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STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME

No. 17

WET van 13 januari 2020, houdende regels ter toekenning van
fiscaal identificatienummers (Wet Fiscaal Identificatienummer).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overvveging genomen hebbende, dat het wenselijk is algemene regels
vast te stellen in verband met de invoering van een fiscaal
identificatienummer teneinde de doelmatigheid van de administraties
van de Belastingdienst te vergroten en de dienstverlening aan de burger
te verbeteren;
Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale
Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:
Artikel 1
Begripsbepaling
1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:
a.

Minister:

b.
c.

Directeur:
Inspecteur:

de minister belast met financile
aangelegenheden;
de directeur der Belastingen;
de inspecteur der Directe Belastingen;
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d.

Belastingdienst:

e.

Fiscaal
identificatienummer:

f.

Belastingplichtigen:

No. 17

de staatsdienst als bedoeld in artikel 1
van
de
Organísatiebeschikking
Belastingdienst (GB. 1970 no. 41);
het als zodanig overeenkomstig deze
wet aan een natuurlijk- of rechtspersoon
toegekend nummer als bedoeld in
artikel 2;
een ieder die ingevolge enige
belastingwet belastingplichtig is.

Artikel 2
Het fiscaal identificatienummer
1. Het fiscaal identificatienummer is een 8 (acht) cijferige uniek en
persoonsgebonden identificerend nummer, toegekend door de
Belastingdienst aan de belastingplichtige.
2. Het fiscaal identificatienummer bevat geen informatie over de
belastingplichtige.
3. Het fiscaal identificatienummer dient om persoonsgegevens
eenduidig te identificeren.
Artikel 3
Aanmaken van het fiscaal identificatienummer
De minister draagt er zorg voor dat elk fiscaal identificatienummer
slechts éénmaal wordt aangemaakt en ter beschikking gesteld aan de
inspecteur die bevoegd is het nummer toe te kennen.
Artikel 4
Toekenning
1. De inspecteur verstrekt terstond een fiscaal identificatienummer aan
de belastingplichtige.
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2. Indien aan een belastingplichtige reeds een vastnummer,
stamnummer of import-exportnummer is toegekend, wordt aan hem
een fiscaal identificatienummer toegekend, tegen vervallen
verklaring van alle eerder aan de belastingplichtige verstrekte
nummers.

3. Aan iedere belastingplichtige kan slechts één fiscaal
identificatienummer worden toegekend.
Artikel 5
Gebruik
1. Het fiscaal identificatienummer zal gebruikt worden voor fiscale
doeleinden.
2. De minister kan bepalen dat het nummer wordt geïntegreerd met het
centraal overheidsidentificatiesysteem.
Artikel 6
Verwerking persoonsgegevens
1. De inspecteur draagt zorg voor de inrichting en de instandhouding
van een voorziening met behulp waarvan voor een ieder algemene
informatie beschikbaar wordt gesteld met betrekking tot:
a. het gebruik van fiscaal identificatienummers;
b. de gegevensverwerkingen van belastingplichtigen, waarbij
fiscaal identificatienummers worden gebruikt.
2. De directeur verschaft de minister desgevraagd de inlichtingen
betreffende gegevensverwerkingen, die van belang zijn voor de
uitvoering van lid 1.
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Artikel 7
Toezicht en controle
1. De Centrale Landsaccountantsdienst verricht tenminste eens per drie
jaar een onderzoek naar de inrichting, de werking en de beveiliging
van de voorzieningen Met betrekking tot het belastingbestand.
2. De directeur verschaft de minister desgevraagd de inlichtingen
betreffende de toekenning van fiscaal identificatienummers.
Artikel 8
Overgangsbepaling
1. De vastnummers voor omzetbelasting, stamnummers en importexportnummers die voor de inwerkingtreding van deze wet zijn
toegekend aan een belastingplichtige, worden binnen een jaar
omgezet in een fiscaal identifícatienummer.
2. Belastingplichtigen dienen zich binnen een jaar aan te melden bij
de Belastingdienst voor hun fiscaal identificatienummer.
Artikel 9
Slotbepalingen
Voor een goede uitvoering van deze wet kan de minister bij
beschikking nadere regels vaststellen.
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Artikel 10
1.

2.
3.
4.

Deze wet wordt aangehaald als: Wet Fiscaal
Identificatienummer.
Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname
afgekondigd.
Zij treedt in werking op een door de President van de Republiek
Suriname te bepalen tijdstip.
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 21ste januari 2020
De Minister van Binnenlandse Zaken,
M.M.F. NOERSALIM
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WET van 13 januari 2020, houdende regels ter toekenning van
fiscaal identificatienummers (Wet Fiscaal Identificatienummer).

