
De President van de ubliek Suriname, 

D.D. Bouterse 

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME 

Telefoon: 420102 	e-ma 1 : secretariaat@president.dov.sr  

Aan : 
De Voorzitter van 
De Nationale Assemblee, 
Mw. Drs. Jennifer Simons 

kenmerk: secpres/1311/19 
Paramaribo, 19 augustus 2019 

Onderwerp: 
aanbieding Ontwerpwet houdende 
nadere wijziging van de Wet Omzetbelasting 1997 
(S.B. 1997 no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd 
bij S.B. 2013 no. 117) 

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. 

cc 	Vice- President 
Minister van Financin 
Secretaris Staatsraad 

DE NATIONALE ASSEMBLEE 
Ingek.  2 	20  \i-3\ 
Agenda no. rr-6 

Verwezen 
Naar 



WET van 	 2019 
houdende nadere wijziging van de Wet 
Omzetbelasting 1997 (S.B. 1997 no. 83, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2013 
no. 117) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de Wet Omzetbelasting 1997 (S.B. 1997 
no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2013 no. 117) nader te wijzigen; 

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

ARTIKEL 1 

In de Wet Omzetbelasting 1997 (S.B. 1997 no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2013 no. 
117) wordt artikel 11 vervangen door: 

1. De belastingplichtige is verplicht voor de omzetbelasting die hij in een tijdvak van 
een kalendermaand verschuldigd is, volledig, duidelijk en zonder voorbehoud 
elektronisch aangifte te doen via een door de inspecteur beschikbaar gestelde web 
portaal vóór de zestiende dag van de maand, volgend op het tijdvak van aangifte. 

2. De aangifte zoals bedoeld in lid 1 dient voorzien te zijn van een elektronische 
handtekening. 

3. De inspecteur Omzetbelasting bepaalt voor welke gevallen het doen van aangifte 
schriftelijk kan geschieden. 

4. De aangifte alsmede de aanwijzingen tot indiening van de aangiften worden door 
de minister bij beschikking vastgesteld. 

5. De aangiftebiljetten die schriftelijk ingediend mogen worden, zijn verlaijgbaar bij 
de inspecteur Omzetbelasting en in de districten bij de ontvanger belast met de 
inning van de omzetbelasting of de door deze aangewezen kantoren. 

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 zijn afkondiging. 



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

Gegeven te Paramaribo, de 	 2019 

DESIRÉ D. BOUTERSE 



WET van 	 2019 
houdende nadere wijziging van de Wet 
Omzetbelasting 1997 (S.B. 1997 no. 83, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2013 
no. 117) 

Ontwerp 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen 

In het onderhavig concept wordt aan belastingplichtigen thans de mogelijkheid geboden hun 
belastingaangiften elektronisch te doen. Het is daarom noodzakelijk om de wet voor wat betreft 
de bepalingen met betrekking tot "aangiften", aan te passen. 
Met de introductie van de elektronische aangiften wordt invulling gegeven aan de behoefte van 
de belastingplichtigen om de aangiften te vereenvoudigen en tegelijkertijd deze naar 
internationale standaarden te verheffen. 

Toelichting artikel 11 

Lid 1 
De belastingplichtige ondernemer dient binnen een periode van 16 dagen na afloop van een 
tijdvak elektronisch aangifte te doen van de verschuldigde omzetbelasting. De belastingplichtige 
kan voortaan via een door de inspecteur aangewezen web pagina toegang krijgen tot een 
belasting formulier van de Belastingdienst om daarin zijn aangifte te doen. 

Lid 2 
De elektronische aangifte moet de weg tussen het moment van aangifte en verwerking in de 
database van de Belastingdienst gaan verkorten en verbeteren. Een aangifte zal slechts door het 
systeem worden geaccepteerd, indien deze correct en volledig is ingevuld. Hierdoor voorkomt 
men onvolledige en incorrecte aangiften die in het verleden voor veel ongerief hebben gezorgd 
voor zowel de Belastingdienst als voor de Belastingplichtige zelf. 

Lid 3 
De mogelijkheid tot het doen van een schriftelijke aangifte van omzetbelasting wordt 
opengelaten voor hen die geen toegang hebben tot het internet. 

Lid 4 
Bij beschildcing stelt de minister vast de vorm en inhoud van het aangifte biljet. Verder worden 
regels die de uitvoering van artikel 11 mogelijk moeten maken, vastgesteld. 

Lid 5 
Uiteraard is de mogelijkheid opengelaten om de aangifte schriftelijk te doen. De ondememers die 
toestemming hebben gehad van de inspecteur om schriftelijk aangifte van omzetbelasting te 



doen, kunnen de aangifte biljetten verkrijgen bij de inspecteur Omzetbelasting in Paramaribo. In 
de districten zijn deze biljetten bij de ontvanger der Directe Belastingen of de door deze 
aangewezen ontvang kantoren. 

Paramaribo, 	  2019 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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