat als zoodanig;
b. uitdeelingen op de aandeelen van naamlooze vennoot
schappen met een ten algemeenen nutte strekkend doel, mits uitsluitend publiekrechtelijke lichamen houders der aandeelen zijn;

Aan de belasting zyn mede onderworpen de salarissen van
de commissarissen of gecommitteerden, de bestuurders of beheerende vennooten, en het verdere personeel der vennootschappen, vereenigingen en maatschappijen, bedoeld bij artikel
1, ieder salaris indien en voor zoover het over een boekjaar
de som te boven gaat die — in verband met het maatschappelijk
kapitaal bij het einde van het boekjaar — hierna wordt bepaald,
te weten:

Maatschappelijk
kapitaal.

f 500 000 of minder

Meer dan f500000,
doch niet meer
dan f 1000 000.

Meer dan f 1000000,
doch niet meer
dan f 3 500 000.

Meer dan f3500000.

Belastingvrije som:
b. voor bestuurders,
a. voor commissarisbeheerende vensen en
nooten en
verder personeel.
gecommitteerden.
f 200, vermeerderd
met Vio pet. v a n
het bedrag waarmede het maatschappelijk kapitaal f 200 000 te
boven gaat.
f 500, vermeerderd
met Vso Pct- v a n
het bedrag waarmede het maat- I f 10 000
schappelijk kapitaal f 500 000 te
boven gaat.
f 750, vermeerderd
met V*o Pct- v a n
het bedrag waarmedo hot maatschappelijk kapitaal f 1000000 te
boven gaat.
f 1250.
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Onder salaris wordt verstaan iedere belooning niet vallendo
onder artikel 2, onverschillig onder welken naam en in welken
vorm zjj wordt genoten en of zij bedongen is of niet.
Onder maatschappeiyk kapitaal wordt verstaan bij commanditaire vennootschappen op aandeden het kapitaal der voor
het geheel aansprakelijke vennooten, vermeerderd met het geplaatst aandeelenkapitaal, by coöperatieve vereenigingen het
bedrag der inleggelden, en overigens het geplaatst aandeelenkapitaal.
Artikel 8.
Wanneer voor een der by het vorige artikel bedoelde personen, met uitzondering van de commissarissen en gecommitteerden, het salaris over een boekjaar minder bedraagt dan
de belastingvrije som bepaald onder letter b van dat artikel,
is zyn aandeel in de winst van dat boekjaar slechts aan de
belasting onderworpen indien en voor zoover het, met inbegrip
van het salaris, voormelde som te boven gaat.
Artikel 9.
Personen aan wie te zamen één bedrag als winstaandeel of
als salaris wordt toegekend, worden, tenzy het tegendeel Mijkt,
geacht gelijkelijk daarin te deelen.
Artikel 10.
De belasting bedraagt f 5 voor elke geheele som van f 100.
Zy wordt afzonderlijk berekend:
a. over het totaal van iedere uitdeeling, zonder winstaandeel en van commissarissen of gecommitteerden, bestuurders
of beheerende vennooten en verder personeel;
b. over het totaal belastbaar bedrag van de aandeelen der
onder letter a bedoelde personen in de winst van een boekjaar,
vermeerderd met het belastbaar bedrag hunner salarissen over
dat boekjaar; of wel over het totaal belastbaar bedrag hunner
salarissen over een boekjaar, indien geen hunner een aandeel
in de winst van dat boekjaar geniet dat geheel of voor een
deel aan de belasting is onderworpen.
Het op grond van artikel 3 af te trekken bedrag wordt
verdeeld naar de verhouding die bestaat tusschen het totaal
der uitdeelingen over het boekjaar, zonder winstaandeelen van
commissarissen of gecommitteerden, bestuurders of beheerende
vennooten en verder personeel, eenerzyds en het totaal belastbaar bedrag dezer winstaandeelen anderzijds. Van de verkregen
gedeelten wordt het eerste afgetrokken van de som bepaald
volgens letter a, het tweede van de som bepaald volgens
letter b van het eerste lid.
Artikel 11.
De belasting is verschuldigd door de vennootschap, vereeniging of maatschappij.
BJj ontbinding zyn de met de vereffening belaste personen
hoofdeiyk daarvoor aansprakeiyk.
De belasting van de winstaandeelen en salarissen der onder
letter a van het vorige artikel bedoelde personen wordt van
die aandeelen en salarissen in mindering gebracht. Hetgeen,
met afwyking van deze bepaling, door deze personen te veel
genoten wordt, kan door de naamlooze vennootschap van hen
worden teruggevorderd. Elk beding of besluit, voor zoover het
hiermede strijdt, is nietig.
HOOFDSTUK H.
Aangifte.
Artikel 12.
De bestuurders der by artikel 1 bedoelde vennootschappen,
vereenigingen en maatschappijen mogen een besluit tot het

