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BILL 
To amend further the tariffs of customs and excise 

in force in the Union ; to impose excise duties on| . 
tobacco manufactured i in the Union, and customs 
duties on tobacco imported into the Union’ from|’ 
certain states and territories in South Africa ;- to] . 
regulate the export of opium or derivations 
thereof ; and to declare the mandated territory|-: 
of South- West Africa a part of the Union for 
customs. and excise purposes; and for other 
matters incidental thereto. . 
  

\ WETSONTW ERP 
Tot verdere wijziging van de. doeanetarieven en 

aksijnstarieven in de Unie van kracht ; ‘tot het 
heffen van aksijnsbelasting op in de Unie ver- 
vaardigde tabak, en doeanerechten op in de Unie 
uit zekere Staten en Landstreken in Zuid-Afrika 
ingevoerde tabak ; tot regeling van de uitvoer 
van opium of afleidingen daarvan.; en om het 
mandaatgebied van Zuidwest Afrika tot deel 
van de Unie te verklaren voor doeane- en aksijns- 
doeleinden ; en -voor andere daarmede verwante 
aangelegenheden. 

  

(OrpEr OF THE House.) 
    

LP LAST VAN HET Huis.) 
  

“Be, qt ENACTED. by: the.. King’s; ‘Mokt Excellent Majesty, 
* the Senate and the House of Assembly of the Union of| 44 
- South Africa, as follows :— 

CHAPTER I. 

. Customs Duttrzs. 

- Tariff of ol Subject ‘to the exemptions, and to any suspensions, Te- 
customs | bates, and conditions, permitted or provided by or under the 
certain goods authority of the Customs Tariff Act,'1914, or this Act, and 

to be accord- subject also to the provisions of any law relating to the manage- 

ing to Port ment of customs, theré shall be charged, levied, collected and 
I of the. paid for the benefit of the consolidated revenue fund, customs 
Schedule. Guties in respect ‘of. goods imported into. the Union according 

to the tariff set.out in Part I. of the Schedule to this Act. — 

Amendments 2 The Customs Tariff’ Act, 1914, as amended by Act No. 37 
and — of 1916, Act No. 36 of 1917, "Act No. 20 of 1918, Act No. 32 of 
additions as 1919, and Act No. 44 of: 1920, is hereby further amended, or 
to customs added to, to the extent shown in Part II. of the Schedule to this duties. ‘Act 

ct. 
, CHAPTER II. 

Excisz Duties on Brzr AnD Spirits. 

Tariff of 8. Subject to the provisions of Act No. 37 of 1913 in-so far| 
excise duties as those provisions relate to the manufacture or production of 
an dhe beer, and subject further to the rebates or exemptions from 

- duty-under this Act and to the rebates specified in Part- IIT. of 
the Schedule to this Act, there shall be charged, levied, col- 
lected and paid for the benefit of the consolidated reventie fund, 

- the excise duties on the goods specified in Part IVI. of the 
Schedule to this Act at the rates set out therein. 

CHAPTER Il. 

- EXcrsE Duties on TOBACCO WITH CORRESPONDING CUSTOMS 

: DvutTIES. 

4, (1) There shall be charged, levied, collected and paid for Excise duties 
on manu- the benefit of the. consolidated revenue fund, the duties of excise 

factured - as set. out in.Pazt IV. of the Schedule to this Act, on tobacco 
. manufactured in the Union-for sale, and such duties shall be 

levied ‘and collected in the manner hereinafter prescribed. 

(2) The excise-duties aforesaid shall also be charged, levied, 
collected and paid on manufactured tobacco contained in 
cigarettes made in the Union for sale. 

Equivalent 5. A customs duty equal to the excise duties set out in Part 
duty on "LV. of the Schedule to this Act shall be charged, levied, collected 

” tobacco sand paid— 
manufac- “(a) on importation into the Union of tobacco manufactured 
tured. in ' in a territory the Government whereof has entered into 
certain | a customs agreement with the Government of the 
territories 

. 
and im- . Union ; 

ported into (6) on importation into the Transvaal for consumption 
Union. therein, of tobacco manuwlactured 3 in. the Province of 

Mozambique. a a : . 

[A.B. 36—'21.] 

  

0 Z" HET BEPAALD. “door Zijn Majesteit de Koning, de: 
Senaat en de’ Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, 

als volgt:— = 
. HOOFDSTUK J. 

DoEANERECHTEN. 

Tarief van ‘1. Behoudens de vrijstellingen en de opschortingen, kor- decane. 
tingen en voorwaarden toegestaan of vastgesteld bij of onder .octen o P 
machtiging van de Doeaneatriefwet, 1914, of deze Wet, en zekere 
voorts behoudens de bepalingen van andere wetten betreffende goederen 
het beheer van de doeane, worden ten aanzien van in de Unie moceten in 
ingevoerde goederen doeanerechten opgelegd, geheven, geind (yen stemmin 
en betaald, ten behoeve van het gekonsolideerde inkomstefonds zijn moins 
overeenkomstig. het tarief in Deel I. van de Bijlage bij deze Deel I van 
Wet witeengezet. de Bijlage. 

2. De Doeanetariefwet, 1914, gewijzigd bij Wet No. 37 van Wijzigingen 
1916, Wet. No. 36 van 1917, Wet No. 20 van 1918, Wet No. 32 °0 toovoe- 
van 1919, en Wet No. 44 van 1920, wordt hierbij verder sewilj- gingen we 
zigd en ontvangt toevoegingen, als is uiteengezet in Deel II van doeane- 
de Bijlage bij.deze Wet. rechten. 

\ HOOFDSTUK II. 

AXSIJNSBELASTING OP BIER EN SPIRITUALIEN. 

"8. Behoudensde bepalingen van Wet No. 37 van1913i in zoverre 
deze bepalingen betrekking hebben op het produceren of vervaar- tariet op an 
digen van bier, en verder behoudens de kortingen en. vrijstel- ap bier. 
lingen van recht volgens deze Wet en de kortingen uiteengezet 

‘lin Deel IIE van de Bijlage bij deze Wet, worden er ten; behoeve 
van het yekonsolideerde inkomstefonds opgelegd, geind, ge- 
‘heven en betaald de aksijnsrechten op in Deel ITI van de Bijlage 
bij deze Wet uiteengezette goederen voor de bedragen daarin 
vermeld. 

Aksijns- 

HOOFDSTUK II. 

AXSIJNSBELASTING OP TABAK MET DAARMEDE OVEREENSTEM- 
MENDE DOEANERECHTEN. 

4, (1) Ten behoeve van het gekonsolideerde inkomstefonds Aksijnsrecht 
worden er opgelegd, geheven, geind en betaald de aksij nevechten oe bewerkte 
als omschreven in Deel IV van de Bijlage bij deze Wet, p bak. 
te koop aangebodeninde Unie vervaardigde tabak, en rodanige 
rechten: worden geheven en geind op de hierin verder voorge- 
schreven wijze. 

(2) De aksijnsrechten als bovengenoemd worden ook opge-- 
legd, geheven, geind en betaald op bewerkte tabak vervat in 
cigaretten in de Unie vervaardigd en te koop.* . 

5. Hen doeanerecht gelijkstaand met het aksijnsrecht als Gelijkwaar- 
omschreven in Deel IV van de Bijlage bij deze Wet wordt ‘ig doeane- 
opgelegd, geheven, geind en betaald rekore band 

(a) op invoer in de Unie van tabak vervaardigd in een streken ver- 
landstreek waarvan de Regering een Doeaneovereen- vaardigde   komst met de Regering van de Unie heeft getrofien , Uni in de 

(b) op invoer in de Transvaal voor gebruik aldaar van in de Unie inge- 
Mozambiek Provincie vervaardigde tabak, - ~ tabak. 

(AB. 36—~'21,]
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Duties to be 
in additi frags . , : : to duties @dditional to the excise duties and customs duties respectively to duties , aw woe : . under Act levied on cigarettes. under the Cigarette Excise. and Surtax 
No. 16 of = Act, 1911. °°" De we 
1911. Se ae 

Licence 7 ay After the ‘expiry of one month from the ‘promulgation 
required for premises on of this Act no person shall engage in the manufacture of tobacco 

for sale except on premises in respect of which -a licence has which ve 
tobacco is been issued or renewed by the Commissioner. Any person who 
ant 4 contravenes the provisions of this section shall be-guilty of an 
actured, 

{ ., offence and liable on conviction to a: fine not exceeding five 
', hundred. pounds, or to iniprisonment without the option of. a 

-., fine for a period not exceeding twelve months, or to both such 
.«. /finé and imprisonment, and all tobaccos. found on ‘premises 
“.--not so licensed shall be forfeited to the Crown. rn 

. (2) Every such licence shall, whenever issued or renewed, 
expire on the thirtieth day of June next succeeding the date 

_ of issue or renewal..:  - - ee ‘ 

'- (8) On any licence when issued or renewed ‘under, sub-section 
~_ “* (1) avevenue stamp to the value of one.pound shall be affixed. . 

Licencee. to’: 

enter into. authority to the holder to.manufactire tobacco on any. pre- 
bond,, and. mises-until he has-enteted into a bond (with sufficient surety, to conditions. ee, . we a : thereof. : .. be approved. by the Commissioner) in a sum to be likewise 

. approved, of not less than five hundred pounds nor more than 
“..' +). five thousand pounds, conditioned that— °°’ pee 

* (a) the licence holder shall not engage in any attempt, by 
_ himself or in collusion. with others, to defrand:.the 

‘Government of any. excise duty on tobacco, manu- 
_ factured by him’on the licensed premises or elsewhere . 

. (b) the licence holder shall render truly and completely: 
all the returns, statements, and inventories:prescribed 
by this Act or‘any regulation ; . 

(c) the licence holder shall not receive into, ‘nor ‘femove| 
__ from, /his licensed premises any leaf or manufactured 
‘tobacco without first complying with the’ provisions 

- of this Act and the regulations ; | 

-»."(d) ‘he shall in all other respects: comply ‘with all'the re-| ” 
ve quirements of this Act and the regulations relating 

* to the manufacture of tobacco. SE 

‘The conditions of the said bond and the enforcement thereof 
shall not be construed as exempting. any: person trom any 
penalty to which he may be liable under this Act or any- other 
law, in respect of matters provided in such conditions. ~ . 

“Persons who - 9, Every person whose business it is to manufacture tobacco 
are regarded or who employs others to: manufacture tobacco, whether such 
facturers of manufacture be by cutting, pressing, grinding, crushing or 
tobacco. tubbing of any raw or leaf tobacco or otherwise preparing raw 

or leaf tobacco or manufactured or partly manufactured to- 
bacco, or.the making up for-use or Gonsumption of scraps; waste, 
clippings, stems or deposits of tobacco resulting from any pro- 
cess of handling tobacco, or by the working or preparation of 

. leaf tobacco,. tobacco stems, scraps,: clippings or waste by 
sifting, twisting, screening or any other process, shallibe re- 
garded as a manufacturer of tobacco. © oo ooo 

Manufac- 10. Every. manufacturer of tobacco-shall— . 

parers © tO (a) keep within the Union a book in the form prescribed 
keep books : by the Commissioner and enter therein,” daily,. an 
and render accurate account of the -weight' of tobacco (whether 

‘ returns. 

whatsoever and used, sold or .otherwise.-disposed ‘of 
- ‘by him, and shall insert in such account’ particulars 
'- of such other materials as-used-by him in the manu- 

- facture, preyaration, or making up of tobacco for-sale ; 

(db): transmit to. the Commissioner. on or before. the. four: ue 
. teenth day of each month a true and:complete. abstract 

_ 6. The excise duties and customs duties aforesaid shall bel. 

8. Such a licence as aforesaid shall not be regarded. as. an| 

‘in its raw or unmanufactured, semi-manufactuted, or}: -- 
manufactured state, acquired by him -by any'means|’   

6.. De bovengenoemde aksijns en doeanerechten gelden boven Rechten zijn 
en behalve de aksijns-.en doeanerechten respektievelik geheven bovenen ‘ 
op cigaretten volgens de Cigaretten Aksijns en Surtaks Wet, behalve de 
1911. , a , i volgens Wet 

you. oe : No. 16 van - 
a : 1911. 

7..(1) Na’ verloop van .een maand na de. afkondiging van Licentie 
deze Wet houdt niemand zich b-zig met het vervaardigen van vereist voor 
tabak vocr verkoop behalve in percelen waarvoor een licentie Poreesl w _ 
is uitgegeven of hernieuwd door ’e Kommissaris. Ken ieder die vaardigd 
bepalingen van dit artikel overtzeedt is schuldig aan een over- wordt. 
treding en wordt bij veroordeling gestraft met een boete van 
hoogstens- vijf honderd pond, of met ‘gevangenisstraf met of 
zonder de keuze van een boete voor een tijdperk van hoogstens 
twaalf maanden, of met boete zowel als gevangenisstraf, en alle 
in een niet aldus gelicentieerd perceel gévonden tabak wordt 
verbeurd ‘ten. voordele van de Kroon. : fs 

(2) Elke : zodanige licentie loopt.ten einde, onverschillig 
.|wanneer hij is uitgegeven of hérnieuwd, op de dertigste dag van 
Junie volgende op de dag van uitgifte of hernieuwing. 
. (3) Aan elke volgens sub-artikel (1) uitgegeven of hernieuwde 
licentie- wordt..een inkomstzegel gehecht ter waarde van een 

8. Hen licentie“als bovengenoemd ‘wordt niet beschouwd als Verplichting. 
machtiging voor de bezitter-om-:tabak te vervaardigen in een tot het mye 
perceel voordat hij zekerheid heeft gesteld (met voldoende seated as ‘ 
borgen, door. de Kommissaris goed te keuren) in een‘ bedrag dat de voor. 
eveneens moet worden: goedgekeurd en niet, minder zal bedragen waarden’. 

|dan vijf honderd pond en niet meer dan vijf duizend pond, op daarvan, - - 
voorwaarde dat— wt , 

(a) dé houder van de licentie geen poging zal doen, hetzij 
. . ‘alleén of.in’samenspanning mct anderen, om de Rege- 

‘ting bedtiegelij ker wijze té kort te doen in aksijnsrechten 
op tabak door hem in het’ geliecentieerde perceel of. 

