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VAN DE

REPUBLIEK SURINAME
WET van 13 maart 2013, houdende goedkeuring van de
Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek
Indonesië inzake het Vermijden van Dubbele Belasting en het
Voorkomen van het Ontduiken van Belasting met betrekking tot
Belastingen naar het Inkomen (Vermijding van Dubbele Belasting
Overeenkomst tussen Suriname en Indonesië).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de
Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek
Indonesië betreffende het Vermijden van Dubbele Belasting en het
Voorkomen van het Ontduiken van Belasting met betrekking tot
Belastingen naar het Inkomen aan de goedkeuring van De Nationale
Assemblee te onderwerpen, welke goedkeuring ingevolge artikel 104
lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname bij wet moet
worden verleend;

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale
Assemblee, bekrachtigd de onderstaande wet:
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Artikel 1

De op 14 oktober 2003 te Paramaribo getekende Overeenkomst inzake
het Vermijden van Dubbele Belasting en het Voorkomen van het
Ontduiken van Belasting met betrekking tot Belastingen naar het
Inkomen, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

1. Deze wet wordt afgekondigd in het Staatsblad van de Republiek
Suriname.

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

3. De Ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken zijn belast met
de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 13e maart 2013,

DESIRÉ D. BOUTERSE

Uitgegeven te Paramaribo, de 21ste maart 2013
De Minister van Binnenlandse Zaken,

S. MOESTADJA
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WET van 13 maart 2013, houdende goedkeuring van de
Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek
Indonesië inzake het Vermijden van Dubbele Belasting en het
Voorkomen van het Ontduiken van Belasting met betrekking tot
Belastingen naar het Inkomen (Vermijding van Dubbele Belasting
Overeenkomst tussen Suriname en Indonesië)

MEMORIE VAN TOELICHTING

Vanwege de toename van het internationaal vrije handelsverkeer is de
dubbele belastingheffing een groot vraagstuk.
Door het afsluiten van dit belastingverdrag wordt dubbele
belastingheffing als obstakel zoveel mogelijk geëlimineerd, waardoor
grensoverschrijdende handel en investeringen tussen de Republiek
Suriname en de Republiek Indonesië kunnen toenemen en worden
gestimuleerd.

Vermijding van Dubbele Belastingverdragen worden afgesloten met
het doel het voorkomen van dubbele belasting.
Dit verdrag betreft de afbakening van de heffingsbevoegdheid tussen
Suriname en Indonesië.
Deze Overeenkomst beoogt:
- het voorkomen van dubbele belasting voor inwoners van Suriname

en Indonesië omtrent het genot van inkomsten; en
- een zo min mogelijke belemmering van het vrije verkeer van

goederen, kapitaal, kennis en arbeid over de grenzen.
Verder vindt deze Overeenkomst toepassing:

a) met betrekking tot bronbelasting geheven over inkomen
verkregen op of na 1 januari van het jaar volgend op dat waarin
de Overeenkomst in werking is getreden;
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b) met betrekking tot overige belastingen over het inkomen, voor
belastingjaren die aanvangen op of na 1 januari van het jaar
volgend op dat waarin de Overeenkomst in werking is
getreden.

Het onderhavig wetsontwerp is noodzakelijk ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek
Suriname.

Paramaribo, 13 maart 2013,

DESIRÉ D BOUTERSE


