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STAATSBLAD
No. 99
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME
______________________________________________________
WET van 3 augustus 2011, 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. 2005 no. 59).
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. 2005 no. 59) 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. 2005 no. 59)
wordt artikel 14 lid 2 gewijzigd als volgt:
De belasting berekend op grond van lid 1 van dit artikel wordt
verminderd met de heffingskorting van SRD. 50,- per maand.
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ARTIKEL II
Artikel 18a wordt gewijzigd als volgt:
Bij Staatsbesluit kunnen de bedragen en percentages genoemd in
de artikelen 10, 12 tweede lid, 13 eerste lid, 14, 17 lid en 17c eerste
lid gewijzigd.
ARTIKEL III
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 afkondiging en werkt terug tot en met 01
januari 2011.
3. De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van
deze wet.
Gegeven te Paramaribo, de 3e augustus 2011.
DESIRÉ D. BOUTERSE
Uitgegeven te Paramaribo, de 15e augustus 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken,
S. MOESTADJA
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WET van 3 augustus 2011, 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. 2005
no. 59).
MEMORIE VAN TOELICHTING
De Regering wordt bij het uitvoeren van haar programma
geconfronteerd met enkele macro-economische inefficiënties, die
consequenties hebben voor de staatsbegroting en de
liquiditeitspositie van het land.
Voor een richtige uitvoering van haar beleid is het van belang dat
de in dit kader te nemen fiscale maatregelen gepaard gaan met de
noodzakelijke monetaire maatregelen.
In dit kader is per 20 januari 2011, door de Regering een aantal
fiscale en monetaire maatregelen aangekondigd.
Per 20 januari 2011 is de wisselkoers aangepast en is ook de
brandstofprijs verhoogd.
Deze maatregelen hebben naast een positieve invloed op de
staatsfinanciën echter ook consequenties voor de koopkracht van
de loontrekkers.
Teneinde deze groepen tegemoet te komen is door de Regering
besloten om ook haar taak van inkomensherverdeler en regulator
ter hand te nemen.
In haar regeringsverklaring van 01 oktober 2010 heeft zij
aangekondigd dat het belastingstelsel zal worden aangepast
teneinde een stabiele opbrengst hieruit te verkrijgen. Deze kan
worden gevonden in een verschuiving van directe (belastingheffing
op inkomen) naar indirecte (belastingheffing op consumptie)
belastingheffing.
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Ter verlichting van de effecten van de per 20 januari 2011
getroffen monetaire en fiscale maatregelen en vooruitlopend op
vorenbedoelde aanpassing van ons belastingsysteem, wordt thans
voorgesteld om de Wet Loonbelasting te wijzigen, in dier voege
dat een heffingskorting van SRD. 600,= per jaar mogelijk wordt.
Op maandbasis bedraagt de heffingskorting SRD 50,=.
De heffingskorting wordt in mindering gebracht op het berekende
bedrag aan loonbelasting, doch leidt niet tot een teruggave indien
de heffingskorting meer bedraagt dan de verschuldigde belasting.
Het voordeel van de heffingskorting is niet afhankelijk van het
marginaal belastingtarief, maar is voor iedereen gelijk. Een
verhoging van de belastingvrije som daarentegen zou het grootste
voordeel in SRD. opleveren voor personen in de hoogste
belastingschijf (38%). Daarom kan worden verwacht dat de
heffingskorting een groter relatief effect heeft voor de lagere
inkomensgroepen dan een verhoging van de belastingvrije som.
Paramaribo, 3 augustus.2011
DESIRÉ D. BOUTERSE

