
 
2022                                     STAATSBLAD                              No. 149 

VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

 

WET van 30 december 2022, 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. 2021 no. 175). 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 

Overwegende, 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. 2021 no. 175) nader te wijzigen; 

 

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad 

gehoord, 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. 2021 no. 175) worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A. Artikel 10 lid 1 sub i wordt als volgt gewijzigd: 

 

“i. vakantie-uitkeringen tot, per jaar, het bedrag van het loon over een 

maand, doch ten hoogste SRD 6.516,- (Zesduizend vijfhonderd en 

zestien Surinaamse Dollar);” 
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wordt vervangen door: 
 

“i. vakantie-uitkeringen tot, per jaar, het bedrag van het loon over een 

maand, doch ten hoogste SRD 10.016,- (Tienduizend en zestien 

Surinaamse Dollar)”. 
 

B. Artikel 10 lid 1 sub j wordt als volgt gewijzigd: 

 

“j. gratificaties of bonussen ten aanzien waarvan geen andere 

bijzondere regeling geldt, toegekend als extra beloning ter zake 

van verrichte arbeid, tot het bedrag gelijk aan het loon over een 

maand, met een maximum van SRD 6.516,- (Zesduizend 

vijfhonderd en zestien Surinaamse Dollar); per jaar betreft de 

uitkering een periode korter dan een jaar, dan geldt een naar 

evenredigheid verlaagd maximum.” 

 

wordt vervangen door: 

 

“j. gratificaties of bonussen ten aanzien waarvan geen andere 

bijzondere regeling geldt, toegekend als extra beloning ter zake 

van verrichte arbeid, tot het bedrag gelijk aan het loon over een 

maand, met een maximum van SRD 10.016,- (Tienduizend en 

zestien Surinaamse Dollar) per jaar; betreft de uitkering een 

periode korter dan een jaar, dan geldt een naar evenredigheid 

verlaagd maximum.” 

 

C. Artikel 13 lid 1 sub b wordt als volgt gewijzigd: 

 

“b. De belastingvrije som over een loontijdvak van een jaar 

bedraagt SRD 48.000,- (Acht en veertigduizend Surinaamse 

Dollar)”  

 

wordt vervangen door: 

 

“b. De belastingvrije som over een loontijdvak van een jaar 

bedraagt SRD 90.000,- (Negentigduizend Surinaamse Dollar)”. 
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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                    

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

no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 175). 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

Algemeen  

In het Tripartiet akkoord van 24 november 2021 is door de partijen bij 

deze overeenkomst te weten, de georganiseerde vakbeweging, het 

georganiseerd bedrijfsleven en de overheid een akkoord over enkele 

belastingmaatregelen waaronder het wijzingen van de belastingschijven 

in de loon- en inkomstenbelasting. In dit akkoord is ook opgenomen dat 

bij de invoering van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW), 

de belastingschijven in de loon- en inkomstenbelasting definitief zullen 

worden aangepast. De uitgangspunten bij de eerste wijziging van deze 

schijven in 2021 waren:  

 

 Verhoging belastingvrije som: SRD 4.000. 

 Verhoging vrijstelling vakantietoelage: SRD 6.516. 

 Verhoging vrijstelling bonus of gratificatie: SRD 6.516. 

 Verwerking van de heffingskorting in de belastingvrije som. 

 

Dit alles met het oog op het netto besteedbaar inkomen van de 

inkomensgenieter middels deze belastingmaatregel te verbeteren.  

 

Op 1 januari 2023 wordt de  BTW ingevoerd. Conform het Tripartiet 

Akkoord van november 2021, dienen nu de belasting schijven weer 

aangepast te worden. Bovenop de eerder ingevoerde verlichtende 

belastingmaatregel heeft de regering voor de volgende uitgangspunten 

gekozen: 
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Belastingvrije som 

Verruiming belastingvrije som met SRD 3.500 naar nu SRD 7.500,- per 

maand.  

4. Vakantiegeld  
Verruiming    vrijstelling    tot   maximum   hoogste  tariefschijf   van                

SRD 10.016,-.  

5. Gratificatie of bonus  

Verruiming      vrijstelling     tot    maximum     hoogste    tariefschijf               

SRD 10.016,-.  

De budgettaire gevolgen 

Bij het doorvoeren van de wijzigingen in samenhang met de wijziging 

van de schijven in de inkomstenbelasting en het verhogen van de 

hypotheekrente aftrek, zal de staat minimaal een bedrag van                                  

SRD 1.9 miljard ontberen.  

Paramaribo, 29 december 2022, 

V. Ramsukul 
                                           

Ch. Wang 

 

 