_ elders vervaardigd; ~~. *. , 
_’ (b) de liecentiehouder levert naar‘ waarheid en volledig 

alle opgaven, verklatingen én lijsteh in, door deze Wet ° 
of door regulaties voorgeschreven; > |” 

“:(e) de licentiéhouder ontvangt niet in, noch verwijdett van, 
- aijn_ gelicentieerd: -perceel blad- of bewerkte tabak 

zonder eerst voldaan te hebben aan de bepalingen van 

_ deze Wet en de regulaties ; ; ; - 
-*- (dy hij -voldoet in alle andere opzichtén aan de vereisten 

van deze Wet en:.de regulaties' betrekking hebbend 
- op het bewerken- van tabak. . ne 

De Voorwaarden van’ boveiigenoemde zekerheidstelling en’ de 
handhaving ‘daarvan zullen niet worden geacht een, persoon 

  

[vrij] te stellen’ van een: straf waaraan hij volgens/ deze Wet 
of enige andere wet blootstaat,- met batrekking- tot “zaken 
in zodanige voorwaarden voorzien. = 

9. Een ieder die er een bezigheid van maakt tabak te vervaar- Wie geacht 
digen of die anderen in dienst-houdt om tabak te vervaardigen, worden 
hetzij dat vervaardi bestaat “in snijden, persén, malen, “2% te ver- b21) eIve gen “bestaa Snijaen, persen, malen, vaardigen. breken of wrijven van ruwe of bladtabak of ‘op andere wijze - 
ruwe of bladtabak of bewerkte of gedeeltélik bewerkte tabak, 
bereiden,. of in het voor gebruik en verbruik op maken van stukjeés,’ 
aval, snijdsels, stelen of overblijisels van tabak het gevolg--van 
behandeling van tabak,.welke ook, of in-het bewerken of be-” 
reiden van bladtabak, tabakstelen, stukjes, snijdsels- of afval — 
door: zeyen, ineen draaien, ziften of andere bewerking, ayordt: 

_ |beschouwd als Veryaardiger.van tabak. 
10. Elk yvervaardiger van tabak moet :—°. Vervaardiger 
.(@) binnen de Unie een boek houden in de door de Kom- van tabak 

missaris voorgeschreven vorm en daarin, dageliks, bases boeken ys ve ge - 2 One ijhouden en - nauwkeurig aantekening houden van het gewicht: van opgaven ver- 
-de tabak (hetzij in zijn ruwe of onbewerkte,: half- strekken,’ ' 
bewerkte, of bewerkte staat), door hem .op:welke wijze “"" 

' ook verkregen en door hem gebruikt, verkocht:of op °°.” 
andere wijze van de hand gedaan, en moet in die acn— oo 

'.. tekening biezonderheden vermelden van alle andcie 
_ stoffen door hem gebruikt bij het vervaardigen, be-' 

'. -c-relden, of opmaken van takak voor verkoop ; 
-! (b) voor de veertiende dag van elke. maand:aan de Kom-: 

Missazis een waar’ en: volledig wittreksel -overleggen® -
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Ve en 

oe . . from such book; ‘Verified’ by oath or - solemn declara- van zodanig boek, door eed of. plechtige vetklaring os 
. " ““tion, of all such. transactions aforesaid, made during _bevestigd, van alle zodanige bovenstaande.transakties, wert 

the month last preceding ; ; and gedurendé de voorafgaande maand verricht; en - ees 
. (c) bij het ‘overleggen van zodanig uittreksel, aan de Kom- 

. (c) when transmitting such abstract, remit to the Com- missaris overmaken het bedrag van het verschuldigd 
oe missioner the amount of duty payable In respect of the recht voor de vervaardigde tabak die in het’ uittreksel 

_ oo Sis" whanitfactuted tobaceo which is specified in the ab-| wordt vermeld als gebruikt, verkocht of op andere 
2 “.-. 7° +) *-stract as having been used; sold,-or otherwise disposed wijze van‘de hand gedaan gedurende het tijdperk 
. oe of during the period to which the return and particu waarop de opgave en de.andere biezonderheden be- 

lars aforesaid telate: —~ trekking hebben: 

Dealers in 11. Alter the expiry. of one month from the promulgation of 1. Na verloop van een maand 1 na de afkondiging van deze Handelaars 
leat tobacco this Act no person shall carry on the business of a dealer-in leaf] Wet mag’ niemand de bezigheid van handelaar in bladtabak in bladtabak 

licensed. tobacco or in the course of his business sell.leaf tobacco, except|drijven of in zijn bezigheid bladtabak verkopen, tenzij daartoe Theoain een 
under the authority: oft Sa licence issued. or renewed by the. Com- bevoegd door een licentie door de Kommissaris uitgegeven hebben. 

missioner. Every. such licence shall,. whenever issued or re-|of hernieuwd. ‘Elke licentie loopt af, wanneer ook uitgegeven 

newed, expire on the thirtieth day of June next succeeding: Onlof hernieuwd, op. de éerstvolgende dertigste dag van Junie. 
every licence issued: or renewed under this section a revenue|Aan elke volgens dit artikel uitgegeven of hernieuwde licentie 
stamp to the value of one Pound shall be affixed. « twordt’ een inkomstzegel gehecht ter waarde van een pond. 

May only 12; ‘No ‘person licensed under this Act to deal i in leaf tobacco 12, Geen persoon volgens deze Wet gelicentieerd tot hande- Mag sloghts 
soll to other shall-sell or otherwise dispose ‘of such tobacco except to—- ~ lenin ‘bladtabak mag zodanige tabak verkopen of op andere gelicenti. 

licensed - ; ; _. |wijze van de hand doen tenzij aan :— eerde hande- 

dealers or fe. (a). ‘another licensed dealer in leaf tobacco ; .or ; (a) een ander. gelicentieerd handelaar in bladtabak’; ‘of —_laars of aan 

on Lo _(B): @ ‘person licensed under this: Act to manufacture to-| (8) een persoon volgens deze Wet gelicentieerd om tabak te , Sigore wan 
oo oe _ bacco. vervaardigen. . tabak 

a 4 be : ue ot , . verkopen. - 

Returng6"' “! +18, (1 , A dealer in leaf tobacco shall; within one: itionth after 18. (1) Binnen een maand 1 na de afkondiging van deze Wet Opgaven. 
be rendeted’ ‘the promulgation of this Act, deliver to’ the Commissioner an|legt een handelaar in bladtabak aan de Kommissaris een met: for | hande- 
a inventory, verified by solemn declaration, in the form preseribed plechtige’ verklaring bekrachtigde inventaris over, in de bij ae ak te 
dealers in by’ ‘Tegulation, showing— regulatie vootgeschreven vorm, ‘aangevend : TO verstrekken 

: leaf tobacco. 
(a) the nett weight of leaf tobacco held Py! him o on: the date 
» , -of such promulgation ; 

_ -(b) particulars of the additions -to ‘sich stock ‘between the 
date of such, promulgation, and the date of the in- 

, ventory ; ; 

+(e): particulars of. sales” made between -the dates specified 
‘in paragraph (6); together with the name and address 

of the purchaser:: 

(2) Every dealer in leaf tobacco shall thereafter keep a book, 
in the form. prescribed by the Commissioner, in which he shall 
daily enter particulars of all leat tobacco purchased or otherwise 
acquired ‘and ‘sold or otherwise disposed of by him, and shall, 
not later than the fourteenth day of each-month, render to the 

Commissioner a return, verified by solemn declaration, showing 

" (a) the quantity of leaf tobacéo purchased or otherwise| 
acquired by him during the last’ preceding month, dis-/ 

“20 8" s+:. °“tinguishing leaf tobacco grown inthe Union from ‘such | 
as is imported; together with.the name: and address 
of the’ person from whom he purchased or acquired it; 

(b), the quantity of leaf tobacco sold or otherwise disposed 
_of by him, distinguishing between sales of such to- 
"bacco grown.in the Union and sales thereof imported 
“into the Union, together -with the name and address 
of the persons to whom he sold it ; 

(c). the quantity of leaf tobacco in stock at the end of the 
last preceding month, distinguishing between -leaf 
tobacco grown in the Union and leaf tobacco imported 

. into' the’ Union. 

Penalty on ce 14. ‘Any ‘dealer in leaf tobacco who, having purchased or in 
dealers in .any other’ manner whatever acquired or having sold or in any. 

‘leaf tobacco, other manner whatever disposed of leaf tobacco, fails to comply 
who fail te with the: provisions of this Act or any regulation relating to the 
Act. —.- acquisition and-.disposal of such tobacco shall be guilty of an 

offence and ‘liable on. conviction to a fine not exceeding five 
hundred pounds or to imprisonment. without the option of a 
fine for'a-period: not exceeding six months or to, both such fine 
and imprisonment; and all leaf tobacco the subject of the 
offence shall be forfeited to the Crown. —- i   

en boeken 
door hen bij 
te houden. 

(b) piezonderheden aangaande vermeerdering van zodanige 
voorraad tussen de datum van die afkondiging en de 

~ datum’ van de inventaris ; 

- (a) het netto gewicht aan bladtabak in zijn bezit op de 
datum van zodanige afkondiging ; 

.. (e) biézonderheden aangaande verkopen tussen de gegeven 
data .in (b), zowel als de naam en het adres van de 
-koper. - 

(2) Elk handelaar in bladtabak houdt daarna een boek, in de 
door de Kommissaris. voorgeschreven vorm, waarin hij dageliks 
biezonderheden optekent van alle door koop of op andere wijze 
verkregen en ‘door hem door verkoop of op andere wijze van de 
hand gedane bladtabak, en legt, niet later dan de veertiende 
dag van élke maand, aan de Kommissaris een opgaaf over, door 
plechtige ‘verklaring bekrachtigd, die aantoont— 

(a) de hoeveelheid bladtabak door hem gedurende ‘de 
: voorgaande maand gekocht of op andere“ wijze ver- 
‘kregen; met onderscheiding tussen in de Unie ge- 
kweekte en ingevoerde bladtabak, en tevens de naam 

.. en het adres ‘van de persoon van wie hij heeft gekocht 
' of ‘verkregen ; . 

' (b) de hoeveelheid bladtabak door hem ‘verkocht of op 
. andere wijze van de hand gedaan met onderscheiding . 

‘ tussen verkopen van zulke tabak in de Unie gekweekt 
en inde Unie ingevoerd, en tevens de naam en het 
adres van de personen aan wie hij hem verkocht heeft ; 

(c) de hoeveelheid voorradige tabak aan het einde van de 
voorgaande maand, met onderscheiding tussen blad- 
tabak i in de Unie gekweekt en in de Unie ingevoerd. | 

14. Teder handelaar in bladtabak, die bladtabak gekocht strat voor 
of op andere wijze verkregen of bladtabak verkocht of op handelaars 
andere wijze van de hand gedaan heeft, en die nalatig is in het in bladtabak’: 
naleven van de bepalingen van deze Wet of van een regulatie alo nalatig 
betrekking hebbend op het verkrijgen en vat de hand doen naleven van 
van zodanige tabak is schuldig aan een overtreding en wordt Wet. 
na veroordeling gestraft met een boete van hoogstens vijf 
honderd’ pond of gevangenisstraf zonder de keuze van een 
boete van hoogstens zes maanden of met boete zowel als 
gevangenisstraf ; en alle bladtabak ten aanzien waarvan de 
“overtreding is gepleegd wordt aan de Kroon verbeurd verklaard.
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General, 
‘dealers may 
sell roll 
tobacco 
purchased . 
from the 
producer- 
manufac- 
turer under 
bond and 
when duly. 
licensed. 

16. -Notwithstanding. anything to the contrary in this- Act 
coritained, it shall be lawful for‘a person licensed under any law 
‘to carry on the business of a general dealer, to purchase, or by 
other means acquire, roll tobacco from a person who has manu- 
factured it from tobacco grown by himself on land in the-Union, 
owned or occupied by hiniself ; Provided such general, dealer 

-has first obtained a licence to ‘purchase roll tobacco manufac- 
tured by the actual producer thereof, and has first entered inte 
a bond (with sufficient surety to be approved by the Com- 
missioner).1 in the sum of one hundred pounds, conditioned that-— 

(a) he will sell such roll tobacco to the consumer in the 
form of roll tobacco only ;: 

(b) he will transmit to the Commissioner on or before. the| 
fourteenth day of each month the duty payable in 
respect of such roll tobacco, used, sold or otherwise 
disposed of during the preceding month ; 

(c) he will in all other respects comply with all the require-| 
ments of this Act and the regulations relating to the 
keeping of books and the rendering of returns, state- 
ments, and inventories,. 6f his transactions in. manu-| 

. factured tobacco in the form of roll tobacco. | 

Every licence to purchase manufactured tobacco in the form] . 

of roll tobacco shall, whenever issued or renewed, expire on the 
. thirtieth day of June next succeeding, and on every’ licence 
. issued ‘or renewed under this section a Tevenue stamp to: the 

Penalty on 
manufac-° 
turers of 
tobacco and 
dealers in 
leaf tobacco 
who fail to 
keep books. 
and to 
permit 
inspection 
thereof, 

Manu- 
factured 
tobacco to 
be packed in 
accordance © 
with 

_ prescribed 
regulations. 