doen eener uitdeeling niet uitvoeren alvorens die uitdeeling
is aangegeven.
Eene negatieve aangifte wordt vereischt:
a. indien besloten wordt over een boekjaar geen uitdeeling
te doen;
b. indien over een boekjaar geen uitdeeling wordt gedaan,
zonder dat hiervoor een besluit wordt gevorderd;
c. indien na verloop van een jaar sedert het einde van een
boekjaar nog geen besluit is genomen tot het doen of net
niet doen eoner uitdeeling over dat boekjaar, en telkens indie .
na verloop van een verder jaar zoodanig besluit nog niet is
genomen.
De negatieve aangifte wordt gedaan: in het geval bedoeld
onder letter a, binnen veertien dagen nadat het besluit is
genomen; in het geval bedoeld onder letter b, binnen drie
maanden na afloop van het boekjaar; in het geval bedoeld
onder letter c, binnen veertien dagen nadat sedert het einde
van het boekjaar een jaar of een verder jaar is verstreken.
By de aangifte der eenige of laatste uitdeeling over een
boekjaar en bij de eerste negatieve aangifte betreffende een
boekjaar, worden tevens de salarissen aangegeven die volgens
artikel 7 voor een gedeelte van hun bedrag belastbaar zyn.
De aangiften bevatten bovendien verdere bijzonderheden die
voor de uitvoering der wet noodig of van nut kunnen zyn.
Artikel 13.
Voor de by het vorige artikel bedoelde aangiften wordt gebruik gemaakt van biljetten die verkrijgbaar zyn ten kantore
van den ontvanger der directe belastingen, in wiens dienstkring
de vennootschap, vereeniging of maatschappij gevestigd is.
By algemeenen maatregel van bestuur worden de noodige
formulieren voor die biljetten vastgesteld.
De biljetten worden duideiyk, stellig en zonder voorbehoud,
naar waarheid ingevuld, en onderteekend ten kantore van den
ontvanger ingeleverd. Desverlangd wordt een ontvangbewijs
afgegeven.
Artikel 14.
De bestuurders of beheerende vennooten der by artikel 1 bedoelde vennootschappen, vereenigingen en maatschappijen, zyn
gehouden telkens binnen veertien dagen na de vaststelling der
balans een gewaarmerkt afschrift, zoowel daarvan als van de
winst- en verliesrekening, in te leveren by den inspecteur der
directe belastingen, in wiens dienstkring de vennootschap,
vereeniging of maatschappy is gevestigd.
Indien in plaats van balans en winst- en verliesrekening
eene rekening in anderen vorm wordt opgemaakt, moet een
gewaarmerkt afschrift van deze rekening binnen veertien dagen
na hare vaststelling by den inspecteur worden ingeleverd.
De inspecteur kan voormelden termyn verlengen en kan
genoegen nemen met gewaarmerkte uittreksels.
In geval van ontbinding eener vennootschap, vereeniging of
maatschappy, rust de verplichting volgens het eerste of tweede
lid op de personen die met de vereffening zijn belast.
HOOFDSTUK IH.
Aanslag.
Artikel 15.
De aanslagen in de belasting worden vastgesteld door den
inspecteur der directe belastingen.
Wanneer eene by artikel 12 voorgeschreven aangifte niet is
gedaan, zendt de inspecteur aan het bestuur der vennootschap,
vereeniging of maatschappij eene aanmaning om het verzuim
binnen een bepaalden termyn te herstellen.
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Artikel 16.
Indien cene aangifte is gedaan, wijkt de inspecteur bjj do
vaststelling van den aanslag niet daarvan af dan na het bestuur
der vennootschap, vereeniging of maatschappy in de gelegenheid to hebben gesteld, van zijne bedenkingen kennis te nemen
en daarop te antwoorden.
Artikel 17.
Het bestuur eener vennootsunap, vereeniging of maatschappij
is desgevraagd gehouden den inspecteur of een of meer door
hem aangewezen ambtenaren inzage to verleenen van bpeken
of andere bescheiden, die tot staving der aangifte of van nadere
beweringen kunnen dienen.
Artikel IS.
De vastgestelde aanslag wordt ter kennis van het bestuur
der vennootschap, vereeniging of maatschappij gebracht door
toezending van een gedagteekend aanslagbiljet.
HOOFDSTUK IV.
Beswaren tegen den aanslag.
Artikel 19.
Bezwaren tegon een aanslag kunnen binnen twee maanden
na de dagteekening van het aanslagbiljet worden ingebracht
bij den raad van beroep voor de directe belastingen, in wiens
rechtsgebied de aanslag is opgelegd.
Het bestuur der vennootschap, vereeniging of maatschappij
dient daartoe een met redenen omkleed beroepschrift in.

