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2020 	 STAATSBLAD 
VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

No. 18 

WET van 13 januari 2020, houdende nadere wijziging van de 
Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst 
G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 150). 

E PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is om de 
Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B. 1960 
no. 84, zoals laatstefijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 150) nader te 
wijzigen; 

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

ARTIKEL I 

In de Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst 
G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 150) 
wordt artikel 42 gewijzigd als volgt: 

(1) Lid 1 wordt vervangen door: 

1.1° Aangifte wordt voor het lopende belastingjaar gedaan door 
middel van het voorlopig aangiftebiljet en voor het verstreken 
jaar door middel van het definitief aangiftebiljet. 

2° De aangifte geschiedt elektronisch via een door de inspecteur 
der Directe BeIastingen beschikbaar gestelde webportaal. 
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3° De ingediende aangifte dient voorzien te zijn van een 
elektronische handtekening. 

(2) Lid 2 wordt vervangen door: 

2.1° Een ieder die ingevolge deze wet als belastingplichtig 
onderworpen is aan de inkomstenbelasting, is verplicht tot het 
doen van aangifte. 

2° De inspecteur kan toestemming geven om schriftelijke aangifte 
in te dienen aan belastingplichtigen, die om welke reden dan ook 
geen gebruik kunnen maken van de voorzieningen van de 
Belastingdienst met betrekking tot de elektronische aangifte. 

3° De aangiftebiljetten alsmede de aanwijzingen tot de invulling 
van de aangiftebiljetten worden door de minister van Financin 
vastgesteld. 

4° Voor de belastingplichtige die schriftelijke aangifte mag doen 
zijn de aangiftebiljetten verkrijgbaar te Paramaribo bij de 
inspecteur der Directe Belastingen en in de districten bij de 
inspecteur der Directe Belastingen en in de districten bij de 
Ontvanger der Directe Belastingen of de door deze aangewezen 
kantoren. 

(3) Na lid 3 wordt er een nieuw lid 4 toegevoegd: 

4. Bij beschikking van de minister van Financin kunnen nadere regels 
omtrent het doen van aangifte worden vastgesteld. 
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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 de dag volgende op die van 
haar afkondiging. 

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

Gegeven te Paramaribo, de 13e  januari 2020, 

DESIRÉ D. BOUTERSE 

Uitgegeven te Paramaribo, de 21sie  januari 2020 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

M.M.F. NOERSALIM 
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WET van 13 januari 2020, houdende nadere wijziging van de 
Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst 
G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 150). 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen 
Met de invoering van de mogelijkheid om verplicht de aangifte via 
elektronische weg te doen, is het noodzakelijk de wetgeving op dit stuk 
aan te passen. 

Artikelsgewijm toelichting 
Artikel 42 lid 1 
Geschiedde de aangifte tot voor kort nog via aangifte biljetten, wordt 
thans de weg geopend om deze op een elektronische wijze via een door 
de inspecteur der Directe Belastingen beschikbaar gestelde webportaal 
ondertekend in te dienen. 
Het stappen naar elektronische aangifte moet gaan zorgen voor een 
aantal verbeteringen op dit vlak enerzijds en moet anderzijds de non-
compliance gaan terugdringen. 
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 juist en volledig is ingevuld. Hierdoor 
voorkomt men onvolledige en onjuiste aangiften die in het verleden 
voor veel ongerief hebben gezorgd voor zowel de Belastingdienst als 
voor de belastingplichtige zelf 

Artikel 42 lid 2 
Belastingplichtigen kunnen toestemming vragen aan de inspecteur der 
Directe Belastingen om op grond van bepaa1de reden de aangifte 
schriftelijk te doen. Híerbij wordt gedacht aan overmachtsituaties. 
Beoogd wordt om het aantal gevallen beperkt te houden. 

Paramaribo, 13 januari 2020, 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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