Entry and — 
search of 
premises. 

” five hundred pounds. - 

value:of ten shillings shall be affixed. 

16. Every person, being either a manufacturer of tobacco] - 
or a dealer in leaf or roll tobacco, who fails.to keep such books 
and to record therein his transactions as required: by this Act, 

. or who refuses to allow the Commissioner or an officer of 

customs or excise deputed by him for'that purpose, at all 
times to inspect the same or obstructs or-hinders him in such 
inspection shall bé liable on conviction to a fine not exéeeding 

17, After the expiry of one month from the promulgation . 
of this Act no person shall remove or permit to be removed from 

, his licensed premises any manufactured tobacco unless— 

( a). it is securely enclosed in an unbroked tin, box, package, 
or other immediate container ; 

(b) the manufacturer has marked upon every, stich im- 
mediate container his name and address and the net 
weight of the’ contents. The marking of immediate 
containers shall ‘bein the manner and form prescribed 
by regulation. 

18. Any officer of the customs ‘and. excise department, or 
any police officer specially authorised by, the Commissioner may 

" at all times enter and séarch any premises licensed under this 
Act or the premises of any person who is’ suspected of manu- 
facturing tobacco or of dealing in leaf tobacco in.contravention 
of or without,. complying with this Act or any regulation, and 
may upon such premises seize any manufactured or leaf to- 
bacco, together with all books, accounts or documents relating 
thereto; in respect of which thé’ contravention or non-com- 

pliance is suspected of - ‘Having taken place. Any person who 
resists, hinders,” or- obstructs, any such officer in’ the ‘lawful 

' exercise of his powers under’ this section shall be guilty. of an 
offence and-liable on conviction’ to a fine not exceeding one 

Contraven- : 
tion of Act 
by company 
or partner- © 
ship. 

hundred pounds or to imprisonment without the option of a 
fine for'a period not exceeding six months or to both such. fine 
and imprisonment, 

19, In the event of an offence ‘against, contravention of or 
“non-compliance with‘ any provisions of this Act or a regulation 
by a company or a.firm or partnership, any person having the 
managément or apparent management of the premises or busi- 

_ness in respect whereof the contravention or non-compliance 
‘took, place, . shall be liable.to he.charged with the offence, con- 
travention of non-compliance..and. shall..be. subject to the 
penalties provided, therefor, 2... Se 

: US 
  

16. ‘Niettegenstaande tegenstrijdige ‘bepalingen 3 in deze Wet Algemene. 
vervat is het wettig voor een persoon, volgens een.wet gelicen: handelaars 
tieerd tot het drijven van de bezigheid van algemene handelaar, vohabak 
roltabak te kopen, of! op andere wijze: te. verkrijgen, van een verkopen 
persoon die dezelve <heeft vervaardigd van tabak ,door., hem van de voor 
zelf op. land in de Unie gekweekt, waarvan hij eigenaar of, be- brenger- 4 
woner is: Met dien verstande dat zodanig algemeen handelaar gekoeht 18 
zich eerst van ‘een licentie heeft -voorzien: ‘tot het kopen van’ dider" zéke 

roltabak door,de voortbrenger zelf daarvan vervaardigd, en heidstelling 
eerst. zekerheid. heeft gesteld (met: voldoende borgen door de & wanneer 
Kommissaris goed te keuren) in.de som van een honderd pond rticontionn 
op voorwaarde dat :—. 

(a) hij zodanige roltabak aan de’ verbruiker alleen 4 in de 
vorm van roltabak verkoopt ;. 

'(b) hij op of voor de veertiende dag van elke maand aan de 
Kommissaris het recht overmaakt verschuldigd op 
‘zodanige tabak gedurende ‘de vorige naamd gebruikt, 
verkocht of op andere wijze yan. de: hand gedaan ; 

(c) hij in alle andere opzichten voldoet. aan.de vereisten 
n- van deze Wet en de regulaties betreffende het houden 
Be van boeken en het overleggen van opgaven, verklarin- 

gen, en inventarissen van zijn transakties in | bewerkte 
tabak in de vorm van.roltabak. 

Elke licentie tot het kopen van bewerkte tabak i in “de vorm 
van roltabak verloopt, wanneer ook uitgegeven. of hernieuwd, 
op de dertigste dag van de volgende Junie en aan elke licentie 
volgens ‘dit. artikel ‘uitgegeven of herniewwd-wordt een inkomst: 
zegel gehecht ter wadrde van tien shilling.- ms 

16. Een ieder-dié; ‘vervaardiger van tabak- of : handelaat in Strat ‘voor 
rol- of bladtabak:zijndé, nalaat boek te houden:en daarin ‘zijn vorvaar 
transakties op te tekehen als door deze Wet wordt vereist, oi tabale wan 
dié weigert de Kommissaris of een doeane- of aksijnsheambte handelaars 
door hem daartoe aangewezen deze te’ allen tijde te ‘inspekteren i in, bladtaba 
of hem bij zodanige inspektie’ tegenwerkt, of hindert wordt bij de, nalaten 
veroordeling gestraft met een, boete yan hoogstens vijf honderd Boeken, te” 
pond. / , . Lesh ee inspektie 

. oe . Tot oe _ daarvan toe 

‘ te laten. 

‘17. Na verloop: van een madnd na de’ ‘afkondiging van ‘deze Vervaardig- 
Wet verwijdert niemand bewerkte tabak.van zijn gelicentieerd oe tabak 
perceel of geeft tot zodanige verwijdering verlof tenzij— ee 

(a) deze stevig besloten is in een onverbroken bus, doos, overeen: 
pak, of ander omhulsel 5: “* komstig 

(b) de vervaardiger op elk rodanig omhulsel zijn naam Voor: 
en adres heeft gewaarmerkt en het netto gewicht van oeclatio 
de inhoud. Het waarmerken van ombhulsels geschiedt _ 
op de wijze en ‘in 1 de vorm bij regulative voorgeschreven. 

18, Elk beambte van het doeane | en " aksijnsdepartement, Het binnen 
of een’ politiebeambte ‘ uitdrukkelik door’ de Kommissaris °°) °° doo 
gemachtigd mag te allen tijde volgens deze Wet -gelicentieerde peicelen, 
percelen binnengaan en doorzoeken of het perceel van el 
persoon die verdacht.wordt tabak te‘ vervaardigen of in blad- 
tabak te handelen in strijd met of zonder te voldoen aan de 
bepalingen van deze Wet of een regulatie, en mag in zulk perceel 
bewerkte tabak of bladtabak in beslag nemen, en tevens alle 
boeken, rekeningen of dokumenten daarop betrekking hebbend, 
in verband waarmede het in strijd ‘handelen ‘of: niet voldoen 
wordt vermoed te hebben plaats gehad. , Ken ieder die zodanig 
beambte weerstaat hindert of tegenwerkt in de wettige uit- 
oefening van zijn. bevoegdheid volgens: dit’artikel is schuldig 
aan een overtrediig en-wordt bij veroordeling gestraft met een 
boete van hoogstens een honderd pond. of met gevangenisstraf 

_ [zonder de keuze van een boete voor een tijdperk van hoogstens 
zes maanden, of met: boete zowel als gevangenisstraf. 

19. In geval van een overtreding van, te kortdvening aan of Overtreding 
of niet-voldoening aan eén der bepalingen’ van deze Wet of van van Wet “ 
een regulatie door een maatschappij of een firria of verinoot- door maat- 
schap, kan de persoon dié het’béheer of het schijnbaar beheer schappij of 
heeft van het percéel of de bezigheid ten aanzien waarvan de schap. : 
overtreding of het niet-voldoen ‘heeft plaats gehad, van de 
overtreding of, niet-voldoening worden beschuldigd en zal dan 
blootstaan aan de hiervoor: ‘bepaalde -strafien.
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yet 1 

entered for remioval to. places outside the Union» , 

_ (0). prescribing the forms -of. the licences required: ‘under 
this Act, anJ-the particulars that shall be inserted i in 
applications thérefor ; 

(c) presctibing- ‘thie’ ‘forms to be used by dealers j in leaf or] 
roll tobacco ‘and by manufacturers of tobacco and the 
conditions to be carried ‘out respecting removals, 7 
purchases and. sales thereof, 

and generally | for tl re better carrying out of the objects and 
“ purposes of this -Act.- 

(2) The regulations’ ‘may y prescribe ‘penalties for any contra- 
' vention thereof or de fault.in complying therewith not exceeding 

Penalty for ° 
contraven- 
tions not - 
specially. , 

provided - 
for. * 

Exemptions, 
from © 

: provisions of 
Act. 2 

Sater 
‘tion of.. 
terms. ~ 

a, fine of one. hundrv ‘d pounds. 

22. Any. person wh :0- contravenes or fails to comply with any 
: provision of this Act.'o?’any regulation for the contravention 
whereof. or failure to comply . ‘wherewith no penalty has ‘been 

specially provided,, ‘shall’ -be’ liable; to a fine not exceeding’ one 
hundred pounds. - 

—-:28.. The provisions, of this Act’ t relating to leaf tobacco shall 
‘. . not-apply to a person whosells leaf tobacco grown and cured|. 

by. him nor to:a person who sells manufactured tobacco i in the] - 
- form ofroll: tobacco whén made or prepared from tobacco grown 
by himself’ on. land owned or occupied by him in the Union, 
provided the.sale-or other disposal thereof is to a dealer licensed 
under this. Act to-purchase or otherwise Aequire: roll tobacco. 

24, In. this- Chapter unless inconsistent with’ ‘thie context— 

“ Commissioner ” means the Commissioner of Customs ard 
Excise, or any officer for the time being lawfully acting 

in that capacity ; 3 . 

“ leat tobacco’ means the cured leaves of the tobacco 
plant . ag stripped therefrom ; 

“ manufacturer” means a person licensed under this Act 
to manufacture tobacco ; 

. “ manufactured” tobacco-” means, tobacco made “up— 

» (a) ready, for smoking in tobacco pipes; or ~ 

~ (b) ready. for: use in the making of cigarettes ; ; Or 

(c) in the forint of ‘cake, plug, roll or stick ; or 

(d) in the form of. cigarettes ; or 

(e) in the form of cigars or cigarillos 

‘prepared: cither from tobacco gtown or produced in|" m 
‘the Union, or from’ tobacco imiportéd into. the Union a 
or from a mixture of such tobacco 

“ per pound weight ” shall i mean the nett. weight of tobaceo oy 
plus that of the moisture and other substance: theréin 
‘when:such tobacco leaves the licensed premises of the 
“manufagturer 4 in the form of manufactured tobacco ; 

soll tobacco 

~ known i in the Union as toll: tobacco ; i. 

“ this Act ” includes the regulations. © 

“2. (1 j De -Goeverneur- -generaal kan regulaties maken—~ 
 (a)' exempting from,-or granting a rebate of, the’ excise}:: _ 

’ . duty on tcbacco’ manufactured in the Union, when}: 

means tobacco, leaf, which is grown ; in’ the to: 
Union, twisted and.put up for salé in the form of ‘al 

~ zoll-of not less than one pound in weight and‘ which,|...- . 
at the date of promulgation of this Act, was s commonly aan 

  

Buideriiof - = "90; Tn: any’ prose ‘ution ‘for an’ Offence against ‘oF & ; contra>|: 20. ‘Bij: éen: vervolging -ter- zake’ van-een* ‘overtréding van of Bowijeloat, 
proof” --ention“or failure to ‘comply ‘with any: provision of this Act or nalatigheid i in-hét- Voldoen-aan een der bepalingen van deze Wet ; 

. “any regulation, relating to the payment of the proper amount of van eél: regulatie, betrekkelik het: betalen van het vereiste 

of duty; the burden of proving that the tobacco or other article|bedrag aan recht, rust de bewijslast dat de tabak of anderzins ~~ 
was not manufactured for sale or for any reason was not subject niet vervaardigd was voor verkoop of om een of andere reden 

wey to duty, shall lie upon the accused, ; niet aan recht onderheévig was, op de beschuldigde. 

_Regulaticts... OM, (1 ) The Governor- General may make regulations —’ 

(a) tot, vrijstelling van, of -het verlenen van eer afslag op, Regulaties. 
"het aksijnsrecht op in de Unie vervaardigde tabak, 
-Wanneer die is geregistreerd- voor overbrenging naar . 
-plaatsen buiten de Unie ; 

: (6), met voorschriften voor de vormen van de licenties door 
deze Wet: vereist, en de biezonderheden die moeten 
worden vermeld in aanzoeken daarom ; 

(ec) met voorschriften voor de vormen ten gebruike van. 
; . handelaars in blad- of roltabak en van vervaardigers 
van tabak en de- voorwaarden waaraan moet worden | 
voldaan in verband. met het verwijderen, kopen en 

verkopen daarvan,. 

’ 

en in het ‘algemeen in het belang van het de hand houden aan en 
van de verdere doeleinden van deze Wet. 

(2) De ‘regulaties kunnen strafbedreiging inhouden- tegen 
overtreding daarvan of nalatigheid in. het voldoen: daaraan van © 
hoogstens een. boete van een honderd pond. . 

