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PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME 
Telefoon: 420102 	e-mail : secretariaat@president.qov sr 

Aan: 
De Voorzitter van 
De Nationale Assemblee, 
Mw. Drs. Jennifer Simons 

ons kenmerk: secpres/1558/16 
Paramaribo, 2,7 oktober 2016 

Onderwerp: 
aanbieding Ontwerpwet houdende nadere 
wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 
(G.B. 1921 no.112, geldende tekst G.B. 1960 
No. 84)  zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 120) 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij doe ik u voor behandeling door De Nationale Assemblee 
toekomen de Ontwerpwet als in hoofde genoemd met de bijbehorende 
Memorie van Toelichting. 

De President van de R ubliek Suriname, 

D Bouterse 

cc 	Vice- President 
Minister van Financin 
Secretaris Staatsraad 

DE NAT1ONALE ASSEIVIBLEE 
ingek 	/V0VCP-2)3t-12. oI  
Ar.nda no. 

Verwezen 
Naar 



WET van 	  
houdende nadere wijziging van de 
Inkomstenbelasting 1922 
(G.B.1921 no.112, geldende tekst 
G.B.1960 no.84, zoals laatstelijk gewijzigd 
bij S.B.2016 no. 64) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de Inkomstenbelasting 1922 (G.B.1922 
no.112, geldende tekst G.B.1960 no.84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2016 no. 64) nader te 
wij zigen; 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de 
onderstaande wet: 

ARTIKEL I 

Artikel 18 lidl sub c komt te vervallen. 

ARTIKEL II 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 

3. De Minister van Financin is belast met de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 	 2016 

Desiré D. Bouterse 



WET van 	  
houdende nadere wijziging van de 
Inkomstenbelasting 1922 
(G.B.1921 no.112, geldende tekst 
G.B.1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd 
bij S.B.2016 no. 64) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Met deze wetswijziging komt de aftrek van betaalde A0V-premie genoemd in artikel 18 lid 1 sub 
c van de Inkomstenbelasting 1922 te vervallen. 
Deze maatregel is een noodzakelijk gevolg van het reeds bij de Wet van 26 mei 2005 (S.B.2005 
no.58) genomen besluit tot vrijstelling van de A0V-uitkering. 
In de Memorie van Toelichting van die wet, is vastgesteld dat de regering op zeer korte tennijn 
tot een regeling inzake de aftrekbaarheid van de premie zal komen. 

Deze maatregel is geheel in overeenstemming met het algemeen aanvaard uitgangspunt dat 
indien een uitkering onbelast is, de premie in het algemeen niet aftrekbaar is. 

Vermeld dient te worden dat het echter niet noodzakelijk is de Wet Loonbelasting op dit stuk te 
wijzigen. In de Wet Loonbelasting is er immers geen aftrek van de A0V-premie geregeld, bij de 
vaststelling van de loonheffingsgrondslag. 

Paramaribo, de 	 2016 

Desiré D. Bouterse 
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