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Wet van 5 september 2011, houdende nadere wijziging van de
Wet accijns tabaksproducten (G.B. 1967 no. 84, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2006 no. 79).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de Wet
accijns tabaksproducten (G.B. 1967 no. 84, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2006 no. 79) nader te wijzigen;

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

ARTIKEL I

In de Wet accijns tabaksproducten (G.B. 1967 no. 84, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 79) wordt de volgende
wijziging aangebracht:

Artikel 4 lid 1 komt te luiden:

1. De accijns bedraagt:

a. voor sigaren en cigarillo’s: een bedrag in SRD dat gelijk is
aan het product van 66 US dollar en de douanekoers per 500
stuks;
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b. voor sigaretten: een bedrag in SRD dat gelijk is aan het
product van 66 US dollar en de douanekoers per 1000 stuks;

c. voor rooktabak: een bedrag in SRD dat gelijk is aan het
product van 66 US dollar en de douanekoers per kg;

d. voor overige tabaksproducten: een bedrag in SRD dat gelijk
is aan het product van 66 US dollar en de douanekoers per
kg.

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 afkondiging.

3. De minister van Financiën is belast met de uitvoering van
deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 5e september 2011

DESIRÉ D. BOUTERSE

Uitgegeven te Paramaribo, de 7e september 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,

L.DIKO
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Wet van  5 september 2011, houdende nadere wijziging van de
Wet accijns tabaksproducten (G.B. 1967 no. 84, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2006 no. 79).

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ter gezondmaking van de financiële situatie van de Staat Suriname
is het nodig inkomsten verhogende maatregelen te treffen. Deze
maatregelen worden vaak in de sfeer van de indirecte belastingen
gezocht, vanwege de verschuiving van directe naar indirecte
belastingen. Het is bekend dat de tarieven in de directe
belastingsfeer al onder een enorme druk zijn.

In dat kader wordt daarom de onderhavige wet gewijzigd.

Met deze wijziging zal het accijnstarief van tabaksproducten,
verhoogd worden met 50%.
Deze wijziging zal ondermeer tot gevolg hebben dat de inkomsten
van de Staat zullen stijgen en dit zal een bijdrage leveren aan het in
evenwicht brengen van de staatsbegroting.

Een tweede reden voor deze wetswijziging is de uitvoering van de
Raamwerk Conventie over Tabakscontrole waarbij is bepaald dat
Staten door toepassing van een bepaald fiscaalbeleid tabak
consumptie moeten helpen ontmoedigen.

Bij de laatste wijziging van onderhavige wet in 2006 waarbij naast
de wijziging van de maatstaf van heffing ook het tarief werd
verhoogd had de Republiek Suriname al in dat kader het
accijnstarief verhoogd.



2011 - 4 - No. 130

Deze wetswijziging heeft daarom ook tot doel het gebruik van
tabaksproducten, met het oog op de volksgezondheid, te
ontmoedigen.

Paramaribo, 5 september 2011,

DESIRÉ D. BOUTERSE
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