22. Ken ieder. die een bepaling van deze Wet: of cen regulatie gine op 
p overtreedt. of nalaat daaraan. te voldoen voor het overtreden overtre- 

‘Ivan dewelke. of voor het niet voldoen aan dewelke geen straf{ dingen niet 
speciaal is vastgesteld,. wordt gestraft met’ een boete van Special 
hoogstens een honderd pond. voorzien. 

28. De bepalingen op bladtabak in deze Wet zijn niet van Vrijstelling 
toepassing op iemand die bladtabak verkoopt door hem ge- van bepa- 
kweekt en verduurzaamd, noch op iemand die bewerkte tabak lingen vai 
in de vorm van roltabak verkoopt wanneer die vervaardigd of p Wet. . 

* |bereid is van door hemzelf gekweekte.tabak op land door hem 
lin de Unie in eigendom bezeten of bewoond, met dien verstande 

|dat de verkoop of andere van de handzetting aan een handelaar 
geschiedt, onder: deze’ Wet gelicentieerd tot het open of .op.. 
andere wijze verkrij gen van. roltabak. 

onbéstaanbaar is— uitdruk- 

“ Kommissaris ” de Komuiissaris van Doeane en Aksijns, isingon. 
me “of een ander beambte die te dien tijde webtighik i in die 

hoedanigheid. -handelt ; 

“bladtabak ” de verduurzaamde ‘laden. -van de tabak . 
plant zoals ‘die daarvan’ worden algetrokken ; 

“ vervaardiger ” -een volgens deze Wet tot het vervaar- 
-digen. van tabak gelicentieerd persoon ;. 

ce bewerkte tabak.’’ als volgt opgemaakte tabak— - 
(a) gereed om ‘In tabakspijpen gerookt te worden, of 
(b) gereed voor het maken van-cigaretten ; of 
(c) in de vorm van, een plak, plug, rol of stok, of | 

". (2). in de vorm van cigaretten; of © | 
(e); in de. vorm van sigaren of sigarillos, 

‘bereid of. uit in de Unie gekweekte of voortgsbrachte 
‘ tabak, “Of, uit'in de Unie ‘Ingevoerde tabak of uit een 

a méngsel van zodanige tabak ; 
per pond gewicht” betekent het netto gewicht : tabak 

plus het gewicht van het vocht of andere substantie 
daarin wanneer zulke tabak het gelicentieerde perceel | 
van de vervaardiger in’ de vorm van bewerkte tabak woe 

. Vverlaat 5. fom 
“soltabale 3 ? ‘betekent tabakblad. dat in de Unie is gekweekt, -'-00° ¢! 

_ ineengedraaid en te-koop aangeboden in de vorm van — 
-een rol van niet. minder dan een pond gewicht en wat, 
bij de! afkondiging. van' deze Wet, -in: de: ‘Unie ie algemeen 

oy itbekend:stond: als: roltabak ; ; a 
“deze Wet” omvat ook de. regulaties: eens   

94, In dit Hoofdstuk. betekent, tenzij dat met de inhoud Uitleg vaii
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ee  HOOFDSTUK: Tv. ma Bnew et ly patcrg 

GENERAL. - ve " ALGHMEEN. _— CS ; 
DOR ne Wo A! pe - 25, De Goeverneur- veneraal kan, bij roklaimatic. in Afslag op Rebates ‘in 25. The Governor-General may, by proclamation. in ‘the “g JP «UOT ere 

respect of Gazette, declare that, subject to veaulations set forth .in such Siatiskoerant, “verklaren dat,- behoudens regulaties ; dn. » zedanige goederen. certain __ proclamation—. proklamatie opgenoemd—-. . oa 

goods,» ; (a) there ‘may. be allowed a refund or rebate of the whole (a) een terugbetaling of afslag kan. worden toegestaan vain? 

or any part of the customs duty that: would otherwise het: gehele. of van, een. gedeelte van het. doeanerecht 
- be payable’ under this Act on cotton piece-goods-im- dat anders volgens. deze Wet verschuldigd- 7 “ijn Zow OR, 
imported by, or taken out of bond by, manufacturers katoenen stukgoederen ingevoerd, of uit’ ‘entrepot 
of bags; when used by them i in the making of tobacco genomen, door. vervaardigers, van. zakken, wanneez 

. bags; . . die worden aangewend voor het maken van tabak- 
zakken ; 

- (b) there may be allowed a refund or rebate of the whole (b) een terugbetaling of afslag kan worden toegestaan van 
or any part of the customs duty that would otherwise het geheel of yan een gedeelte van het doeanerecht dat’ 
be payable under the Customs and Excise Duties Act, anders verschuldigd zou zijn volgens de Doeanetarief 
1920, on rubber-proofed materiai, in the piece, made Wet, 1920, op met rubber waterdicht’ gemaakt 

of cotton, hair, silk or wool, or mixtures ‘therevtf,|. material, aan het stuk, vervaardigd van katoen, haar, 
imported by, or taken out of bond by, manufacturers zijde of wol of mengsels dadrvan, ingevoerd, of uit 

- of waterproof clothing, for thé purpose of making ~ entrepdt genomen, door vervaardigers van waterdichte 
. such clothing ; ; _.  klederen, voor het maken van zodanige klederen: 

(c) there may be allowed a refund: or rebate of the whole (c) een terugbetaling of afslag kan worden toegestaan van 
or any part of the customs duties that would other-|: rep gehee! of veh idio gedeelte van het docanetectit 
wise be payable under the Customs and Excise Duties at anders verschuldigd zou zijn volgens de Doeane- 
Act, 1920, on materials used in the manufacture of tariefwet 1920, op stofien die worden gebruik bij | het 
rubber, namely :— vervaardigen van rubber, namelik :—~ - ee 

(i) Pigments, Filling Agents and Vuleanising Accele-|. (i) Kleurstoffen, Opiullers en Vulkanizeer  Akcelera- 
rators, viz., Zinc oxide (zinc white), zinc sulphide; ‘teurs, nl, “Zinkoxyde (ainkwit), zinkzwavel, 
antimony sulphide (yellow and red), alumina, antimoon zwavel (geel en rood), alumina, mag- 
magnesium carbonate, calcined’ magnesia, litho- nesium carbonaat, gecalcineerde magnesia, : litho- 
pone (mixture of zinc sulphide and barium sul- pone (mengsel van zinkzwavel en barium sulfaat. 
phate or of zinc white and barium sulphate), of van zinkwit en barium sulfaat), plantzwart, 

vegetable black, carbon black, prussian blue; koolzwart, pruisies blauw, loodwit (basies lood 
' white lead (basic lead carbonate), ebonite powder, carbonaat), eboniet poeder, en emarex (natuurlke 

and emarex (natural pitch) ; in bulk. | pek); in massa. 
(ii) Rubber Substitutes, viz., vuleanised vegetable oils 5 (ui) Rubber Surrogaten: | nal. _gevillkaniseerde plant- 

, in bulk. aardige olién ; in massa. ; 
(ii) Rubber Compounding Oils, viz., Aniline oil, rosin}: (iii) Rubber samenstellende olién: ni. Anilienolie, 

oil; and vaseline ; i in bulk. harsolie en vaselien ; in massa.-” SO 
(iv) Rubber Solvents, viz., Benzene (benzol), coal tar . (iv) Rubber oplossende vyloeistoffen: nl. Benzien 

naphtha, -westrosol, westron, carbon disulphide’; (Benzol); koolteer nafta, westrosol, westron, kool 
in bulk. disulfide ; in massa. 

(v) Vulcanising Agents, viz., Sulphur chloride, in jars (v) Vulkaniseer stoffen: u.l., Zwavel Chloriet,. in 
of not less than one imperial gallon. - kannen van niet minder dan een imperiale gallon. 

Such régulations may provide penalties for the contravention Deze regulaties kunnen straffen bedreigen tegen overtreding 
thereof or failure to comply therewith not exceeding thelervan of nalatigheid in het naleven ervan niet hoger zijnde dan 
penalties mentioned in section one hundred and siateen: of thelde straffen in artikel een honderd en zestien van de Wet op het 
Customs Management Act, 1913. . |Beheer van de Doéane,.1913 genoemd. : 

Powers to 26. The Governor-General. may, by proclamation in the 26. De Goeverneur- -generaal kan, bij proklamatie in de Bevoegd- 
prohibit | Gazette, prohibit, regulate or restrict. the export of opium in|Staatskoerant, de vitvoer van opium in welke vorm ook, of enige pei Oe on 
opium. any form, or any derivation of opium, and any person who afleiding van opium, verbieden, regelen of beperken, e €€D yan uitvoer 

exports any form of opium or any derivative thereof, in contra-. 
vention of such a proclamation, shall be guilty of an offence 
and shall be liable on conviction to a fine not exceeding one 
hundred pounds or to imprisonment without the option of a 
fine for a period not exceeding six months, or to both’such fine 
and such imprisonment; and any opium in any form or any, 
derivative thereof the subject of the offence shall be forfeited 
to the Crown. 

Customs and 27. (1) The mandated territory of South-West Africa shall, 
Bxeise dutios for the purpose of the collection of customs and excise duties, be 
‘tion and regarded as a part of the Union. Customs and excise officers Union and 

the man- of the Union shall, in respect of ‘matters concerning customs 
dated. and excise in the mandated territory, act in accordance with the 
territories. provisions of the law for the time being in force in the Union 

relating to the management of customs and excise duties (as 
the .case may be) and the collection of such duties. 

_ (2) The customs and excise duties collected in the mandated 
territory shall be paid into the consolidated revenue fund of 
the Union, and there shall be paid out of the said fund annually 
towards the cost of the‘ administration of the mandated 
territory a sum which shall approximate to the customs and     

   

ieder die enige vorm van opium of een afleiding daarvan, in van opium. 
strijd met een zodanige proklamatie, uitvoert, is schuldig aan 
een .overtreding en is, bij veroordeling, - stratbaar met een 
boete van hoogstens een honderd pond of met gevangenisstraf, 
zonder keuze van een boete, van niet meer dam zes maanden, of 
met boete zowel als gevangenisstraf ; en allé opium, in welke 
vorm ook, of een afleiding daarvan ten opzichte waarvan de over- 
|treding wordt gepleegd wordt aan de Kroon. verbeurdverklaard. 

i 27, (1) Het mandaatgebied van Zuid-west Afrika wordt, voor poeane en 
doeleinden van innen van doeane en aksijnsrechten, beschoitwa Aksijns- 
als deel van de Unie. Doéane én aksijnsbeambten | van de rechten 
Unie handelen, ten -opzichte van zaken doeane en aksijns in ryssen de 

nie en he. 
het mandaat’ gebied betreffend, in overeenstemming met de »,andaat- 
bepalingen van de dan van Iracht zijnde wet in de Unie -op gebied. 
het beheer van de doeane en aksijnsrechten, (al naar gelang) en 

/het invorderen van zodanige rechten. 
(2) De doeane en aksijnsrechten in het mandaatgebied geind 

worden in het gekonsolideerde inkomstefonds van de Unie 
gestort, en jaarliks wordt uit genoemd fonds ter: bestrijding van 
de administratiekosten van het mandaatgebied een som 
betaald die in grootte nabij. komt aan de doeane en aksijns-_ 

i
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excise duties paid on goods consumed in sueh territory after 

deducting therefrom a sum equivalent to the said duties on 

goods removed from the said_territory for consumption in the 

Union. ua : 
_ (3) ‘For the ‘purposes of this’section the port or settlement of 

. Walvis Bay shall be deenied to be a part of the mandated terri- 

- tory. ° . . 

Short title. 98, This Act may .be cited for all: purposes as the Customs 

‘ and Excise Duties Amendment Act, 1921. 

Schedule. 

PART I.—INCREASED CUSTOMS ‘DUTIES. ° 

Class I.—Special Rates. 
  

  

      

Rebate upon 

, ‘ . goods, the 

' ‘ : L growth, pro- 

- . duce, or 

: : ‘manufacture 

“Tariff _ Artiele. - Duty. | of thé United 

Item. Kingdom and 

: reciprocating 
British 

Possessions. 

£os.d. 
22 | Films for bioscopes and cinemato- / . 

graphs, per 100 feet .. oe 0 5 0}... nil. 
or per £100... :. | 20 0 0 nil. 

. whichever’ duty shall be the 
greater. 

44 | Spirits— : : 
(2) Perfumed, per imperial gal- | -1 19 0 nil. 

jon and in addition per £100 ; 10 0 0 nil. 
(b) Liqueurs, cordials and mixed : 

‘spirits, exceeding 3 per cent. 
of proof spirit, per imperial 
gallon... —.- oe. ee |. 12:18 6] nil 
or per £100 .. as .. 1} 25 0 07 nil 
whichever duty shall be the 

. greater. . 
(c) Other sorts exceeding 3 per | 

cent. of proof spirit, per im- 
perial proof gallon .. - 117 6 nil 
No allowance will be made for» 
underproof in excess of 15 per 
cent. . 

(d) Medicina] and toilet prepara- 
tions, and essences (liquid), 
‘syrups and tinctures ; - con- 
taining. over 3 per. cent. of 
proof spirit, perimperial gallon| 118 6 |: nil. 
or per £100 :. oe owe | 2500 ~«074-. nil. - 
‘whichever duty shall be the - 
greater. 

Such spirits if and when overproof 
shall bé specially entered and _o 
the strength overproof declared, 
and the duty on. the mixture 
shall then be leviable at £1 17 6d. 

. per imperial proof gallon or 25 
per cent. ad valorem, whichever 

‘duty shall be the greater. 
47 | Tobacco— . . 

(a) cigars and cigarillos, per lb. |. 0 8 6 nil. 
and in addition per £100 .. | 15 0 0 nil 

_ (d) cigarettes, per Ib. .. | 0 6 O nil. ° 
“and in addition per £100 .. | 15 0 0 nil. 