—
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HOOFDSTUK VL
Verhooging van den aanslag.
Artikel 24.
Elk berorpschrift ingediend krachtens artikel 19 of 23, moet voor
zoover niet beweerd wordt, dat geen aanslag had mogen zijn
opgelegd, zoodanig zh'n ingericht, dat daaruit cene conclusie
kan worden getrokken ten aanzien van het bedrag dat volgens
den appellant had moeten worden geheven.
Artikel 25.
Indien de volgens de uitspraak van den raad van beroep
verschuldigde ofte recht nagevorderde belasting liet bij artikel 24
bedoeldo bedrag te boven gaat, wordt de aanslag verhoogd met
vyf en twintig ten honderd van het verschil. Had volgens
den appellant geen aanslag mogen zijn opgelegd, dan strekt
de verhooging zich uit tot het gehecle bedrag van den door
den raad gehandhaafden of vastgestelden aanslag.
Zy blijft achterwege, indien of voor zooveel het beroep uitsluitend gegrond was op verkeerde toepassing of schending
der wet, alsmede indien de inspecteur gehandeld heeft in strtjd
met artikel 16 of 22.
De nadere aanslag voor de verhooging wordt vastgesteld
door den inspecteur.
Artikel 26.
Het bestuur der vennootschap, vereeniging of maatschappij,
dat bezwaar heeft tegen den opgelegden naderen aanslag volgens
het vorige artikel, kan binnen twee maanden na de dagteekening van het aanslagbiljet een met redenen omkleed beroepschrift bh' den raad van beroep indienen.

Artikel 20.
Indien eene volgens artikel 12 vereischte aangifte niet is
gedaan of niet volledig is voldaan aan de verplichting ingevolge
artikel 14 of 17, wordt de aanslag gehandhaafd, zoo niet den
raad is gebleken, dat en in hoever hij onjuist is.
De appellant wien inzage van boeken of andere bescheiden
is gevraagd, wordt geacht die in zijn bezit te hebben gehad,
tenzij het tegendeel is gebleken.
HOOFDSTUK V.
Navordering.
Artikel 21.
Bijaldien eenig feit grond oplevert voor het vermoeden van
te lagen aanslag, kan navordering van belasting plaats vinden
zoolang niet sedert het einde van het boekjaar vijf jaren zn'n
verstreken.
Onder te lagen aanslag wordt mede begrepen het geval, dat
de inspecteur ten onrechte besloten heeft geen aanslag op te
leggen, of de opgelegde aanslag ten onrechte is vernietigd.
Artikel 22.
Alvorens tot navordering over te gaan, stelt de inspecteur
het bestuur der vennootschap, vereeniging of maatschappij in
de gelegenheid om, in verband met het bh' artikel 21 bedoelde
feit, de opheldering te geven welke het dienstig mocht achten.
Artikel 23.
Bezwaren tegen den aanslag tot navordering van belasting
kunnen worden ingebracht op de wh'ze en binnen den termijn,
bepaald bii artikel 19.

