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Onderwerp: 
aanbieding Ontwerpwet houdende 
nadere wíjziging van de Wet Loonbelastíng 
(S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no.10, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B 2016 no. 118) 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij doe ik u voor behandeling door De Nationale Assemblee toekomen de 
Ontwerpwet als in hoofde genoemd met de bijbehorende Memorie van 
Toelichting. 

De President van de Republiek Suriname, 

cc 	Vice- President 
Minister van Financin 
Secretaris Staatsraad 



WET van 	  
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. 2016 no. 118) 

ONTWERP 
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is om de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 
181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 118) nader te 
wijzigen; 
Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, 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. 2016 no. 118) worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd: 

(1) Lid 1 wordt vervangen door: 

1.1°. De inhoudingsplichtige is verplicht aangifte te doen van de over een tijdvak in te 
houden belasting, uiterlijk op de zevende werkdag na het einde van de maand, waarin 

het 
tijdvak is geindigd. 

2°. De aangifte geschiedt elektronisch via een door de Inspecteur der Directe Belastingen 
beschikbaar gestelde webportaal. 

3°. De ingediende aangifte dient voorzien te zijn van een elektronische handtekening. 
4°. De ingehouden loonbelasting dient te worden afgedragen bij de maand, waarin het 

tijdvak is 
gthndigd. 

5°. De Inspecteur bepaalt voor welke gevallen het doen van aangifte nog schriftelijk kan 
geschieden 

6°. De aangiftebiljetten alsmede de aanwijzingen tot invulling van die biljetten worden 
door de 

Minister vastgesteld. 
7°. Voor de belastingplichtige die schriftelijk aangifte mag doen, zijn de aangiftebiljetten 

verkrijgbaar te Paramaribo bij de Inspecteur en in de districten bij de Ontvanger of de 
door deze aangewezen kantoren. 

(2). Lid 3 wordt vervangen door: 

Ook in de gevallen dat geen belasting behoeft te worden ingehouden, dient aangifte elektronisch 



te worden gedaan via een door de Inspecteur ter beschikking gestelde webportaal, uiterlijk op de 
zevende werkdag na het einde van de maand, waarin het loontijdvak is ge6ndigd. 

(3). Lid 4 wordt vervangen door: 

De aangifte geschiedt elektronisch op een door de Inspecteur ter beschikking gesteld elektronisch 
formulier. Een ieder die tot het doen van aangifte verplicht is en aan wie geen elektronische 
aangiftebiljet ter beschikking is gesteld, is verplicht toegang tot het webportaal aan te vragen 
voor het einde van de maand, waarin het loontijdvak zal eindigen en de aangifte eensgelijk 
elektronisch in te dienen. 

ARTIKEL II 

I. 	Deze wet wordt in het Sta.atsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging. 

3. De Minister van Financin is belast met de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 	 

DESIRÉ D. BOUTERSE 



WET van 	  
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. 2016 no. 118) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 
Algemeen 
Thans wordt aan belastingplichtigen de mogelijkheid geboden hun aangiften elektronisch in te 
dienen. En is het noodzakelijk parallel met de Inkomstenbelasting 1922 de wet voor wat betreft 
de bepalingen met betrekking tot "aangiften" aan te passen. De wijzigingen zullen nader worden 
toegelicht. 

Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 20 lid 1 
Voor de vergemakkelijking en efficithtie zal er gebruik gemaakt worden van een webportaal die 
tot het domein van de Belastingdienst behoort. De communicatie tussen belastingplichtigen en de 
dienst via een webportaal is essentieel voor de elektronische aangifte. Ilet elektronisch indienen 
van de aangifte gaat sneller, omdat er verwacht wordt dat handmatige verwerking van de 
gegevens niet meer plaats hoeft te vinden. Afgezien van aangiften die in bepaalde gevallen wel 
schriftelijk ingediend kunnen worden. Verder mag gesteld worden dat de elektronische aangiften 
de kans op het maken van fouten bij de invoer hierdoor ook minimaliseert. De kosten voor het 
vervaardigen van de papieren aangifte zal met de elektronische aangiften drastisch 
teruggedrongen worden. Elektronische aangiften zullen al met al bijdragen tot de verbetering van 
de compliance. De mogelijkheid is nog opengelaten voor de schriftelijke aangifte vanwege het 
feit dat niet een ieder de beschikking heeft tot digitaal verkeer. 

Artikel 20 lid 3 
Het correct en volledig naleven van de aangiften geeft zicht op wie voor een eventuele 
belastingschuld kan worden aangesproken. Het exacte moment van registratie zal ertoe bijdragen 
wie belastingschuldig is. Gedacht wordt aan buitenlanders die hier te lande arbeid verrichten. 

Artikel 20 lid 4 
Elektronische aangifte zal op een bepaalde manier geschieden, waarbij dit geheel gemonitord zal 
worden door de Inspecteur der Directe Belastingen. 

Paramaribo, 	 2019 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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