(e) manufactured per lb. oe 0 5 0 nil. 

  

PART II. 

‘Class’ Vi.—General ad valorem Rate. 
  

193(b) | Cotton piece goods and’ woollen 
piece goods, and piece goods 

- composed of a mixture of cotton ‘ oo . 

‘and wool, per-€100 .. . --|16 0 Oj]: 3 00." 
to be amended to read— 

193(b | Piece goods made of cotton, hair, 
or wool, or mixturés thereof, per / 

£100 . . . :}15 0-0] »-3 0°.0   

rechten op in zodanig gebied verbruikte goederen na aftrek 

daarvan van een som gelijkstaand met genoemde rechten op uit 

genoemd gebied verwijderde goederen voor verbruik in de Unie. 

(3) Voor doeleinden van. dit artikel wordt de haven of 

nederzetting van Walvis Baai geacht.een deel van. het man- 

daatgebied uit te maken. | 
28, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald popte titel. 

als de Doeane en Aksijnsrechten Wijzigingswet 1921. an 

Bijlage- mo 

DEEL L—VERHOOGDE DOEANERECHTEN. 

Klasse I.—Speciale tarieven. 
  

  

  

      

      

Korting op 
goederen 

: voortgebracht, 

Tarief- : ; gekweekt, of 

num.- . Artikel. -| Recht. vervaardigd 

ber. . in het 
: Verenigd 

Koninkrijk 
en reciproce- 
rende Britse 
Kolonies. 

£ sd. 
22 | Films voor bioskoop en kinemato- | 

graaf, per 100 voet... 0 5 0 nil. ° 
"of per £100 . . .. | 20 0 0 nil. 
naar gelang van welk recht het ' 

hoogste is. 
44 | Spiritualién :— 

(a) Geparfumeerd, per imperiale . 
‘gallon... .. .. | 1 19 0 nil, * 
en bovendien per £100 © .. | 10° 0 0 nil \ 

(6). Likeuren, cordials en ge-| — 
mengde spiritus van meer dan: 
3 percent proefsterkte, per . 
imperiale gallon » . on . # . mn 
of per £100 .. . wt nu. 
naar gelang van welk recht het 

_ , hoogste is. we 4 
(¢) Andere soorten van meer dan 3 

percent proefsterkte per im- - nil 
periale gallon.. + . , 

_ Geen ‘afslag wordt verleend 
voor onderproef boven 15] 1-47 -¢ |. 

. ‘percent. : 
(d) Geneeskrachtige en toilet prepa- 4 

raten en essences (vloeibare), 
stropen en tinkturen, meer 
dan 3 percent . proefspiritus 
bevattend, per imperiale gallon ; a 
of per £100 .. oe an 118 6 nil. 
naar gelang van welk recht het 25 0 0} - nil. 
hoogste is. , 

Zodanige spiritus moet, indien en 
- wanneer hij bovenproef is, spec- 
jaal worden aangegeven en voor |’ 
bovenproef zijnde, worden ver-’ | 
klaard en het recht op het meng- 
‘sel wordt alsdan geheven tegen 
£1. 17s..6d. per imperiale proef- 
gallon of 25 percent ad valorem, 
naar gelang van welk recht het 
hoogste is. 

47 | ‘Tabak :— 
(a) Sigaren en cigarillos, per lb. | 0 8 6 nil. 
en bovendien, per £100 .- | 15 0 0 nil. 
(d) Sigaretten, per Ib. we 0 6 0 nil. 

_ en bovendien, per £100 .. |.15 0 0 nil. 
_ _(e) Bereid, per 1b. +. - | 0.5 0 nil. 

- DEEL Ti. 

Klasse VI.—Algemeen ad valorem tarief, 

1193 (8) | Katoenen stukgoederen en. wollen 
, stukgoederen, en stukgoederen 

gemaakt van een mengsel van | . 
katoen en wol, per £100 ° ../| 15 0 0 £3 0 0 

- ‘aldus te wijzigen— . 
193 (6) | .Stukgoederen - vervaardigd van . 

- |. katoeri, haar, of wol, of mengsels | ~ mo 
daarvan, per £100. .. ~ ../ 15 0° 0 £3 0 07   

   



. UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, sors MAY,” 1921. 

PART-II. 
yb '    o £3 idea 

  

INCREASED EXCISE DUTIES. 
_ letiehWASpirits. «5° 
  

DEEL ‘Il.’ 
VERHOOGDE AKSIJNSRECHTEN. 

  

  

  

  

  
  

: A—Spiritualien. 
al Rate of ‘ 

_ Article. Duty. mo Artikel. _ Tarief. 

. wo, £jsd fo. . . . £ sd 
Wine brandy, viz.: Spirits distilled from wine or must pro- _ | |Wijnbrandewijn, n.1., Spiritus gedistilleerd, uit wijn of moet | 

duced solely by the alcoholic fermentation of the juice. of ‘ uitsluitend voortgebracht door het alkoholies fermenteren, | - 
fresh grapes, per imperial proof gallon (4. /0 12 6 van het sap van verse druiven, per imperiale proefgalion ..% | ‘112 6 

Grape brandy, viz.: the distillate resulting from the distilla- ‘ Druivebrandewijn, n.l., het gedistilleord verkregen uit het |“. 
tion solely of grape juice, together with the husks, per . | %distilleren alleen van druivesap, tezanien met de doppen, : imperial proof gallon cs, :. . .. |.0.17 6 © per imperiale proefgallon .. .. wee wee HOT OG 

Dop brandy and spirits distilled-from materials other than | °* |Dopbrandewijn en spiritus gedistilleetd uit stoffen niet zijnde 
the produce of the vine, per imperial proof gallon ... .. |1'2 6 het produkt van de wijnstok, per imperiale proefgallon ..|1 2 6 

‘Extent of " og 
Rebates of Excise Duties on Spirits. Afslag op Aksijnsrecht. .{ Grootte ‘van afslag. rebate. 
  

‘(a) Spirits of a strength of 50 percent. overproof 
and upwards when methylated in thé manner 
prescribed by regulation . 

(6) Plain spirits used in the manufacture of medicinal 
preparations, flavouring essences and perfumed ||, 
spirits ; subject: to the approval of, .and to’ 
conditions imposed ‘by, the Commissioner of |. 
Excise — , 

(c) Plain spirits used for industrial purposes, and 
rendered -unpotable to the satisfaction of the 
Commissioner of Excise. : 

(d) Plain spirits used. by scientificeYor teaching 
institutions for burning, preserving .or .experi- 
mental purposes, under such safeguards as the 
Commissioner of Excise may impose. 

(ec) Wine brandy and grape brandy, used in the 
fortification or preservation of pure wine, 
subject to compliance with the provisions of 
any Act relating to excise duties, or any regula- 
tions issued thereunder. ‘ . . 

(f) Rectified spirits used in the manufacture of 
either" or other substance, by a process which 
causes the ethyl alcohol to undergo chemical 
change, and provided that not more than two 
per cent. by volume of ethyl alcohol remains in 
the resulting ether or other ‘product. 

(g) Spirits exported for consumption outside the 
limits of the Union. 

(2) Spirits lost through evaporation, leakage or 
‘other unavoidable cause, when such loss is 
proved to the satisfaction of the Commissioner 
of Excise. . 

(i) Spirits distilled in Natal from the products or 
’ by-products of the sugar cane, when duty paid 

for consumption in Natal 
. (J) Plain spirits used in the manufacture of vinegar 

and acetic acid ; ‘subject to the approval of, 
and to conditions imposed by, the Commissioner 

. of Excise : 
(k) Brandy distilled in a pot still, under excise 

supervision, wholly from pure wine or must, 
‘the produce of fresh grapes, approved of 
by the Government. Brandy Board, at a 
strength not exceeding 30 per cent. overproof, 
matured by storage in a licensed warehouse in 
approved wood for a period of three years and 
certified by the said Board to be pure wine 
brandy.   

Tho. whole. duty. 

The «whole. duty 
-less seven shil- 
lings and six- 
pence per im- 
-perial proof gal- 

_ lon. ' 
The whole duty.. 

The whole- duty. 

The. whole..duty 

The . whole duty. 

a 

o 

The whole! duty. 

The whole duty, 

Five shillings per 
‘imperial - proof 
gallon. 

The whole duty 
less two shillings 
per imperial 
proof galion. 

Three shillings per 
imperial" proof 
gallon. : 

  

  

B.—Beer. e 

Article. Rate of 

Duty. 

£sd 
Beer brewed from worts of the specific gravity of not less than 

one thousand and twenty degrees, and, not more than one 
one thousand and thirty-nine degrees, per 36 imperial 
gallons .. an 

Reer brewed from worts of the specifie gravity below one 
thousand and twenty degrees and above one thousand and 
thirty-nine degrees, per 36 standard gallons 
with a proportionate increase or decrease for any difference 
in gravity. 

Lager Beer produced from worts of the specific gravity of 
less than one thousand and forty degrees shall be charged 
at the higher rate of duty. 

.. | 1.10 0 

  

‘\(a) Spiritus van 50 percent overproef sterkte en 

-}(g)- Spiritus uitgevoerd voor -verbruik buiten -de 

  

daarboven, ondrinkbaar gemaakt als bij regu- 
latie voorgeschreven. : 

(b) Ruwe spiritus gebruikt bij het vervaardigen 
van geneeskrachtige preparaten, aanzet. essen- 

goedkeuring van, en de voorwaarden gesteld 
door, de Kommissaris van Aksijnzen 

(c) Ruwe spiritus gebruikt voor doeléinden van 
nijverheid, en ten genoege van de Kommis- 
saris van Aksijnzen ondrinkbaar gemaakt. 

(d) Ruwe spiritus gebruikt door wetenschappelike 

sterkwater, zetten of -proefnemingen, onder 
waarborgen door de Kommissaris van Aksijn- 
zen vast te stellen. 

(ce) Wijnbrandewijn en druivebrandewijn, gebruikt 
bij het aanzetten of bewaren van zuivere wijn, 

. behoudens voldoening aan de bepalingen van.. 
enige Wet op aksijnsrechten, of van regulaties’ 
volgens die wetten uitgevaardigd 

(f) Gezuiverde spiritus gebruikt bij het vervaar- 
digen van aether, of andere stof, door een be- 
werking die de ethyl alkohol een chemiese 
verandéring doet ondergaan, en mét dien ver- 
stande dat niet meer dan twee percent in 
volume ethyl alkohol in-de ether of ander 
eindprodukt overblijft. : 

grenzen van de Unie. 
(2) Spiritus verlorengegaan door vervlieging, lek- 

ken of andere onvermijdelike oorzaak, wan- 
neer zodanig verlies bewezen wordt ten genoege 
van de Kommissaris van Aksijnzen. 

(i) Spiritus in Natal gedistilleerd uit de produkten 
of bij-produkten van -suikerriet, wanneer het 
recht betaald is voor verbruik in Natal. 

(j) Ruwe spiritus gebruikt bij het vervaardigen 
van wijn en azijnzuur; behoudens de goed- 
keuring van, en de voorwaarden gesteld door, 

. de Kommissaris van Aksijinzen. ‘ 
k) Brandewijn in een potstil gedistilleerd, onder 

toezicht van het aksijnsbureau, geheel uit 
zuivere wijn of most, het voortbrengsel van 
verse druiven goedgekeurd door de Coe- 
vernements Brandewijnraad, ter sterkte van 
hoogstens 30 percent bovenproef, gerijpt door 
beleggen in een gelicentieerde opslagplaats in 
goedgekeurde vaten gedurende een tijdperk 
van drie jaren en door genoemde Raacd voor 
zuivere wijnbrandewijn verklaard. 

  
ces en geparfumeerde spititus ; behoudens de |’ 

of onderwijsinrichtingen voor branden, op |. 

  

Het gehele recht. 

Het gehele”™ recht 
minus, zeven shil- 
ling en .zes pen- 
nies per imperiale 

, proefgallon. 

“Het gehele recht. 

Het gehele recht. 

- Het gehele recht. 

Het gehele recht. 

Het gehele recht. 

Het gehele recht. 

Vijf shilling per im- 
periale proefgal- 
lon. . 

Het gehele recht. 
minus: twee shil- 
ling per imperiale 
proefgalion. 

Drie shilling per im- - 
periale proefgal- 

Jon. , 

  

  

  

  

B.—Bier. 

Artikel. Tarief. 

. £ sd. 
Bier gebrouwen van kruiden van het soortelik gewicht van 

niet minder dan een duizend en twintig graden, en niet 
meer dan een duizend negen en dertig graden, per 36 
imperiale gallons tet ee a +. . 2 {015 0° 

Bier gebrouwen van kruiden van het soortelik gewicht onder 
een duizend en twintig graden en boven een duizend negen 
en dertig graden, per 36 standaard gallons 
moet een evenredige vermeerdering of vermindering voor 
een verschil in gewicht. 

Lagerbier gemaakt van kruiden van het soortelik gewicht van 
minder dan een duizend en veertig graden wordt belast 
volgens het hoger tarief van rechten. 

110 0 
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; PART. IV?. DEEL Iv. oo 

Exorsz Durims on ToBacco WITH CORRESPONDING Customs Dutizs.|AKSIJNSRECHTEN OP Tanax MET OVEBEENKOMSTIGE ‘DomANBREORTEN. 