HOOFDSTUK VH.
Voorkoming van dubbele belasting.
Artikel 27.
Indien eene vennootschap, vereeniging of maatschappij, als
bedoeld bij artikel 1, tevens in eene der koloniën of bezittingen
van het Rijk aan eene belasting is onderworpen die, ten behoeve
van de kolonie of bezitting, in eenigen vorm naar de winst
wordt geheven, wordt hare uitdeeling over een boekjaar, vóór
de berekening der belasting volgens deze wet, verminderd met
twee-derde van de som welke tot die uitdeeling in dezelfde
verhouding staat als het gedeelte van de opbrengst van het
bedry'f, dat geacht kan worden in de kolonie of bezitting te zijn
verkregen, tot de geheele opbrengst.
Kan de opbrengst van het bedrijf geacht worden in haar
geheel in de kolonie of bezitting te zijn verkregen, dan wordt
de uitdeeling, vóór de berekening der belasting volgens deze wet,
met twee-derde verminderd.
Onder opbrengst van het bedrijf wordt verstaan de zuivere
opbrengst. Deze wordt, voor de toepassing van het eerste lid,
bepaald naar de beginselen der artikelen 7, 10 en 11 van de Wet
op de Inkomstenbelasting 1914.
Voor het verzekeringsbedrijf wordt de opbrengst geacht evenredig to zy'n aan het bedrag dat aan premiën en kapitaal
wordt ontvangen.
Artikel 28.
Indien eene vennootschap, vereeniging of maatschappij,
als bedoeld bij artikel 1, tevens in het buitenland aan eene
belasting is onderworpen die, ten behoeve van den Staat, in
eenigen vorm naar de winst wordt geheven, wordt hare uitdceling over een boekjaar, vóór de berekening der belasting
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volgens deze wet, verminderd met de helft van de som welke
tot die uitdeeling in dezelfde verhouding staat als het gedeelte
van de opbrengst van het bedryf, dat geacht kan worden in
hét buitenland te zyn verkregen, tot de geheele opbrengst.
Kan de opbrengst van het bedryf geacht worden in haar
geheel in het buitenland te zjjn verkregen, dan wordt de
uitdeeling, vóór de berekening der belasting volgens deze wet,
met de helft verminderd.
Onder opbrengst van het bedrijf wordt verstaan de zuivere
opbrengst. Deze wordt, voor de toepassing van het eerste lid,
bepaald naar de beginselen der artikelen 7, 10 en 11 van de Wet
op de Inkomstenbelasting 1914.
Voor het verzekeringsbedrijf wordt de opbrengst geacht evenredig te zyn aan het bedrag dat aan premiên en kapitaal
wordt ontvangen.
Artikel 29.
Indien eene vennootschap, vereeniging of maatschappy, als
bedoeld by artikel 1, bUjkens te haren name gestelde aandeden, voor ten minste negen tiende gedeelten in het bezit
is van het uitgegeven aandeelenkapitaal eener vennootschap,
vereeniging of maatschappy, welke hetzy in eene der koloniën
of bezittingen van het Ryk, hetzy in het buitenland is gevestigd,
en aldaar aan eene belasting is onderworpen die, ten behoeve
van de kolonie of bezitting of ten behoeve van den Staat, in
eenigen vorm naar de winst wordt geheven, wordt in het eerste
geval twee-derde en in het laatsle geval de helft van het bedrag
dat in een boekjaar genoten wordt ter zake van bezit dier
aandeden, vóór de berekening der belasting volgens deze wet,
van de eerstvolgende uitdeeling afgetrokken.
Artikel 30.
Voor de toepassing der artikelen 27, 28 en 29 wordt onder
uitdeeling verstaan het totaal der uitdeeling, zonder winstaandeelen van commissarissen of gecommitteerden, bestuurders
of beheerende vennooten en verder personeel.
HOOFDSTUK VIII.
Bijzondere bepalingen.
Artikel 31.
"VVaar in deze wet, met betrekking tot vennootschappen,
vereértigingen en maatschappyen, gesproken wordt van het
bestuur of de besturen, zyn daaronder begrepen de beheerende
vennooten eener commanditaire vennootschap op aandeelen,
en worden tevens bedoeld de personen die, in geval van ontbinding eener vennootschap, vereeniging of maatschappy, met
de vereffening zyn belast.

