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2011                                   STAATSBLAD No. 129
VAN DE

REPUBLIEK SURINAME
_______________________________________________________
WET van 5 september 2011, houdende nadere wijziging van de
Wet houdende bepalingen omtrent de accijns op het hier te
lande vervaardigd en ingevoerd gedistilleerd en andere
alcoholhoudende dranken met uitzondering van bier (G.B. 1891
no. 2, geldende tekst G.B. 1953 no. 23, zoals laatstelijk gewijzigd
bij S.B. 2004 no. 80).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de Wet
houdende bepalingen omtrent de accijns op hier te lande vervaardigd
en ingevoerd gedistilleerd en andere alcoholhoudende dranken, met
uitzondering van bier (G.B. 1891 no. 2, geldende tekst G.B. 1953
no. 23, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no. 80) nader te
wijzigen;

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

In de Wet houdende bepalingen omtrent de accijns op het hier te
lande vervaardigd en ingevoerd gedistilleerd en andere
alcoholhoudende dranken met uitzondering van bier (G.B. 1891
no. 2, geldende tekst G.B. 1953 no. 23, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2004 no. 80) wordt de volgende wijziging aangebracht:

Artikel 1ter komt te luiden:

De accijns bedraagt per liter:

a. voor gedistilleerd dat overeenkomstig de tarieflijst wordt
ingedeeld in onderverdeling 2208.30.10 of 2208.30.90: een
bedrag in SRD dat gelijk is aan het product van 6,75 US dollar
en de douanekoers;

b. voor gedistilleerd dat overeenkomstig de tarieflijst wordt
ingedeeld in onderverdeling 2208.40.10 of 2208.40.90: een
bedrag in SRD dat gelijk is aan het product van 2,00 US dollar
en de douanekoers;

c. voor gedistilleerd dat overeenkomstig de tarieflijst wordt
ingedeeld in een andere onderverdeling dan hiervoor genoemd:
een bedrag in SRD dat gelijk is aan het product van het bedrag in
US dollar dat geldt op grond van onderstaande categorie indeling
en de douanekoers.
Categorie 1: gedistilleerd met een sterkte van minder dan
30 volume-percent alcohol: 3,30 US dollar.
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Categorie 2: gedistilleerd met een sterkte van 30 volume-percent
alcohol of meer, maar minder dan 40 volume-percent alcohol:
4,50 US dollar.
Categorie 3: gedistilleerd met een sterkte van 40 volume-percent
alcohol of meer, maar minder dan 50 volume-percent alcohol:
6,75 US dollar.
Categorie 4: gedistilleerd met een sterkte van 50 volume-percent
alcohol of meer: 8,25 US dollar.

d. voor andere alcoholhoudende dranken ingedeeld in de
tariefposten 2204, 2205 en 2206:

1. een bedrag in SRD per volume-percent alcohol dat gelijk is
aan het product van 0,12 US dollar en de douanekoers;

2. een bedrag in SRD dat gelijk is aan het product van 0,09 US
dollar en de douanekoers, indien aangetoond wordt dat de
jaarproductie minder is dan 30.000 liter, ongeacht het merk,
de soort of de locatie waar het is bereid.

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.
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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 houdende bepalingen omtrent  de Accijns op het hier te
lande vervaardigd en ingevoerd gedistilleerd en andere
alcoholhoudende dranken met uitzondering van bier (G.B. 1891
no. 2, geldende tekst G.B. 1953 no. 23, zoals laatstelijk gewijzigd
bij S.B. 2004 no. 80).

MEMORIE VAN TOELICHTING

Door de regering is op 20 januari 2011 een aantal fiscale en
monetaire maatregelen aangekondigd. Per die datum is de
wisselkoers aangepast en is de heffing op brandstof verhoogd. Naast
een positief effect op de staatsfinanciën, hebben bedoelde
maatregelen ook een negatieve invloed op de koopkracht van de
burgers.
In haar regeringsverklaring van 01 oktober 2010 heeft de regering
aangegeven dat het belastingstelsel zal worden aangepast teneinde
een stabiele opbrengst hieruit te verkrijgen en de uitvoerbaarheid en
effectiviteit te verbeteren. Hierbij zal een verschuiving van de
belastingdruk van belastingen geheven over het inkomen (de
zogenaamde directe belastingen) naar belastingen geheven over het
verbruik van goederen en diensten (de zogenaamde
consumptiebelasting) optreden. Hiertoe zal ook de Belasting
Toegevoegde Waarde ( B.T.W.) worden ingevoerd en de Wet
Inkomstenbelasting 1922 worden gewijzigd.

Vooruitlopend hierop wordt een wijziging van het accijnstarief op
tabak en alcohol geintroduceerd.

In dat kader wordt daarom in onderhavige wet de volgende
wijzigingen voorgesteld:
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1. Wijziging van het accijnstarief.
Met deze wijziging zullen de accijnstarieven van alle
alcoholhoudende dranken met uitzondering van bier, verhoogd
worden met een percentage tussen 33⅓ en 68¾. Het accijnstarief van
andere alcoholhoudende dranken ingedeeld in de tariefposten 2204,
2205 en 2206 wordt verhoogd met 100%. In dit artikel wordt er een
onderscheid gemaakt tussen kleine en grote producenten van
goederen die ingedeeld zijn in de hierboven aangehaalde
tariefposten.
Wil men in aanmerking komen voor het tarief dat gelijk is aan een
bedrag in SRD dat gelijk is aan het product van 0,09 US dollar en de
douanekoers, dan zal de fabrikant of de importeur moeten bewijzen
dat de jaarproductie van de andere alcoholhoudende dranken
ongeacht het merk, de soort of de locatie waar het is bereid, waarvan
aangifte is gedaan, minder is dan 30.000 liter.

Deze wijziging is noodzakelijk omdat thans het accijnstarief van
laatstgenoemde dranken gelijkgesteld is met het accijnstarief van de
alcoholvrije dranken. Om de accijns op deze goederen in lijn te
brengen met accijns op alcoholhoudende dranken moest het tarief
met 100% verhoogd worden.

Deze wijziging heeft onder meer tot gevolg dat de inkomsten van de
Staat zullen stijgen en dit zal een bijdrage leveren aan het in
evenwicht te brengen van de staatsbegroting van de Staat Suriname.
Deze wijziging beoogt verder het gebruik van alcohol te
ontmoedigen, dit omdat de gemeenschap dagelijks geconfronteerd
wordt met de negatieve gevolgen van alcoholgebruik.
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2. Wijziging in de maatstaf van heffing
Bij de wijziging van onderhavige wet in 2004 werd de maatstaf van
heffing gewijzigd van ad valorem naar specifiekrecht. Daarbij werd
bepaald dat de berekening van de accijns per hectoliter zou
geschieden; echter is bij de uitvoering gebleken dat deze methode
nogal problematisch is.
Daarom wordt voorgesteld de maatstaf van heffing voor de
berekening van accijns te wijzigen van hectoliter naar liter.

Paramaribo, 5 september 2011,

DESIRÉ D. BOUTERSE
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