Article. _ Excise Customs ‘|’ Artikel, Aksijns- Doeane- 
duty. duty. recht. recht. 

s. d. s. d. . : s.d._ “s; di” 
I. Tobacco manufactured in the Union : : I. Tabak in de Unie vervaardigd : , 

(a) ) ready’ for smoking in a tobacco pipe, (a2) Gereed om te roken in een tabakspijp, 
‘including cake,, plug and stick tobacco, |- , Lo met inbegrip van plak, plug en stok- ; 
per pound’ weight 10 nil. tabak, per pond gewicht 1.00) 0 nik. 

(b) ready for use in “the making of cigarettes, , . ‘(b) gereed voor. gebruik voor het maken van i . 
_per, pound weight .~ 1 0 .| | nil. ‘ sigaretten, per pond gewicht 1 0 nil.” 

c) in the form of cigarettes, per pound. weight To. nil. (c) in de vorm van sigaretton, per pond a . 
(d) in the form of cigars or cigarillos, per gewicht . 1 0 nil. 

pound weight : 2 6 nil, (2) in de vorm van" sigaron of sigarillo’ Ss, per 
(e)}-in the form of: roll tobaceo, per pound - mote . - pond gewicht 2 6 nil. 

_ weight +e 0 6 nil. (e) in de vorm van rol tabak, per pond ge 
II. Tobacco ‘manufactured in a " territory the . wicht 0 6 nil 

- Government whereof has.entered into a Il. Tabak in een gebied vervaardigd - waarvan 
Customs -Agreement with the Govern- de Regering een Doeane overeenkomst 
ment of the Union on importation into i. met de Unie heeft gesloten bij invoer in de 

; the Union : Unie : 
(a) ready for smoking in @ tobacco pipe, a (a) Gereed om te roken in een tabakspijp, 

: , including cake, plug and stick tobacco, _, . ' met: inbegrip van plak, plug en stck- : 
' per pound weight nil, | 1 70 tabak, per pond gewicht nil. 10 

(by) ready for use in the making of cigarettes, , oo. (b) gereed. voor gebruik voor het maken van 
per. pound weight . / nil. 1 0 sigaretten, per pond gewicht nil. 1 0 

‘(c) in the form of cigarettes, per. pound 4 er ‘| (e) in de vorm van sigarotten, per pond . 
weight : -- ni 7 |. 1 gewicht .. . nil, 1 0 

(@), in. the form ‘of cigars’ or igarillos, per : oe -(d) in ‘de vorm' van sigaren of sigarillo's 
" pound weight . nil, 2° per pond gewicht . nil. 2 6 

(e)'in the form of roll tobacco, per “pound ; : . ‘e) in de vorm van ‘roltabak, per pond : 
weight : . nil. | “OU ’ - gewicht’ nil. 0 6- 

Lit. Tobacco manufactured in the: Province of ee IIL, Tabak in de Provincie Mozambiek vervaar- , mo, 
Mozsmbique: when ‘imported’ into the af digd bij invoer in de Transvaal voor 
Transvaal for consumption therein : ‘ verbruik -aldaar : 

(a} reddy for smoking in a tobacco pipe, in- - (a) gereed om te roken in een tabakspijp, 
cluding cake,. plug and stick tobacco, .o met inbeprip van plak, plug en stok- 
per pound’ weight . nil. 71.07 tabak, per pond gewicht : nil. 1 0 

(b) ready for use in the making of cigarettes, fo (b) gereed voor gebruik voor het maken van : 
. per pound weight ‘|nil. / 170. ‘sigarotten, per pond gewicht . nil. 1 0 

(c)' in’ the. form of cigarettes, per. pound : — (ec) in de vorm van sigaretten, per Pond , 
weight + _ nil. 1 6 gewicht . nil. 1 0 

(d) in the form of cigars or ‘igarillos, per co _ (d) in de vorm van sigaren of sigarillos, per 
pound weight oe nil. “2. 6 pond gewicht . nil. 2 6 

(e) in the form of roll tobacco, per pound Cos ae (e) in de vorm van roltabak, per pond 
weight set ee nil. 0-6 gewicht oe nil. 0 6     
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To fix the rates of normal tax and. super tax in 
respect of the twelve months ended the thirtieth 
day of June, 1921, and to amend further the 
Income Tax (Consolidation) Act, 1917 (Act No. 41|' | 
of 1917). 

  

(OnpER or THE House.) 

Stat, 

  

-WETSON TWERP. 
Tot it vaststelling van het bedrag van normale belasting 

‘en superbelasting voor de twaalf maanden lopend. ' 
tot de dertigste dag van Junie 1921, en tot ver- 
dere wijziging van de Inkomstebelasting (Konso- 
lidatie) Wet 1917 (Wet No, Ay van: ‘tatty. 

  

(Op Lastvan -HET Huts.) . 

    

YE IT ENACTED by the King’s Most: Excellent Majesty, 
the Senate and ‘the House of Assembly: of the Union of 

South Africa, as follows :-—— 

Rates of 
normal 
income tax 
and super 
tax 

1. (1) In accordance with ‘sub- section (3) of section five of. 
' the Income Tax (Consolidation) Act, 1917, (hereinafter referred 

to as the principal Act) there shall be levied in tespect of every 
taxableincome accrued to or in favour of any person during the 
twelve mouths ended the thirtieth day of June, 1921, an income 
tax (referred to in the principal Act as normal tax) at the 
following rates :— 

(a) In the case of companies, for each pound of taxable}: 
amount, one shilling and sixpence : 

Provided that in the. case of companies wherein— 

| (i) not more than ten of the largest shareholders}, 
hold ninety per cent. of the shares ; and 

(ii) restrictions are imposed upon the right, to transfer . 
shares; and 

' (iti) no invitation has been issued to ‘the public to sub-}°. 
scribe for any shares or debentures, 

the rate chargeable shall bé that applicable to persons other than 
companies. 

(b) In the case of persons other than companies— 2 
(i) when the taxable amount does not exceed twenty- . 

four thousand pounds, for each pound of taxable 
amount, one shilling and as many two-thousandths 
of a penny as there are pounds in that amount ; 

(ii) when the taxable amount exceeds twenty-four]... 
thousand pounds, for each ‘pound ‘of taxable 
‘amount, two shillings. 

(2) In. accordance with sub-section (4) of section twenty- -five| 
of the principal Act, there shall be levied in respect of every 
income subject to super tax (as defined in section twenty-six of 
the principal Act, as amended by the Income Tax (Con- 
solidation) Act Amendment Act, 1919) which shall have): 
accrued to, or in favour of,.any individual during the twelve 
months ended the thirtieth day of June, 1921, a super tax at 
the following rates :— 

(a) When the amount subject to super tax does not exceed| 
twenty-four thousand pounds, for each pound of such 
‘amount, one shilling and as many five-hundredths of|: 
one penny as there are pounds in that amount ; 

, (2). when the amount subject to super tax exceeds twenty- hn 
four thousand pounds, for each pound of such amount,| : 
five shillings. 

Amendment © 2. The definition of “ gross income ” contained in section six 
or definition of the principal Act is hereby amended | by the deletion of the}! 

“ gross following words :— | 
wear 

respect of 
income 
derived from : rivec from sources in:a native ‘territory. bordering on the} 
adjoining . . , | Union ; p(B)?   (AB. 3721.) 

“ (a) any individual ordinarily resident or carrying on}, 
business within the Union and is received or accrues|' | - - 

Fi. -HET BEPAALD door Zijn Majesteit de: Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, - 

als volgt :— 

“hd 5 Overeenkomstig sub-artikel (8) van artikel vijf van 1 Bodrag: van 
de Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet, 1917 (hierin verder inkomate: 
genoemd de Hoofdwet), wordt er ten opzichte van elk be- belasting en 
lastbaar inkomen opgekomen aan of ten gunste van enig super- 
persoon gedurende de twaalf maanden lopend tot de dertigste belasting. 
dag van Junie 1921, een inkomstebelasting geheven (in de 
voorzegde Hoofdwet normale belasting genoemd) voor de 
volgende bedragen i— 

(a) In geval van maatschappij en, voor elk pond belastbaar 
bedrag, een shilling en zes pennies ; 

Met dien verstande dat in geval van maatschappijen 
waarbij :— 

(i) niet meer dan tien van de grootste aandeelhouders: 
negentig percent van de aandelen bezitten; en 

(ii) het recht tot overdracht van aandelen aan 
beperkingen onderhevig is; en 

_ (iti) het, publiek niet is uitgenodigd voor’ aandélen 
of obligaties in te schrijven, 

het belastbaar bedrag datgene zijn zal dat voor personen 
geldt geen maatschappijen zijnde; ¢ 
., . (b) In-geval van personen geen maatschappijen zijnde :— 
ue (i) wantieer het- belastbaar bedrag niet. meer be- 

draagt dan vier en twintig duizend pond, voor 
elk pond belastbaar bedrag, een shilling en zoveel 
tweeduizendsten van een penny als er ponden 
zijn in dat bedrag ; 

_- (ii) wanneer het belastbaar bedrag meer dan vier 
en twintig duizend pond bedraagt voor elk | 
pond belastbaar bedtag, twee shilling. — 

‘ (2) Overeenkomstig sub-artikel (4) van artikel vijf en twintig 
van de Hoofdwet, wordt er geheven ten opzichte van elk 
aan super- belasting onderhevig inkomen (als omschreven in 
artikel zes en twintig van de Hoofdwet, zoals die is ge- 
wijzigd door de Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet Wijzi- 
gingswet, 1919), dat is opg gekomen aan of ten gunste van enig - 
individu gedurende de twaalf maanden lopend tot de dertigste 
Junie 1921, een super-belasting van de volgende bedragen :— 

(a) wanneet het aan super-belasting onderhevig. bedrag 
niet meer beloopt dan vier en twintig duizend pond, 
voor elk pond van zodanig bedrag;: een shilling en 
zoveel vijfhonderdste gedeelten van’een penny als 
er ponden in dat bedrag zijn ; i 

_(®): wanneer het. aan super-belasting onderhevig bedrag 
_ meer beloopt dan vier en twintig duizend pond, | 

..”.” voor elk pond van zodanig bedrag, vijt shilling. 
:-2. De omschrijving. van “ bruto inkomsten” vervat in Wijziging — 
artikel zes van de Hoofdwet wordt hierbij gewijzigd door het van om- 
‘doen vervallen van de volgende woorden :— van © brute 

6c“ an ru (a) een -individueel persoon die gewoonlik woont of inkomsten ”! 
bezigheid drijft in de Unie, als het bedrag is. ont ten opzichte 
_vangen of opkomt uit bronnen i in. een naturellegebied van 
grenzende. aan de, Unie ;.: (8). inkomsten 

‘ . * ° - uit aan- 
‘ - ‘ ~ grenzendy 

eee EO gebieden 
1 [A.B. 87—'21J verkrogon.



  

xii UNION GAZETTE: HXTRAORDINARY;-307Tn MAY; 1921. 
  

* Abatements. ' 3,’ Bection seven of the principal Act, as amended, is hereby 
repealed and the following new section is hereby substituted 
therefor :-— 

“7, (1) :The abatement to be deducted from the taxable 
. income of any person, other than a company, for the pur- 

‘pose of determining the taxable amount of such person, 
_shall be calculated in the manner set.out in this section. 

“(2 ) Subject ito the provisions of sub- sections (3) and]. 
(4) of this section, the abatement allowable in any case 

" shall be the total offsich of the following allowances as are 
applicable — 

(a) In respect of every’such taxpayer, a sum of three 
hundred pounds ; 

0) any sum, not exceeding fifty pounds, paid by. the 
taxpayer during the period in respect of which 
a return is made, as premiums upou policies 
under which he, his wife or his .winor children 
are insured against death, accident or sickness ; 

.“(c) any fees or subscriptions, not exceeding ten 
pounds in the aggregate, paid by the taxpayer 
during the period in respect of which a return is 
made to any friendly or benefit society ; 

“(d) the sum of fifty pounds for each child or step 
child of the taxpayer maintained by him, who was 
or would have been, if he had lived, under the.age 
of eighteen years on the last day of the year of 
assessment in respect of which, or any portion of 
which, the assessment is made : ; 

~“*(e) a sum of thirty pounds for each dependant of 
the taxpayer ; ; 

“(3) In any case in which the period assessed is less 
than one year, the total of the allowances applicable to any 
taxpayer under the last preceding sub-section shall be 
reduced proportionately. 

““(4)-The total of the allowances applicable to any 
person under the last'two preceding sub-sections shall be 
subject to reduction as follows :— 

“* (a) in the case of every -such taxpayer— 

(i) who during any portion of the period in 
respect of which the assessment is made was 
married ; or 

“ (ii) who during the whole of the period in 
respect of - which such assessment is made, 

‘was widowed or divorced, .but maintained 
during any portion of that period a child of 
his own or a step-child who was, or would| - 
have been had he lived, under the age of 
.eighteen years on the last day of the year of 
assessment in respect of which, or. portion of|- 
which, the assessment is made : | 

the reduction shall be by. one. pound for every 
completed ten pounds by which the taxable| . 
income of such person exceeds six. hundred| 
pounds : 

© Provided that in the case of -any married 

- person who shall have been separated under a 
judicial order or written-agreement throughout 
the period in respect of which the assessment is 
made, .and shall not have maintained during any)’ | 
portion of that period a child of his own or a | step- 

' child who was, or would have been had ‘he lived, 
- under the age of eighteen years on the last day 

of the year, of - assessment in respect of which, or 
portion of which, the assessment-is made, ‘the 
reduction of the total of the allowances applicable 
shall be as provided in paragraph (b) next following;   

3. Artikel zeven van de Hoofdwet, als gewijzigd, wordt 
hierbij herroepen en het volgend artikel wordt er hierbij 
voor in de plaats gesteld :— 

“7, (1) De ‘vermindering die van het belastbaar in- 
komen van een persoon,, niet .zijnde een maatschappij, 
moet worden afgetrokken ten einde het belastbaar bedrag 
van zodanig persoon , vast te stellen, wordt berekend op 
de ize. in dit artikel aangegeven. 

