
 
2022                                     STAATSBLAD                              No. 150 

VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

 

WET van 30 december 2022, 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. 2021 no. 176). 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de 

Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B. 1960 

no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 176) nader te 

wijzigen; 
 

Heeft, 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 gewijzigd bij S.B. 2021 no. 176) 

worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 

A. Artikel 18 lid 1 sub g wordt als volgt gewijzigd: 
 

“g. door belastingplichtige betaalde rente ter zake van een schuld van 

hypotheek, welke schuld tot een maximum van SRD 125.000,- 

(Eenhonderd Vijfentwintig Duizend Surinaamse Dollar) in aanmerking 

wordt genomen, gegeven op een voor eigen bewoning of voor eigen 

huishoudelijke doeleinden in gebruik zijnde of daartoe bestemde eigen 

woning;” 
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wordt vervangen door: 

 

“g. door belastingplichtige betaalde rente ter zake van een schuld van 

hypotheek, welke schuld tot een maximum van SRD 600.000,- 

(Zeshonderd Duizend Surinaamse Dollar) in aanmerking wordt 

genomen, gegeven op een voor eigen bewoning of voor eigen 

huishoudelijke doeleinden in gebruik zijnde of daartoe bestemde eigen 

woning;” 

 

B. Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd: 

 

“1. Ten aanzien van natuurlijke personen wordt de belasting geheven 

als volgt: 

over het eerste gehele bedrag van SRD 48.000,- van het zuiver inkomen 

bedraagt de belasting nihil; 

vervolgens wordt de belasting over het gedeelte van het zuiver inkomen 

dat SRD 48.000,- te boven gaat berekend aan de hand van het volgend 

tabel: 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 48.000,- 

tot en met SRD 59.356,80 …………………………………8% 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 59.356,80 

tot en met SRD 67.273,80 ………………………………...18% 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 67.273,80 

tot en met SRD 78.193,80 ………………………………...28% 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 78.193,80 

……………………………………………………………..38%” 
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wordt vervangen door: 

 

“ 1. Ten aanzien van natuurlijke personen wordt de belasting geheven als 

volgt: 

over het eerste gehele bedrag van SRD 90.000,- van het zuiver inkomen 

bedraagt de belasting nihil; 

vervolgens wordt de belasting over het gedeelte van het zuiver inkomen 

dat SRD 90.000,- te boven gaat berekend aan de hand van het volgend 

tabel: 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 90.000,- 

tot en met SRD 101.356,80 …………….…………………8% 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 101.356,80 

tot en met SRD 109.273,80 ……………………………….18% 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 109.273,80 

tot en met SRD 120.193,80 ……………………………….28% 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 120.193,80 

……………………………………………………………..38%” 

 

C. Artikel 52 f wordt als volgt gewijzigd: 

 

“ Geen aanslag wordt vastgesteld en verrekening van voorheffing blijft 

achterwege indien het gezamenlijk bedrag van de bestanddelen van het 

onzuiver inkomen, uitgezonderd loon, niet meer dan SRD 4.000,- 

(Vierduizend Surinaamse Dollar) bedraagt.” 
 

wordt vervangen door: 
 

“ Geen aanslag wordt vastgesteld en verrekening van voorheffing blijft 

achterwege indien het gezamenlijk bedrag van de bestanddelen van het 

onzuiver inkomen, uitgezonderd loon, niet meer dan SRD 7.500,- 

(Zevenduizend en Vijfhonderd Surinaamse Dollar) bedraagt.” 
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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 1 januari 2023. 

 

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

van deze wet.  

 

 

Paramaribo, de 30ste december 2022 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 

Uitgegeven te Paramaribo, de 30ste december 2022 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

BRONTO S.G. SOMOHARDJO 
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WET van 30 december 2022, 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. 2021 no. 176). 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

De intentie is om met de invoering van de BTW na te gaan in welke mate 

een verdere verlichting van feitelijke loon- en inkomstenbelastingdruk 

kan worden gerealiseerd. De geprojecteerde meeropbrengsten van de 

BTW-heffing bepalen mede de mate waarin dergelijke verlichting zal 

kunnen plaatsvinden.  

   

In het kader van het Tripartiet Akkoord heeft reeds met ingang van                       

1 januari 2022 een redelijke aanpassing plaatsgevonden via een 

verhoging van de belastingvrije som van SRD 220.50 per maand naar 

SRD 4.000,- per maand. De korting op te betalen loon- en 

inkomstenbelasting natuurlijke personen van SRD 750,- per maand 

(heffingskorting) is tegelijkertijd komen te vervallen. Daarnaast zijn de 

vrijstellingsbedragen voor vakantietoelage en gratificaties of bonus 

verhoogd van SRD 4.000,- per jaar naar SRD 6.516,- per jaar. 

Verder hebben de Sociale Partners afgesproken dat bij de invoering van 

de BTW de heffing van inkomsten- en loonbelasting van natuurlijke 

personen nader zal worden beoordeeld en daar waar nodig aangepast 

op basis van ondermeer relevante algemene beloningsdata. 

 

Per 1 januari 2023 geld er wederom een aanpassing namelijk verhoging 

van de belastingvrije som van SRD 4.000,- per maand naar SRD 7.500,- 

per maand. Op jaarbasis gaat het om een verhoging van SRD 48.000,- 

naar SRD 90.000,-.  

 

Verder zijn de vrijstellingsbedragen voor vakantietoelage en gratificaties 

of bonus verhoogd van SRD 6.516,- per jaar naar SRD 10.016,- per jaar. 
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Vervolgens is de door belastingplichtige betaalde rente ter zake van een 

schuld van hypotheek, welke schuld tot een maximum van                                     

SRD 125.000,- (Eenhonderd Vijfentwintig Duizend Surinaamse Dollar) 

in aanmerking wordt genomen, gegeven op een voor eigen bewoning of 

voor eigen huishoudelijke doeleinden in gebruik zijnde of daartoe 

bestemde eigen woning verhoogd naar een maximum van SRD 600.000,. 

 

In dit verband worden tegelijkertijd met deze wijzigingen, wijzigingen in 

de wet Loonbelasting doorgevoerd. Deze wijzigingen moeten in 

samenhang worden doorgevoerd en dienen als geheel te worden gezien 

aan maatregelen van deze regering om het leven van de burger draaglijker 

te maken en de economie te verstevigen. Gezien de nauwe verwevenheid 

tussen de Wet Inkomstenbelasting 1922 en de Wet Loonbelasting, wordt 

verwezen naar de Memorie van Toelichting van de Wijzigingswet 

aanpassing loonbelastingschijven.  

 

Paramaribo, 29 december 2022, 

V. Ramsukul 

Ch. Wang 

 
 


