
zaam 

fliONJik.k: AS„. 

r 	1  
, da po ssT(C) 

72, 

WET van 	  
houdende wijziging van enige tariefposten betreffende vlees en 
eetbare slachtafvallen van pluimvee van de Tarieflijst 
behorende bij de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 
(S.B. 1995 no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no. 79 

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblée, hebben hierbij de eer krachtens 
artikel 64 van het Reglement van Orde het navolgende amendement, ter goedkeuring aan De 
Nationale Assemblée voor te leggen de ontwerpwet houdende wijziging van enige tariefposten 
betreffende vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee van de Tarieflijst behorende bij de 
Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 
no. 79). 

AMENDEMENT 

De ontwerpwet houdende wijziging van enige tariefposten betreffende vlees en eetbare 
slachtafvallen van pluimvee van de Tarieflijst behorende bij de Wet Tarief van Invoerrechten 
1996 (S.B. 1995 no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no. 79), komt als volgt te 
luiden: 

Paramaribo, 13 maart 2018 

D.Vs wijk 

0 tt 

Sandjon 

M. ogi 

Ar salm 

1 

R. Zeemain 



WET van 	 2018, 
houdende bekrachtiging van de Beschikking 
van de minister van Financin van 18 augustus 
2017, La. F. no. 4571 (S.B. 2017 no. 78) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat in verband met het bepaalde in artikel 2 lid 7 van de 
Wet Tarief van Invoerrechten 1996, het nodig is de Beschikking van de minister van Financin 
van 18 augustus 2017, Laf. no. 4571 (S.B. 2017 no. 78), te bekrachtigen. 

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

Artikel 1 

Bekrachtigd wordt de Beschikking van de minister van Financin van 18 augustus 2017, 
La.F.no. 4571 (S.B. 2017 no. 78), houdende wijziging van het tarief van invoerrechten van de 
posten betreffende vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee naar 40%. 

Artikel 2 

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

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar aficondiging. 

3. De minister van Financin en de minister van Handel, Industrie en Toerisme zijn belast met 
de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 	 2018 

DESIRE D. BOUTERSE 



WET van 	 2018 
houdende bekrachtiging van de Beschikking 
van de minister van Financin van 18 augustus 
2017, La. F. no. 4571 (S.B. 2017 no. 78) 

ONTVVERP 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

In de Wet van 12 november 2002, betreffende vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee 
(S.B. 2002 no. 94), is het invoerrechtentarief van vijf van de zeven posten gewijzigd van 10% 
(tien procent) naar maximaal 40% (veertig procent), waarbij de minister bij Beschikking van 
23 december 2002 La.B.no. 2711 (S.B. 2002 no. 106) het invomechtentarief heeft vastgesteld 
op 20% (twintig procent) voor de posten HS 0207.1100, HS 0207.1200, HS 0207.1410, HS 
0207.1420 en HS 0207.1490 betreffende vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee. 

Belanghebbenden van de pluimveesector hebben aan de Regering van de Republiek Suriname 
wederom aandacht gevraagd om fiscale maatregelen te treffen in deze sector. Het 
invoerrechtentarief van 20% (twintig procent) is voor de lokale producenten van kip en 
kipdelen nog te laag om te concurreren met importeurs van kip en kipdelen. 

Er dient een evenwicht te zijn tussen enerzijds de import en de consumptie van kip en 
anderzijds de kweek van lokale kip. Om dit evenwicht te bewerkstelligen, heeft de Regering 
besloten om het invoerrechtentarief van kip en kipdelen zoals hierboven aangehaald, te 
wijzigen naar maximaal 40% (veertig procent). Tevens is het besluit genomen om tevens het 
invoerrechttarief ten aanzien van de twee overige posten namelijk HS 0207.1300 en HS 
0207.1430, ook naar 40% te verhogen. 

Bij Beschikking van de Minister van Financin van 17 augustus 2017, La.F.no. 4571 is 
conform artikel 2 lid 7 van de Wet Tarief van Invoerrechten het tarief van de 7 posten in overleg 
met de minister van Handel, Industrie en Toerisme, op 40% vastgesteld. De onderhavige wet 
dient ter belcrachtiging van voomoemde beschiklcing. 

Paramaribo, de 	 2018 

DESIRE D. BOUTERSE 
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