“ (2). Behoudens ‘de bepalingen’van sub- artikels (3) en 
(4).van: dit..artikel:is de in enig geval: toegestane ver- 
mindering het totaal van zodanige der onderstaande 
rabatten als van toepassing zijn :— 

(a) ten opzichte van elk zodanig belastingschuldige, 
een som van drie honderd pond ; 

“ (6) -elk-bedrag van hoogstens -vij{tig. pond, gedurende 
het tijdperk waarvoor de opgave geschiedt, door 
de belastingschuldige als premies betaald op 

° polissen ‘waarbij- hij, zijn vrouw of zijn minder- 
jarige kinderen verzekerd zijn tegen 
ongeval of ziekte ;+ 

“ (¢) bijdragen of intekeningen, -gezamenlik niet nieer 
belopend dan tien pond, gedurende het tijdperk 
waarvoor de opgave geschiedt door de belasting- 
schuldige afgedragen aan een hulp- of | ver- 
zorgingsvereniging ; i 

«(d) de som van vijftig pond voor elk kind of stiefkind 
van de belastingschuldige door hem onderhouden, 
dat de leeftijd van achttien jaren nog niet had 
bereikt of bereikt zou -hebben,-ware het in het 
leven gebleven, op de laatste dag van het jaar 
van aanslag ten opzichte waarvan, of een ge- 
deelte waarvan, de aanslag geschiedt ; 

“(e) een som van dertig pond voor elk van de belasting- 
. schuldige afhankelik. persoon. 

(3) In geval-het tijdperk waarvoor “de? “aanslag ge- 
schiedt korter is dan een: jaar, wordt, het totaal van de 

rabatten volgens het voorgaand sub-artikel op een Persoon 
van toepassing naar verhouding verminderd 

(4) Het totaal der rabatten volgens de twee voor- 
gaande sub-artikels op een persoon toepasselik is conder- 

hevig aan de volgende verminderingen :— 
“ (a) in het geval van elk zodanig: belastingschuldige, 

* (i) die’ gedurende een gedeelte van het tijdperk 
waarvoor de aanslag géschiedt gehuwd, was ; 
‘of 

“.(ii) die gedurende ‘het gehele tijdperk waarvoor 
zodanige aanslag geschiedt weduwnaar, we- 
duwe of gescheiden was,-maar die gedurende 
een: gedeelte van dat tijdperk .een eigen 

_kind of stiefkind -onderhield, dat de leeftijd 
van achttien jaren nog niet had _bereikt, 
of bereikt zou ‘hebben, ware het in het: leven 

' gebleven, op de laatste dag .van, het jaar 
van: aanslag ten, opzichte waarvan, of van 
‘een gedeelte waarvan, de aanslag geschiedt-: 

isjde vermindering een ‘pond. voor .elke volle 
tien pond waarmede het belastbaar inkomen 

gaat: 

“ Met™dien verstande dat in geval van een 

Vor- 
mindéringen. 

‘dood, 

" van zodanig persoon zes honderd pond te boven -. . 

_gehuwd. persoon. die gescheiden is bij rechterlik . 
bevel of bij. overeenkomst in geschrifte gedurende 

’ het gehele tijdperk waarvoor de aanslag geschiedt, 
en die gedurende geen deel van dat tijdperk 
‘een ‘eigen of stiéfkind heeft onderhouden dat 
de leeftijd_van achttien jaren nog niet had bereikt 
of bereikt zou hebben, ware -het in het leven 
gebleven, op de- laatste dag van het jaar van 
aanslag, ten opzichte waarvan .of een gedeelte 
waarvan de aanslag geschiedt, de vermindering . 
van het totaal der toepasselike rabatten zodanig: 
is als bepaald wordt in de hierop volgende ° ~” ot 

paragraaf (0) ;
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(6) in the-case of all other persons to whom para- 
‘graph (a) of. this sub-section does not apply, the 
reduction shall be by. one pound for every com- 
_pleted pound by which the taxable income of any 
such person exceeds three hundred pounds, 

and. the amount as so reduced shall be the abatement to be 
deducted for normal tax purposes.” 

Reinvest 4. Section nine of the principal Act is hereby repealed and the 
income and following néw section is substituted therefor i . 

petiaiona ~~ 9. (E) Income shall be deemed to’ have accrued to'a 
applicable to person notwithstanding that such income has been invested, 
the taxation ‘accumulated or otherwise capitalised by him or that such 

f income: Loe . : : 
derived. income has not been actually paid over to him but has been 
from farming credited in account or re-invéested or accumulated or 
operations. ‘capitalised or otherwise dealt with in his name or on his be- 

‘half and a complete statement of all such.income shall be in- 
cluded by any person in the returns rendered by him under 
this Act. , 

(2) Every person carrying on pastoral, agricultural or 
-other farming operations shall be required to include in the 
return rendered {by him for income tax purposes-the values 
of all livestock and produce held by him. and not disposed 
of at the beginning and end of each year of assessment. 

“ (3) The value to be placed upon ‘such livestock (other 
than livestock acquired by purchase for stud purposes) 

» shale -. ' 

““ (a) in the case of livestock acquired by the taxpayer 
by. purchase, either the purchase price paid or 
such standard value as is applicable to such livé- 
stock ; 

“ (b) in the case of livestock acquired by the. taxpayer 
otherwise than by purchase, the standardvalue 
applicable to’ such livestock. 

“ (4) The standard value applicable to.any class of live- 
stock shall be, at the option of the taxpayer, either— 

“ (a) such standard value as may be fixed by the| 
Governor-General by regulation under this Ac 
for that class of livestock; or 

““(b) such standard value as may be adopted by the 
taxpayer in respect of that class of livestock in the]: 
first return (rendered by him in terms of this 
section) in which livestock of that, class is included. 

(5) The exercise of the option under the last preceding 
sub-section shall be binding upon the taxpayer in respect 
of all subsequent returns for income tax purposes, and: a 
standard value fixed by him in accordance with paragraph 
(6) of that sub-section may not be varied by him in any| 
such subsequent return, save with the consent and ap- 
proval of the Commissioner, and upon such terms as the 
Commissioner may require. 

ce 

(6) The value to be placed upon livestock acquired 
by purchase for stud purposes shall be the purchase price paid 
for that livestock. 

. 66 

i ; . | 

(7) The value to be placed upon produce included in 
any return shall be such fair and reasonable value as the 
Commissioner may fix. 4 

“(8) Any decision of the Commissioner under this|. 
section shall be subject to objection and appeal as provided 
by this Act. 

- Amendments 5, Section seventeen of the principal Act as amended by Act 
of section No. 39 of 1919 (which deals with the deductions permissible in 
seventeen of the determination of the taxable income of any person) is Act No. 41 of any pe 
of 19] hereby amended— 

: (a) by the deletion of paragraph (h) ‘of sub-section (1) 
thereof, which allows the deduction of certain gifts ; ;   

xii 

(6) in-het geval van alle andere personen op wie 
paragraaf (a) van dit sub-artikel niet van toe- 
passing is, is de vermindering een pond voor 
elk geheel pond waarmede het belastbaar in- 

' Komen van een zodanig pérsoon drie honderd 
pond te bovengaat, — , 

.jen het aldus verminderd-bedrag is het- rabat dat voor 
doeleinden van normale belasting moet worden afgetrokken.” : 

“4, Artikel negen van de Hoofdwet wordt hierbij herroepen Herbelegging 
en het volgende nieuwe artikel daarvoor in de plaats gesteld ;+- van inkomen 

“9. (1) Inkomen wordt geacht aan een pergoon te fn Speciale 
zijn opgekomen ‘ongeacht dat zodanig inkomen door hem op. het” 
belegd, opgehoopt of anderszins gekapitaliseerd is of belasten’van 
dat zodanig inkomen niet aan hem in waarde is uitbetaald inkomen.. 
maar in zijn naam of te zijnen behoeve op rekening is ait beers. 
gekrediteerd of -herbelegd of opgehoopt of gekapitaliseerd bedrijf 

_ of anderszins behandeld en een volledige. opgaaf van al 
Zodanig inkomen moet door elk zodanig persoon worden 
opgenomen in de opgaaf die hij volgens deze Wet doet. 

“ (2) Hen ieder die vee-, landbouw- of ander boerderij- 
. bedrijf uitoefent is verplicht in de opgaven door hem 
gedaan voor doeleinden- van inkomstebelasting op te 
nemen de. waarde van alle levende have-en landbouw- 
produkten in zijn bezit en niet vervreemd aan het begin | 
en het eind van elk aanslagjaar. 

“ (3) De waarde aan zodanige levende have (niet zijnde 
zodanige die door aankoop voor aanteeldoeleinden ver- 
kregen is) te hechtenis :— 

_ “(a) in geval van levende have door de belasting- 
- schuldige door aankoop verkregen, of de betaalde 
koopprijs of zodanige standaard waarde als op ° 
zulke levende have van. toepassing is ; 

“*(b) in geval van levende have door de’ belasting- 
' schuldige op andere wijze dan door aankoop 

verkregen, de standaard waarde op zulke levende 
have. van toepassing. ' a 

(4) De standaard waarde op elke klasse van levendé 
have toepasselik is, ter keuze van de belastingschuldige, 
hetzij :— : 

(a) zodanige standaardwaarde als door de Goe- 
verneur-generaal bij regulatie volgens deze Wet 
voor die klasse van levende have wordt vast- 
gesteld; of , 

(6) zodanige standaard waarde als door de belasting- 
schuldige ten opzichte van die klasse van levende 
have wordt aangenomen in de eerste opgave 
(door hem volgens de bepalingen van dit artikel 
gedaan), waarin levende have is opgenomen. — 

(5) Het uitoefenen van de optie verleend in het 
voorgaande sub-artikel”bindt de belastingschuldige ten 
opzichte van alle volgende opgaven voor doeleinden van 
inkomstebelasting, en een door hem. overeenkomstig 
paragraaf (b) van dat sub-artikel vastgestelde standaard 
waarde kan door hem in geen volgende opgaaf veranderd 
worden, behalve met de toestemming en de goedkeuring 
van de Kommissaris, en. op zulke .voorwaarde als de 
Kommissaris verlangt. oo , 

(6) De waarde die gehecht moet worden aan levende 
have door aankoop voor aanteeldoeleinden verkregen, 
is de voor die levende have betaalde koopprijs. 

“(7) De waarde die aan in een opgaaf opgeiiomen 
landbouwprodukten moet worden gehecht is zodanige 
billike en redelike waarde als de Kommissaris vaststelt. 

“* (8) Tegen een beslissing van de Kommissatis. volgens 
dit artikel kan, volgens de bepalingen’ van deze Wet, 
verzet worden gedaan en in hoger beroep gekomen 
worden.” = . 

5, Artikel zeventien van de Hoofdwet, zoals die gewijzigd Wiizigingen 
is bij Wet No. 39 van 1919 (die de verminderingen regelt welke yan artikel 
worden toegestaan bij het bepalen van het belastbaar inkomen Wet No. 41 
van een persoon) wordt hierbij gewijzigd :— van 1917, 

(a) door het doen vervallen van paragraaf (hk) van sub- 
' artikel (1) daarvan, die’ het aftrekken van zekere 

giften toelaat ;
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(b) by the insertion in paragraph (a) of sub-section (2) (8) door het invoegen in paragraaf (a) van sub-artikel- 
_ thereof (which provides for.the set off of losses) of the (2) daarvan (dat ‘bepalingen bevat omtrent het in. 
word “ previous ” {between - the words “fany.” and — vergelijking brengen van verliezen) van het woord 
‘year."#. . . ~ “-vorig” tussen- de: woorden “een” en “jaar”. 

oe 6. Artikel bwint f dat bepali Wij 
Amendment ~ Ge Section: twenty-nine of the ‘principal Act (which provides bevat aangaande. a en og un ate ee ieee Noor Wileiging 

section 

twenty-nine for an, abatement pom | an of th. subject to seven. bax) is hereby super-belasting) wordt hierbij gewijzigd door het doen ver- - twintig, von 
of Act No, #mended by the deletion of the words  & h vallen van de woorden “ zeven duizend vijif. ‘honderd pond” Wet No. 41 
41 of 1917, hundred pounds” wheresoever contained therein and by the waar die ook voorkomen en door de in de plaatsstelling daar- van 1919. 
“cv.7. 1. substitution therefor of the words “five thousand pounds,”; and|¥oo> yan de woorden “ vijf duizend pond”; génoemd artikel 

~ the said section is hereby also amended by the deletion of the), o.44 hierbij. 6ok gewijzigd door het laten vervallen van de 
_ words _ ben shillings > and by the substitution therefor of thel oorden “tien shilling ” en-het in de plaatastellen daarvoor 

- words ‘one pound ”. van de woorden “een pond”. . 
a 7. Artikel zeven en dertig van de. Hoofdwet (dat een grens Partikuliere 

Private. “7. Section thirty-seven of the principal Act (which placed a bepaalde voor het bedrag van belasting op dividenden door maatschap- companies, - limit on the amount of dividend tax payable by a private COM-!oen- partikuliere maatschap ij betaalbaar) wordt hierbij Pilen. 
~ pany) + is hereby repealed. herroepen. P 

+e . . 8. Artikel cen. en negentig van de Hoofdwet (dat bepalirigen Invorderen — Recovery _ & Section ninety-one of the principal Act: (which provides 
of tax. for the recovery of tax due) is hereby amended by the addition bevat aangaande het. invorderen van verschuldigde belasting) belasting. 

