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T.AMRQ' RENL|IT houdonae algomone maatregel|e van 27 oktober 1988 tot
wij|àging van het Lands|slult economis|e hefflng alcoholvrije
cheen. '
|àtgegev|, 25 novomher 1988
De minlster van Justitlee
E. J. Vos
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IN NûA| DER KONINGINI
DE GotvFlo:lm van |œllba,
In overweging genomen hohhonde:
dat het in het kader van het streven van de regering tot afbouw van
mar||s|e|de maatregel| wenselljk ls het Lnnas|slult economische hefflng |coholvrïje dranken te vilzigen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, beslotenl
Artàkel I
Het Lana||slult economls|e hefflng |coholvrlje dranken wordt
gewilzlgd als volgt:
A. de artllœàe.n l en 2 komem te luiden:
Arttkel l
1. Op geïmporte|de koolzuur- en su|erhoudende
alcoholvrl|e dranken, is een economls|e heffing op de
c.i.f-wa|de van de goederen verschuldi|.
2. Het in het eetste lld bepnnlde is niet van toepassing op koolzuur- en sulkerhoud|de |coholvrlle
drankene geproducee| in de Nederlan|e Antillene en op
drankene bestem| voor gebruik door dlabetici of verm
vaardlgd ult rilst.
Artïkel 2
g||eud op
artikel 1r eerste lide genoenâe heffing is
de netto-|oud vau de geïmportee| goe-
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deren en be|raagt
a. voor malta:
in de jaren 1988 en 1989 f. 32,- per hectoliter
in het Jaar 1990 f. 5,- per hectoliter
b. voor de overïge in artikel 1, eerste lid: bedoelde
drankem:
in de Jaren 1988 en 1989 f. 50e- per hectoliter
in het Jaar 1990 f. 35e- per hectolit|.
B. in de artikelen 3 en 7 wordt telkens voor 'l|coholvrije dranken'î
ingevoegd: koolzuur- en sutkerhoud|de.
Artikel 11
Dlt lan|esluit treedt in werkïng met ingang van de dag na die
van zijn plaatsing in het |ondiglngsbl| van A|AHD en werkt terug
tot en met 1 januari 1988.
Gegeven te Or|lestad, 27 oktober 1988
F.B. Tromp
De minister van Economls|e Zaken,
E.F. Mansur
De minister van Justltlee
E.J. Vos
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