
 

2015 	 STAATSBLAD 
VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

No. 43 

'VVET van 27 maart 2015 houdende nadere wijziging van de Wet 
op de Loterijbelasting 1933 (G.B.1933 no. 103, geldende tekst 
G.B.1948 no. 157, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2002 no. 108, 
verbeterblad S.B. 2003 no. 36) 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de Wet op de 
Loterijbelasting1933 (G.B.1933 no.103, geldende tekst G.B.1948 
no. 157,zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2002 no. 108, verbeterblad 
S.B. 2003 no. 36) nader te wijzigen; 

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

ARTIKEL I 

In de Wet op de Loterijbelasting1933 (G.B.1933 no.103, geldende 
tekst G.B.1948 no. 157, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2002 
no. 108, verbeterblad S.B. 2003 no. 36),worden de volgende 
wijzigingen aangebracht; 
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A. Artikel 1 lid 1 wordt vervangen en als volgt gelezen: 

Er wordt een belasting geheven van alle in Suriname aangelegde 
of gehouden loterijen tot het aanleggen of houden waarvan op 
de voet van de "Loterijwet 1939" (G.B. 1939 no.31, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no.24) vergunning is 
verleend. Het ontbreken van de verg-unning schort de 
belastingverplichting niet op. 

B. Na artikel 3 lid 4 worden de leden 5,6,7 en 8 toegevoegd, 
luidende als volgt: 

Lid 5 

Voor loterijen waarvan als grondslag geldt het volle bedrag van 
het gezamenlijke aantal deelnemende 1oten en dit aantal 
vanwege de aard van de loterij niet van te voren bekend is, 
waardoor de verschuldigde belasting niet voor de trekking kan 
worden vastgesteld en voldaan, dient door de belastingplichtige 
binrten 5 (vijf) werkdagen na de trekking, aangifte en betaling te 
worden gedaan. 

Lid 6 

Loterijhouders zijn onverkort gehouden aan de verplichting 
genoemd in artikel 82a van de Inkomstenbelasting 1922. 

Lid 7 

A. Naast de in het vorig lid genoemde verplichting, zijn houders 
van digitale loterijen verplicht hun loterijsoftware en/of 
computerprogrammatuur, voor de door de Minister van 
Financin aan te wijzen instanties, toegankelijk te houden 
voordat tot de verkoop van loten wordt overgegaan. 
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F. Artikel 3b 

Hier krijgt de Ontvanger der Directe Belastingen de 
bevoegdheid om invorderingsmaatregelen te treffen nadat de 
aanslag door de Inspecteur is opgelegd. Dit artikel is 
opgenomen omdat de Wet op de Loterijbelasting 1933 niet 
genoemd is in de Invorderingswet. Zonder opname van dit 
artikel, mist de Ontvanger elke bevoegdheid tot het invorderen 
van de belastingschuld op grond van de loterijbelastingvvet. 

G. Artikel 4a 
Voor een effectieve toepassing van deze sanctie bepaling wordt 
de geldboete verhoogd van SRD.500,00 naar een geldboete van 
de vierde categorie van de Algemene Geldboetewet 2002. De 
maximale boete is hierbij SRD.5000,00. 

H. Artikel 5  
In de huidige wet ontbreekt deze bepaling. Teneinde de 
duidelijkheid te verschaffen omtrent wie de verantwoordelijke 
minister(s) is voor de uitvoering van deze wet is de regel 
toegevoegd. In recentere wetgeving is dit een standaard regel. 

B. De organisator van elke digitale loterij is verplicht een module 
in het programma in te bouwen die per verkochte lot de 
verschuldigde belasting automatisch berekend en afboekt. 

Lid 8 

Nadere regels met betrekking tot de uitvoering van lid 7 worden 
door de Minister van Financin vastgesteld. 

C. Na artikel 3 wordt artikel 3a toegevoegd, luidende als volgt: 

ARTIKEL 3a 

1. De Inspecteur der Directe Belastingen is bevoegd om 
loterijbelasting die niet of niet volledig is afgedragen, 
gedurende een periode van vijf jaar na te heffen. 

2. De in de naheffingsaanslag begrepen belasting kan met ten 
hoogste 100 percent worden verhoogd. Verhoging vindt 
plaats volgens door de Minister van Financin te bepalen 
regels. 

D. Na artikel 3a wordt een nieuw artikel 3b toegevoegd, luidende 
als volgt: 

ART1KEL 3b 
Paramaribo, 

DESIRE D. 

27 maart 2015, 

BOUTERSE 

1. De Ontvanger der Directe Belastingen is belast met de 
invordering van de ingevolge deze wet verschuldigde 
loterijbelasting, boeten, kosten en renten. 