Artikel 34.
Ten behoeve van de uitvoering dezer wet kunnen de amb
tenaren, ressorteerende onder het Departement van Financiën,
door het Hoofd van dat Departement worden ontheven van de
geheimhouding, die hun, in welken vorm ook, by de wet is
opgelegd.
Artikel 35.
Onjuiste aanslagen kunnen door den directeur der directe
belastingen, op voorstel van den inspecteur, ambtshalve worden
verminderd.
Artikel 36.
Wy behouden Ons voor, op grond van dwaling of verschoonbaar verzuim, kwijtschelding te verleenen van de verhooging
ingevolge artikel 25.
Artikel 37.
De aanslagbiljetten worden in gesloten omslag uitgereikt.
Aanslagbiljetten, die by de betaling in gesloten omslag
worden aangeboden, worden, na afschrijving der betaalde som,
op dezelfde wijze teruggegeven.
Artikel 38.
De belasting moet binnen veertien dagen na de dagteekening
van het aanslagbiljet worden voldaan.
By gebreke van betaling zyn de bepalingen van toepassing
die in dat geval gelden voor de invordering der inkomstenbelasting.
Artikel 39.
De stukken betreffende de toepassing dezer wet of daaruit
voortvloeiende, zyn vry van zegel en worden, voor zoover aan
de formaliteit van registratieonderworpen, kosteloos geregistreerd.

-

Artikel 32.
De voorschriften vervat in het tweede lid, letter b, van
artikel 12, en het eerste en tweede lid van artikel 14, gelden
niet ten aanzien van vereenigingen die uit den aard van haar
doel nimmer eenige uitdeeling doen.
Artikel 33.
Het is een ieder verboden hetgeen hem in zyn ambt OJ
betrekking, by de uitvoering dezer wet of in verband daar
mede, nopens salarissen, opbrengst, uitdeelingen, en in het
algemeen nopens de zaken of werkzaamheden van een ander,
biykt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan
noodig is voor de uitoefening van dat ambt of die betrekking
of voor de heffing van eenige aan den lande verschuldigde
belasting.
Het verbod van dit artikel geldt mede voor niet ambteiyke
deskundigen, die in verband met de uitvoering de-'.er wet
worden geraadpleegd of met eenige werkzaamheid belast.
Handelingen der Staten-Generaal. — 1916—1917. — I.