. thereto-of a new sub-section (2), as follows, the said section as nieuw snb-a vital (2). als volet. terwiil het artikel als ‘oor- 
onginally enacted being regarded as sub-section (1) thereof :— spronkelik. “vastgest tel d, hese ory 4 wo dt als sub-artikel (1 (1) 

* (2) Notwithstanding anything - contained in the Magis- daarvan : _— 
> -. . trates’ Courts Act, 1917, any amount whatsoever due (2) Ongeacht. de bepalingen van de Magistraatshoven 
os and payable under this Act shall be recoverable by ‘Wet, 1917, kan elk en enig bedrag volgens deze Wet 

_ action in the court of the magistrate having juris- 7 verschuldigd worden ingevorderd door een aktie 
_ diction in respect of the person by whom such amount in het hof van de magistraat die rechtsmacht heeft 

is payable in accordance with ‘the provisions of this ten opzichte van de persoon door wie zodanig bedrag 
Act.” . verschuldigd is . overeenkomstig de bepalingen - van 

. oe . . . deze Wet.” 
Date when 9, The amendments to the principal Act contained in this) 9 pe wijzigingen van de Hoofdwet in deze Wet vervat Datum 

amendments act shall first take gies 3 in the caleulation of sch ssorsmen’s treden het eerst in werking bij het berekenen van zodanige wijzigingen 
- of tax in respect.of the year of assessment ended the thirtieth|pejasting-aanslagen ten opzichte van het aanslagjaar lopend yen kracht 

day of June, 1921, as are madejafter this Act.comes intoltot de dertigste dag van Junié 1921, als gemaakt worden worden. 
operation. t . on nadat deze Wet in werking treedt. Korte titel, 

10. Deze Wet mag voor alle doeleinden worden aangehaald “°T? “1 
10. This Act may be cited for, all purposes a as the Income Taxlaig de Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet Verdere Wijzi- 
(Consolidation) Act Further Amendment Act, s91921. gingswet, 1921.  
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To impose certain additional stamp duties: and to 
amend in‘ certain respects the Stamp Duties and 
Fees Act, 1911 (Act N No. 30 of 1911). 

  

  

(ORDER or THE Hovss.) 
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WETSONTWERP- 
Tot het opleggen van additionele zegelrechten: en tot 

wijziging in zekere opzichten van de Zegelwet 
1911 (Wet No. 30 van 1911). 

    

: MOE 1 Last van uber Hos) 
    

  

BE IT. ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union 

of South Africa, as follows :— 

1. The duties imposed by Item 10 of the Second Schedule 
of duty in °° the Stamp Duties and Fees Act, 1911, (hereinafter referred 
Ttems 10 and to as the principal Act), as. amended by the Stamp Duties 
16 of Second and Fees’ Amendment Act, 1918, and the duties imposed 
Schedule to by Item 16 of the said principal Act ‘as so amended are hereby 

Substitution 
of new rates 

Act No. 30 repealed and the duties set forth in the First Schedule to 
° this Act are hereby imposéd in substitution therefor. 

Impositions 2, From and after the commencement of this Act the 
of addi: duties set out in the Second Schedule to this Act shall be 
toties, chargeable upon all such instruments specified i in that Schedule 

as are described in sub-section (1 (1) of section five of the principal 
Act. | a 

Amendment 3, Sub-section (1): of section eleven of the principal Act 
of section is hereby amended by the insertion after the: word * 
dleven of Act j in the first line thereof of the word “ receives ’ 

“issues ’ 

1911.- 

Amendment 4. Sub-section (1) of section jifieen of the principal Act 
of section is hereby amended by the deletion of the words “ any transfer ” 

ffteen of f Act j in the first line thereof and the substitution therefor of thel‘ 
7 words “any registration of any transfer”. — 1911. 

Repeal. 5. Exemption (f) to Item 21 of the ‘Second Schedule to 
the principal Act (which exempts receipts written on a duly 
stamped bill of exchange or promissory note) is hereby re- 
pealed. 

6. For the purposes of this Act “ Definition of interim policy of insurance ’ 
“interim — ghall_ mean ‘any instrument issued within the Union which 
policy”. 

- . purports to cover any risk under a contract of insurance 
pending the receipt within the Union of a final policy covering 
the same risk. 

Short title 7. This Act may be cited for all purposes as the ‘Stamp 
and taking Duties and Fees Further Amendment. Act, 1921, and shall 
olfect of Act. take effect ‘as frorh the first day. of June, 1921. of 

: i 

{A.B 3821) 

.|van artikel vijf van de Hoofdwet. 

jals de Wet, tot verdere wijziging van de Zegelwet, 1921, en 

Ve HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en’ de Volksraad van de: Unie: van Zuid- Afrika, 

als volgt :—. 

1. De zegelrechten opg elegd in hummer 10 van de Tweede Substitutie 
van nieuwe 

Bijlage bij de Zegelwet, 1911, hierin verder genoemd de Hoofd- zegelrechten 
wet, zoals die gewijzigd is door de Zegelwet Wijzigingswet, in nummer 
1918, en de rechten opgelegd bij nummer 16 van de genoemde 10 en 16 vai 
Hoofdwet, gewijzigd als boven, worden hierbij herroepen en ‘¢.Tweede 
de rechten opgesomd in de Eerste Bijlage bij deze. Wet worden Billage bij 45, 
hierbij daarvoor in de plaats gesteld. van 1911. 

Opleggen '2, Van en na het inwerkingtreden van deze Wet worden Pei 
de rechten opgesomd in de’ Tweede Bijlage bij deze Wet joncio 
geheven van alle zodanige instrumenten inde bijlage met: rechten. 

name genoemd als. omschreven' worden in sub- artikel, (1) 

3. Sub-artikel (1) van artikel elf van de Hoofdwet wordt 
"thierbij gewijzigd door het invoegen van het woord “ 

Wijziging 
37 van artikel 

ontvangt elf van We 

na’ het woord ‘ ‘ uitgeett ” in de tweede regel daarvan. No. 30 va: 
, "1911, 

4, Sub-artikel (1) van artikel vijftien. van de’ Hoofdwet Wijziging 
wordt hierbij gewijzigd door het weglaten van de woorden vujtion wren 
‘de overdracht” in de. eerste regel daarvan en het in de Wet. No. 3 
plaatsstellen daarvoor :van de woorden: “de registratie van van 1911. 
een overdracht:”’, 

5, Vrijstelling (f) in nummer. 21 van 1 de Tweede Bijlage Herroeping. 
bi] de Hoofdwet (welke vrijstelling verleent voor kwitanties. . 
geschreven op een behoorlik gezegelde wissel of promesse) 

»| wordt. hierbi} herroepen. 

6. In deze Wet betekent “‘ interim verzekeringspolis ’ 
instrument binnen de Unie uitgegeven met de bedoeling 
een risiko te dekken volgens een verzekeringskontrakt tot: 
aan de ontvangst in de. Unie van een werkelike polis die. 
hetzelide risiko dekt. 

7. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel 
en in 

werking 
_ treding van 
‘Wet, 

elk Definitie va: 
“interim 
polis ”’. 

treedt in werking gerekend van de eerste dag van Junie 1921, 

  {A.BE. 38 221.5 -—



XVl 

    

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 307x MAY; 1921, 

First Schedule. Eerste Bijlage. 
  

roof : een , Duty. \ 
  

Broker's Note. 
Item 10 

7 not exceed £25. 

not exceed £50 
Where the consideration exceeds £50 and does 

not exceed £100 — 
Where the consideration exceeds £100, for 

every £100 or part thereof . 

Exemptions. 

(a2) Note of sale or purchase on behalf of 
another broker or agent within the Union 
who is acting in the same transaction for 
a principal; |. 

(b) Note ‘in respect of the sale or purchase 
of any stock’ issued by the: Government of 
the Union. 

Marketable Seourity—including any scrip, cer- 
tificate, warrant or any other like instrument 
representing any: share, stock, or debenture 
or any right of option to acquire any such 

Item 16 

or other corporate: body (excepting a local 
authority or a’ building society) :-— 

‘(1) In respect of the original issue within 
the Union of any such shares, stocks. or 
debentures, 
(a) if transferable ‘only by registration : 

for every £10 or part thereot of nominal 
: value . 

' . (b) if made out ‘to bearer or in any manner 
so as to be transferable by delivery 
only, for every £10 or part thereof of 
nominal value 

Exemption: Where the scrip, certificate, 
warrant or like instrument is issued solely 
in substitution for any instrument or in- 
struments of the same nature: of like or 
equivalent value, withdrawn, cancelled oz 
lost, which were owned by the person to. 
whom the issue in substitution is made: 

Provided that this exemption shall only 
be allowable. if the new instrument is 
endorsed by a@ director, secretary or ro- 

* sponsible officer as being bona jide a substi- 
tution without change of ownership. 
(2) In respect of the registration of the 

for evéry £100 or part thereof of the 
amount or value of the consideration given, 
or where no consideration is given, of 
the value of -the marketable security 
transferred   

. ‘Where: the: consideration ‘exceeds a and does” 

Where the consideration exceeds £25 anid does 

S
o
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share, stock or debenture, of any company |"   
_ transfer of any such markétable security :. 

  01 
  

Second Schedule. 
  

Instrument. Duty. 
  

(a) Duplicate original of any instrument, the original whereof. 
is chargeable with stamp duty under any law in force 
within the Union: the like duty to that chargeable 
upon the original, but not to exceed 

Exemption : Any duplicate original in respect . of 
which a substantive stamp duty is otherwise chargeable. 

(b). Policies of Insurance. 
Any interim policy of insurance, the currency of which 

does not exceed four calendar months: .. 
Provided that the duty on any such interim policy 

shall not exceed that payable upon a final policy covering 
a like risk.   

me
 

| Nummer 16 

  

Instrument. 

  

yr en ae - ° Makelaars Stuitnota. 
_| Nummer. 10 Waar de konsideratie meer bedraagt dan £5 

en niet meer dan £25 ~. 
Waar de konsideratie meer bedraagt ‘dan £25 

en niet meer dan £50 
Waar de konsideratie meer bedraagt | dan £50 

en niet meer dan £100 . 
Waar de konsideratie meer bedraagt dan £100, 

voor elke £100 of gedeelte daarvan 

Vrijstellingen, 
| (a)'Sluitnota van verkoop: of koop namens 

een andere makelaar of agent binnen de 
Unie die in dezelfde aangelegenheid voor een 
principaal handelt ; 

(6) Nota met betrekking tot verkoop of koop 
van “stock ’ door de Regering van de Unie 
uitgegeven, welke ook. 

Handelseffekt—met inbegrip van scrip, certi- 
fikaat, bewijs van gerechtigdheid of dergelijk 
instrument dat een aandeel, “ stock,” 
obligatie of een recht op optie tot het ver- 
krijgen van zulk een aandeel, “ stock” of 
obligatie in een maatschappij of ander 

. rechtspersoon, welke ook (uitgezonderd een 
plaatselik: bestuur of een bouwvereniging), 

‘ vertegenwoordigt :— 
(1) ten aanzien van de oorapronkelike uit- 
gifte binnen de Unie van zodanige | aan- 
delen, “stocks” of obligaties, 
(a) indien slechts overdraagbaar door re- 

gistratie: voor elke £10, of gedeelte 
daarvan van nominale waarde 

(b) uitgemaakt aan toonder of op andere 
wijze zodanig dat ze slechts door over- 
gave. overdraagbaar zijn, voor elke £10 
of gedeelte daarvan van‘ nominale 
waarde  .. 

Vrijstelling : Waar scrip, ‘cortifikaatbewijs van 
gerechtigdheid of dergelijk instrument slechts 
uitgegeven wordt ter vervanging van een ge- 
lijksoortig instrument of gelijksoortige in- 
strumenten van gelijke.of overeenkomende 
waarde die ingetrokken, vernietigd of ver- 
loren zijn, en aan de persoon behoorden aan 
wie de nieuwe uitgave geschiedt : 

Met dien verstande dat deze vrijstelling 
alleen zal worden vergund wanneer het 
nieuwe instrument van een verklaring wordt 
voorzien door een direkteur, sekretaris of 
verantwoordelik ambtenaar dat het bona 
jide ter vervanging dient, zonder verandering 
van eigenaar. 

overdracht van een zodanig handelseffekt : 
voor elke £100 of gedeelte daarvan van het 
bedrag of de waarde van de gegeven ver-- 
goeding, of waar geen vergoeding gegeven 
is, van de waarde van het overgedragen 
handelseffekt . . . a   en 

(2). ten aanzien: van de registratie van de |   
  

Tweede Bijlage. 

  

INSTRUMENT. 

  

(2) Duplikaat origineel van een instrument, waarvan het 
origineel belastbaar is met zegelrecht volgens enige in de 
Unie van kracht zijnde wet : 

hetzelfde recht dat oP het origineel beslatbaar is, maar 
niet meer dan . 
Vrijstelling : ” Een " duplikaat “origineel waarop op 

andere wijze een oorspronkelik recht geheven wordt. 
(6) Verzekeringspolissen. 

Een interim verzekeringspolis, waarvan de duur voor 
niet langer bedoeld is dan vier maanden .. 
5yMet dien verstande dat het zogelrecht op-een zodanige 
interim polis niet. meer zal bedragen dan het recht dat 
betaalbaar is op een werkelike polis die eenzelfde risiko dekt   

Recht. 
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