2. Naheffingsaanslagen zijn invorderbaar vijftien dagen na de 
dagtekening van het aanslagbiljet, waarna de Ontvanger der 
Directe Belastingen, zonder enige aanmaning of 
waarschuwing tot gerechtelijke invordering overgaat. 
Daarbij kan het dwangbevel onmiddellijk na het bevel tot 
betaling, zonder verder verwij1 ten uitvoer worden gelegd. 
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E. Na artikel 3b wordt een nieuw artikel 3c toegevoegd, luidende 
als volgt: 

ARTIKEL 3c 

1. Degene, die bezwaar heeft tegen de hoogte van íle heffing of 
tegen een ingevolge enige bepaling van de wet door de 
Inspecteur genomen beschikking, kan binnen 60 (zestig) dagen 
na de dagtekening van de heffing of uitgereikte afschrift van de 
beschikking bij de Inspecteur een gemotiveerd en met reden 
omIcleed bezwaarschrift indienen. 

2. In het bezwaarschrift dient te worden vermeld het bestreden 
bedrag alsmede de naam, het adres, de woon- of 
vestigingsplaats en het belastingvastnummer van de 
belastingplichtige. Voorts dient het bezwaarschrift door de 
belastingplichtige of zijn gevolmachtigde te worden 
ondertekend. 

3. De Inspecteur is gehouden binnen zestig dagen na ontvangst van 
het bezwaarschrift hieromtrent uitspraak te doen, waarbij een 
afschrift van de uitspraak bij aangetekende brief of tegen 
gedagtekend ontvangstbewijs aan de belastingplichtige wordt 
uitgereilct. 

4. De Inspecteur is gehouden de belastingplichtige die het 
verlangen daartoe kenbaar heeft gemaakt, vóór de uitspraak te 
horen. 

5. De Inspecteur komt de bevoegdheid toe de belastingplichtige 
ambtshalve op te roepen tot het verstrekken van inlichtingen 
welke voor een juiste vaststelling van de hoogte der heffing 
nodig mocht blijken. 

B. Artikel 3 lid 6 

Houders van loterijen worde hierbij verplicht inzage in boeken 
en bescheiden te verlenen. Hiermee is de controle bevoegdheid 
van de Inspecteur der Directe Belastingen verruimd. 

C. Artikel 3 lid 7 

In dit artikel worden de organisatoren van digitale loterijen 
verplicht hun digitale loterijsysteem voor de bevoegde 
instantie(s) open te stellen. Het zal meer gaan om controle uit te 
oefenen m.a.w. meer een inkijkfunctie. Het systeem zal zodanig 
ingesteld moeten worden dat: 
1. de verschuldigde belasting gelijk door het systeem berekend 

zal worden. 
2. de Belastingdienst op elk ogenblik voor, tijdens en na de 

verkoop van de loterijen, kunnen controleren hoeveel loten 
zijn verkocht en wat de hoogte is van de verschuldigde 
belasting. 

D. Artikel 3 lid 8 

Aangezien het hier gaat om een uitvoeringsbesluit, wordt door 
de Minister van Financin nadere regels vastgesteld omtrent de 
manier hoe het systeem zal uitzien en aan welke voorwaarden 
deZe dient te voldoen. 

E. Artikel 3a 

De invoering van de naheffing zorgt ervoor dat naast de 
administratieve boete, de Inspecteur der Directe Belastingen 
alsnog een aanslag kan opleggen met betrekking tot de 
gehouden loterij. Teneinde meer druk te leggen op de 
belastingplichtige kan de Inspecteur deze naheffmgsaanslag 
verhogen met ten hoogste 100 percent. 



2015 	 - 8 - 	 No. 43 
	

2015 	 - 5 - 	 No. 43 

De Wet op de Loterijbelasting 1933 betreft een directe belasting en 
kan slechts geheven worden indien er op grond van de Loterijwet 
1939 vergunning verleend is tot het aanleggen van een loterij. In de 
wet Inkomstenbelasting 1922 is aan de Inspecteur der Directe 
Belastingen de bevoegdheid gegeven om bij geen of onvolledige 
aangifte navordering te plegen. Door naheffmg te introduceren in de 
Wet op de Loterijbelasting 1933 wordt de heffingsbevoegdheid van 
de Inspecteur verruimd, waardoor bij in gebreke blijven van 
belastingplichtigen minder aan inkomsten wordt gederfd door de 
overheid. Daarnaast heeft de Inspecteur der Directe Belastingen de 
mogelijkheid om de aanslag te verhogen indien het niet of onvolledig 
doen van de aangifte aan opzet of nalatigheid van de 
belastingplichtige te wijten is. 
Tevens krijgt de Ontvanger der Directe Belastingen de bevoegdheid 
invorderingsmaatregelen te treffen nadat door de Inspecteur een 
naheffingsaanslag is opgelegd. Deze bevoegdheid is opgenomen in de 
Invorderingswet. 
Deze maatregelen geven niet alleen een nieuwe dimensie aan de Wet 
op de Loterijbelasting 1933, maar vooral aan de heffing en inning van 
deze middelen. 