HOOFDSTUK IX.
Strafrechtelijke bepalingen.
Artikel 40.
Hy die eene aangifte als bedoeld by artikel 12, opzettelijk
onjuist of onvolledig doet, wordt, indien daaruit nadeel voor
het Ryk kan ontstaan, gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste duizend
gulden.
De bepaling van het eerste lid biyft buiten toepassing, indien
de aangever, zoolang het openbaar ministerie niet is verwittigd, uit eigen beweging alsnog eene juiste en volledige aangifte doet, mits:
hetzij de aanslag nog niet is vastgesteld en de inspecteur
nog geen bedenkingen tegen de aangifte heeft gemaakt of het
bestuur der vennootschap, vereeniging of maatschappy tot het
geven van nadere inlichtingen of tot het verleenen van inzage
van boeken of andere bescheiden heeft uitgenoodigd;
hetzy de aanslag te laag is vastgesteld.
Artikel 41.
Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt gestraft:
1°. hy die aan den inspecteur of den raad van beroep,
opzettelyk een valsch of vervalscht geschrift als bewysstuk
overlegt;
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2°. h{] die, nadat door den inspecteur of den raad van
beroep is gevraagd Inzage te vcrlcenen van boeken of andere
bescheiden, die. tot staving eener aangifte of bewering kunnen
dienen, of nadat het aanbod om inzage van boeken of andere
bescheiden te verlnenen, is aanvaard, opzettelijk een valsch
of vervalscht boek of ander geschrift ter inzage aanbiedt;
3". h|j die, naar aanleiding van artikel 14, aan den inspecteur
opzettelijk een valsch of vervalscht afschrift of uittreksel van
eene balans of rekening doet toekomen.
Artikel 42.
Overtreding van artikel 14 wordt gestraft met geldboete van
ten hoogste duizend gulden.
Artikel 43.
Hy- die opzettelijk de. by artikel 38 opgelegde geheimhouding
schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
zes maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden.
Hy aan wiens schuld schending van de geheimhouding te
wijten is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie
maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.
Geene vervolging wordt ingesteld dan op klachtc van hem
te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden.
Artikel 44.
De by deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd
als misdrijven, behalve de feiten strafbaar volgens artikel 42,
die als overtredingen worden beschouwd.
Artikel 45.
Met het opsporen van overtredingen dezer wet zyn, behalve
de by artikel 8, onder 1°. tot en met 4". en 6°., van het
"Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, belast de
ambtenaren der directe belastingen.
Zij maken van hunne bevinding proces-verbaal op, dat bij
overtreding van artikel 14, den bekeurde in afschrift wordt
medegedeeld.
Artikel 46.
De feiten strafbaar volgens artikel 42, worden vanwege
Onzen Minister van Financiën vervolgd op de wyze bedoeld
b\\ artikel 141, 2°. van het Wetboek van Strafvordering.
Wanneer is aan te nemen, dat by den bekeurde geen opzet
tot ontduiking van belasting heeft bestaan, kan hy, zoolang
hy' niet is gedagvaard, door of vanwege den Minister tot
transactie worden toegelaten.
Artikel 47.
Wanneer eene veroordeeling krachtens artikel 40 onherroepelijk is geworden of daaraan door den veroordeelde vrijwillig is voldaan, wordt de aan het Rijk onthouden belasting,
ook na het verstrijken van den by' artikel 21 bepaalden termy'n,
nagevorderd. Artikel 22 is hierby niet van toepassing.
Tegen den aanslag kan niet worden opgekomen. Gebleken
abuizen in de berekening worden door den directeur ambtshalve
hersteld.

HOOFDSTUK X.
)éergangê- en slotbepalingen.
Artikel 48.
Behoudens de bepaling van artikel 50, laatste lid, vervallen,
bij de Invoering dezer wet, in de Wet op de Inkomstenbelasting 1914:
a. de artikelen 1 lid 1 b, 20—22, 35, 52, 100, 100 bis, 100 ter,
103, 119 4° en 122;
b. in het tweede lid van artikel 1 de woorden: „vennootschap,
vereeniging, maatschappij of';
in het opschrift van Hoofdstuk III de woorden: „vennootschappen, vereenigingen, maatschappijen en"
in artikel 39 de woorden: „vennootschappen, vereenigingen,
maatschappijen en" en de letter en het woord: „b en";
in het tweede lid van artikel 43 onder 4°. do woorden,
het cijfer en do letter: „do vennootschappen, vereenigingen
en maatschappijen, bedoeld in art. lb en";
in het tweede lid van artikel 44 de woorden: „vennootschapppn,
vereenigingen, maatschappijen en";
in het tweede lid van artikel 53 de letter en het woord:
„b en";
in artikel 114 de letter en het woord: „b en";
in de artikelen 124, 125 en 126 het cijfer: „122".
In artikel 85Ma der Leeningwet 1914, zooals dat artikel is
ingevoegd by artikel II der wet van 20 Januari 1917 (Staatsblad n°. 192), wordt het bepaalde sub II gelezen als volgt:
drie en dertig opcenten op de aanslagen in do dividend- en
tantièmebelasting wegens uitdeelingen, betrekking hebbende
op een boekjaar, welks einde valt tusschen 30 April 1918 en
1 Mei 1934.
Artikel 49.
Deze wet kan worden aangehaald onder den titel: „Wet op
de Dividend- en Tantième-belasting 1917".
Artikel 50.
Deze wet treedt in werking met 1 Mei 1918.
Zy il niet van toepassing op de uitdeelingen en salarissen
over een boekjaar dat vóór dien dag is geëindigd.
Ten aanzien van uitdeelingen als bedoeld in hoofdstuk III
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, over een boekjaar
dat vóór 1 Mei 1918 eindigt, blijft die wet ongewijzigd van kracht.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges" en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Financien,

