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Agenda no  
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Naar 
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Aan: De Voorzitter van de Nationale Assemblée 
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Onafhankelijkheidsplein no. 10 
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Paramaribo, 30 juli 2020 

Onderwerp: 

- Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting 

(S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 

2020 no. 16) 

- 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. 2020 no. 18) 

Geachte Voorzitter, 

Bijgaand doen wij u de in hoofde vermelde Ontwerpwetten met de bijbehorende 
Memorie van Toelichtingen toekomen, met het verzoek dit met alle urgentie binnen 
de Nationale Assemblee te doen behandelen. Voorts vermelden wij hierbij dat de 
Ontwerpwetten reeds zijn aangeboden aan de Staatsraad ter verder advies. Zodra 
wij de adviezen hebben ontvangen, zullen wij deze aan uw college aanbieden. 

De President van de Republiek Suriname, 

Ch 	kapersad Santokhi 



WET van 	  
houdende nadere wijziging van 
de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, 
geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 16). 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

1n overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, 
geldende tekst S.B. 1985 no.10. zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 16) nader te wijzigen: 

Heeft, de Staatsraad gehoord. na  goedkeuring door De Nationale Assemblée, 
bekrachtig,d de onderstaande wet: 

ARTIKEL 1 

1n de Wet Loonbelasting S.B. 1981 no.I81. geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk 
gekl ijzigd bij S.B. 2020 no. 16) worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. 1n artikel 14 wordt na lid 2 een nieuw lid 2a megevoegd als volgt: 
De in lid 1 genoemde percentages van 28 en 38 procent worden verhoogd met 10 
procentpunten solidariteitsheffing tot onderscheidenlijk 38 en 48: deze solidariteitsheffing 

heeft een tijdelijk karakter en gaat in op 1 september 2020 en vervalt op 1 januari 2022. 

B. Artikel 17a lid 3 wordt vervangen door: 

De in lid 2 van dit artikel genoemde percentages van 25 en 35 procent worden verhoogd met 10 

procentpunten solidariteitsheffing tot onderscheidenlijk 35 en 45; deze solidariteitsheffing 

heeft een tijdelijk karakter en gaat in op 1 september 2020 en vervalt op 1 januari 2022. 

ARTIKEL 11 

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

2. Zij treedt in vverking met ingang van 1 september 2020. 

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

Gegeken te Paramaribo, de 	 7010. 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKIII. 



WET van 	  
houdende nadere vvijziging van de 
Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, 
geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 16). 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

De zeer precaire staat waarin de financiele huishouding van de Staat Suriname momenteel verkeert 
noodzaakt de Regering om fiscale maatreaelen te treffen om de problemen met betrekkina tot de 
financiering van het begrotingstekort ter hand te nemen. Daar de overheid sterk afhankebjk is van 
inkomsten uit belastingen om haar lopende uitgaven te dekken wordt voor een korte duur maatregelen 
getroffen om de inkomsten te verhogen. 
Een van de fiscale maatregelen is om voor de hoogste twee tariefschijven een solidariteitsheffing te 
introduceren om tijdelijk de hogere inkomensklassen een extra offer te laten brengen, onder het motto 
dat de breedste schouders de zwaarste Iaten dienen te draaen. 
Met deze solidariteitshefting wordt van de hogere inkotnens een extra offer gevraaad ten behoeve van 
de overheiclsbegroting. Deze solidarfteitsheffing heeft een tijdeIijk karakter en gaat in op I september 
2020 en vervalt op I januari 2022. 

Paramaribo. de 	7020. 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI. 



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. 2020 no. 18). 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweeine Genomen hebbende. dat het wenselíjk is de Inkomstenbelastine 1922 (G.B. 1921 no. 
112, ge1dende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzied bij S.B. 2020 no. 18) nader te 
wijzigen: 

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

ARTIKEL I 

In de Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk 
gewijzied bij S.B. 2020 no. 18) worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. 1n artikel 34 wordt na lid 1 een nieuw lid la toegevoegd als volgt: 

De in lid 1 genoemde percentages van 28 en 38 worden verhoogd met 10 procentpunten 

solidariteitsheffing tot onderscheidenlijk 38 en 48; deze solidariteitsheffing heeft een tijdelijk 

karakter en eaat in op 1 september 2020 en vervalt op 1 januari 2022. 

B. Artikel 34a lid 4 wordt vervangen door: 
De in lid 3 genoemde percentages van 25 en 35 worden verhoogd met 10 procentpunten 

solidariteitsheffing tot onderscheidenlijk 35 en 45; deze solidariteitsheffing heeft een tijdelijk 

karakter en e,aat in op I september 2020 en vervalt op I januari 2022. 

C. Artikel 36 lid 2 wordt vervangen door: 
Het in lid 1 genoemde percentage van 36 procent wordt verhoogd met 10 procentpunten 

solidariteitsheffing tot 46; deze solidariteitsheffing heeft een tijdelijk karakter en eaat in op 1 

september 2020 en vervalt op 1 januari 2022. 

D„Arfikel 520-  líd 3 wordt vervangen door: 

De in lid 2 genoemde percentages van 28 en 38 worden verhoogd met 10 procentpunten 
solidariteitsheffing tot onderscheidenlijk 38 en 48; deze solidariteitsheffing heeft een tijdelijk 

karakter en gaat in op 1 september 2020 en vervalt op 1 januari 2022. 
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ARTIKEL II 

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

2. Zij treedt in werkinE met inganOE van I september 2020. 

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

	

Gegeven te Paramaribo, de   2020. 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI. 



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. 2020 no. 18). 

MEMORIE VAN TOEL1CHTIN6 

De zeer precaire staat waarin de financiele huishouding van de Staat Suriname momenteel verkeert 
noodzaakt de Regcring om fiscale maatregelen te treffen om de problemen met betrekking tot de 
financiering van het beerotingstekort ter hand te nemen. Daar de overheid sterk athankelijk is van 
inkomsten uit belastingen om haar lopende uituaven te dekken wordt voor een korte duur 
rnaatregelen getroffen om de inkomsten te verhogen. 
Een van de fiscale maatreuelen is om voor de hoogste twee tariefschijven een solidariteitsheffing te 
introduceren om tijdelijk de hoeere inkomensklassen een extra offer te laten breneen. onder het motto 
dat de breedste schouders de zwaarste laten dienen te dragen. 
Met deze solidariteitsheffing wordt van de houere inkomens een extra offer eevraagd ten behoeve 
van de overheidsbeerotine. Deze solidariteitsheffing heeft ecn tijdelijk karakter en gaat in op I 
september 2020 en vervatt op I januari 2022. 
Onderha‘ ige wetswijziging is ter voorkomine, van discrepantie tusen Loon- en Inkomstenbelasting. 

Met de aanpassine van artikel 34a lid 4 wordt ook voor uitkeringen ineens een solidariteitsheffing 

ineevoerd. Evenzo met Iichamen met de aanpassine van artikel 36 lid 2. 

Paramaribo, de. 	2020. 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHL 
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