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VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 
 

WET van 20 januari 2021, 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. 206). 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 

In 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. 206) nader te wijzigen; 
 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale 

Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: 
 

ARTIKEL I 
 

In de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no.181, geldende tekst S.B. 1985       

no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 206) worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 
 

A. In artikel 14 wordt na lid 2 een nieuw lid 2a toegevoegd als volgt: 
 

In het kader van de solidariteitsheffing wordt de belasting als volgt 

geheven: 

- van het gedeelte van het belastbaar loon boven                                    

SRD 30.193,80 tot en met SRD 150.000, …………….38% 

- van het gedeelte van het belastbaar loon boven                                     

SRD 150.000,- ………………………………………..48%” 
 

Deze solidariteitsheffing heeft een tijdelijk karakter en gaat in op              

1 februari 2021 en vervalt op 1 januari 2022. 
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B. Artikel 17a lid 3 wordt vervangen door:  

 

In het   kader  van  de  solidariteitsheffing wordt  de  belasting als volgt  

geheven: 

- van het gedeelte van het belastbaar loon boven                                 

SRD 30.193,80 tot en met SRD 150.000,-…….…………35% 

- van het gedeelte van het belastbaar loon boven                                  

SRD 150.000……………………………………………..45%”. 
 

Deze solidariteitsheffing heeft een tijdelijk karakter en gaat in op    

1 februari 2021 en vervalt op 1 januari 2022. 

 

ARTIKEL II 

 

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

afgekondigd. 

 

2. Zij treedt in werking met ingang van 1 februari 2021. 

 

3. De Minister van Financiën en Planning is belast met de uitvoering van    

deze wet. 

 

 

Gegeven te Paramaribo, de 20ste januari 2021 

 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI. 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 25ste januari 2021 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

BRONTO S.G. SOMOHARDJO. 
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WET van 20 januari 2021, 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. 206). 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

De zeer precaire staat waarin de financiële huishouding van de Staat 

Suriname momenteel verkeert, noodzaakt de Regering om fiscale 

maatregelen te treffen om de problemen met betrekking tot de financiering 

van het begrotingstekort ter hand te nemen. Daar de overheid sterk 

afhankelijk is van inkomsten uit belastingen om haar lopende uitgaven te 

dekken wordt voor een korte duur maatregelen getroffen om de inkomsten 

te verhogen. 

Eén van de fiscale maatregelen is om voor de inkomensgroep boven                 

SRD 150.000,- per jaar een solidariteitsheffing te introduceren om tijdelijk 

de hogere inkomensklassen een extra offer te laten brengen, onder het 

motto dat de breedste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen.  

Met deze solidariteitsheffing wordt van de hogere inkomens een extra offer 

gevraagd ten behoeve van de overheidsbegroting. Deze solidariteitsheffing 

heeft een tijdelijk karakter en gaat in op 1 februari 2021 en vervalt op                    

1 januari 2022. De solidariteitsheffing bij de loonbelasting en 

inkomstenbelasting zal een meeropbrengst van SRD 218 miljoen hebben. 

Vermeldenswaard is ook dat de heffingskorting van SRD 750,- van kracht 

blijft. 

 

 

 

 

Paramaribo, 20 januari 2021, 

 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI. 

 

 

 