2. 	Artikelsgewijs 

ARTIKEL I 

A. Artikel 3 lid 5  

Met de invoering van dit artikel kunnen ook de zogenaarnde 
elektronische loterijen tijdig voldoen aan hun wettelijke 
verplichting. Eengeautomatiseerd systeem maakt het mogelijk 
voor de loterijhouder om binnen 5 (vijf) werkdagen te kunnen 
voldoen aan zijn wettelijke verplichting. 

6. Bij de uitspraak op het bezwaarschrift wordt de 
naheffingsaanslag gehandhaafd, indien het bezwaar is gericht 
tegen een naheffingsaanslag ter zake waarvan de vereiste 
aangifte niet is gedaan of niet is voldaan aan de verplichtingen 
ingevolge artikel 3 de leden 3 en 5 van deze wet. 

F. Na artikel 3c wordt een nieuw artikel 3d toegevoegd, luidende 
als volgt: 

ARTIKEL 3 d 

1. De belastingplichtige die bezwaar heeft tegen de uitspraak 
op zijn bezwaarscluift kan birmen zestig dagen nadat het 
afschrift per post is bezorgd of tegen ontvangstbewijs is 
uitgereikt, in beroep komen bij de Raad van Beroep. 

2. Het beroep dient te worden ingediend op grond van de 
regels die ter zake zijn opgenomen in Inkomstenbelasting 
1922 en is steeds gericht tegen een uitspraak waarbij uit het 
beroepschrift een conclusie getrokken moet kunnen worden 
met betrekking tot het bedrag der belasting. 

3. Het beroep dient te worden behandeld overeenkomstig de 
regels welke ter zake zijn vastgesteld in de 
Inkomstenbelasting 1922. 

G. 1n artikel 4a wordt de zinsnede "ten hoogste vijfhonderd 
Surinaamse dollars" vervangen door: de vierde categorie zoals 
omschreven in de Algemene Geldboetewet' 

H. Na artikel 4d wordt een nieuw artikel 5 toegevoegd, luidende 
als volgt: 

Artikel 5 

De Minister van Financin is belast met de uitvoering van deze Wet. 
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ARTIKEL II 

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 alkondiging. 

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

Gegeven te Paramaribo, de 2re  maart 2015, 

DES1RÉ D. BOUTERSE 

Uitgegeven te Paramaribo, de 2  april 2015 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

E. F. LEILIS 
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WET van 27 maart 2015, houdende nadere wijziging van de Wet 
op de Loterijbelasting 1933 (G.B.1933 no.103, geldende tekst 
G.B.1948 no.57, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 108, 
verbeterblad S.B. 2003 no. 36) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

1. • Algemeen 

De Wet op de Loterijbelasting 1933 is een vrij oude wet. Deze wet 
die belastingenheffing op loterijen mogelijk maalct, kent bepalingen 
welke van toepassing zijn op de traditionele geld- en 
goederenloterijen. Door de hedendaagse technologische 
ontwikkelingen is de wijze waarop loterijen georganiseerd worden 
verschillend van toen. Middels de technologie is het zelfs mogelijk 
om middels een zalctelefoonmee te doen aan een loterij. Deelnemende 
loten worden digitaalgeregistreerd. De traditionele lotbewijzen zijn 
thans aan het verdwijnen. Dit maalct het noodzalcelijk dat deze wet, 
die gebaseerd is op de traditionele stij1 te wijzigen, zodanig dat de 
hedendaagse moderne loterijen door de wet gefaciliteerd kunnen 
worden en tevens de controle mogelijkheden uitgebreid wordt. 
Volgens de bepalingen van de wet dient de verschuldigde 
loterijbelasting voldaan te zijn vóór de trelddng. Bij de moderne 
digitale loterijen levert dit in de praktijk problemen op. Ten eerste 
leert de praktijk dat de sluiting en treldcing van de elektronische 
loterijen heel dicht op mekaar volgen. Deelname aan deze loterijen 
sluit meestal 2 uren voor de treldcing, die nagenoeg altijd in de 
avonduren plaatsvindt en grotendeels live via televisie-uhzendingen. 
Ten tweede zijn het aantal deelnemende of uit te geven loten niet van 
te voren bekend. Dit wordt vastgesteld kort na sluiting van de 
lotenverkoop. Onder de huidige wet is het dus niet mogelijk de 
verschuldigde loterijbelasting te voldoen voor de trelcking. Dit maakt 
aanpassing van de wet op dit stuk noodzakelijk om zodoende het 
proces van heffing en inning in harmonie te laten lopen. 
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