MEMORIE VAN TOELICHTING
I. Algemeen

Het optreden van de Belastingdienst moet daadkrachtiger, doelmatiger
en tegelijkertijd klantgerichter en beter controleerbaar worden, zonder
onnodige bureaucratie en administratieve lasten. De mate waarin deze
uitgangspunten kun_nen worden nageleefd, wordt mede bepaald door de
mate waarin de Belastingdienst haar gegevenshuishouding op orde
heeft. Binnen de gegevenshuishouding van de Belastingdienst spelen
fiscaal
een
spilfunctie:
identificatienummers
fiscaal
identificatienummers dienen om persoonsgebonden gegevens eenduidig
te identificeren.
De handelingen met betrekking tot persoonsgegevens zijn door ICT
eenvoudiger, gemakkelijker en effectiever geworden. De vernieuwingen
die daardoor mogelijk zijn geworden, zoals de invoering van
klantgerichte dienstverlening, eenmalige gegevensverstrekking, reductie
van de administratieve lasten, koppeling van gegevens voor opsporing
en handhaving en bestrijding van identiteitsfraude vormen de
het
belangrijkste
actualisering
van
redenen
voor
persoonsnummerbeleid. De kern van deze actualisering bestaat uit de
invoering van een fiscaal identificatienummer (Fin) voor de
klantcontacten tussen burger en overheid waarbij het gebruik van een
persoonsnummer nodig is ten behoeve van eenduídige identificatie en
registratie van personen bij de Belastingdienst.
In dit wetsvoorstel zijn regels opgenomen terzake fiscaal
identificatienummers voor gebruik door de Belastingdienst.
Dit algemene persoonsnummer treedt in de plaats van de bestaande
vastnummers, stamnummers en import-exportnummers.
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Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1
In artikel 1 zijn definities opgenomen van een aantal begrippen die in
dit wetsvoorstel en de daarop berustende bepalingen worden
gehanteerd.
Artikel 2
Wanneer een nummer wordt toegekend aan meerdere personen dan zijn
de gegevens van deze personen onder hetzelfde nummer terug te vinden
en is het onduidelijk welke gegevens feitelijk betrekking hebben op de
persoon die zich met het nummer meldt. Elk nummer moet dus maar
één keer worden toegekend. Andersom is het niet raadzaam wanneer
een situatie ontstaat waarin een persoon over meerdere nummers zou
beschikken. Dat impliceert immers dat de gegevens van de persoon
onder verschillende nummers opgeslagen zullen worden en daardoor
niet meer met elkaar in verband te brengen zijn.
Wanneer een persoon gebruik maakt van een nummer dat niet bij hem
of haar behoort, ontstaan onwenselijke situaties. De persoon in kwestie
kan trachten rechten te verwerven die op naam van een andere persoon
staan, zo kan hij gebruik maken van het verzekerd zijn van een andere
persoon of hij kan proberen een overtreding op de andere persoon af te
wentelen.
Om dit te voorkomen is het gebruik van het fiscaal identificatie nummer
alleen toegestaan wanneer er sprake is van een goede controle van de
identiteit van de persoon in kwestie. De vaststelling van iemands
identiteit kan niet gebeuren uitsluitend door het overleggen van het
nummer. Wel is het denkbaar dat het nummer het hulpmiddel is
waarmee gegevens worden ontsloten die bij de controle van de identiteit
een rol kunnen spelen.
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Fiscaal identificatienummers dienen om meerdere redenen geen
informatie te bevatten. De eerste reden is dat nummers die informatie
bevatten over de persoon in kwestie, zoals het geslacht of
geboortedatum, uitnodigen tot het gebruik van deze informatie. Ook
worden alleen al door het gebruik maken van het nummer
persoonsgegevens kenbaar gemaakt zonder dat daarvoor een duidelijke
reden bestaat. De tweede reden is dat nummers die informatie bevatten
niet efficint zijn in het gebruik, omdat ze ertoe leiden dat de nummers
langer worden dan strikt noodzakelijk. Een nummer waarin
bijvoorbeeld de geboortedatum van een persoon is opgenomen, beperkt
het aantal beschikbare mogelijkheden. Deze ineffici&itie leidt tot
langere nummers en vergroot daardoor de kans op fouten bij het
invoeren van de nummers.
Art ikel 3
De minister is belast met het aanmaken en beschikbaar stellen van
nummers, die als fiscaal identificatienummer kunnen worden toegekend
door de inspecteur.
Artikei 4
Is aan de betrokkene reeds een vastnummer, stamnummer en/of importexportnummer toegekend, dan wordt aan hen opnieuw een fiscaal
identificatienummer toegekend.
Het toekennen van een fiscaal identificatienummer dient zorgvuldig te
geschieden; fouten kunnen immers grote gevolgen hebben. Daarom zal
de inspecteur ervoor zorg dragen dat het fiscaal identificatienummer
foutloos en slechts eenmaal wordt toegekend.
Artikel 5
Het fiscaal identificatienummer zal gebruikt worden voor zaken
betreffende de belastingen.
De minister kan bepalen dat een fiscaal identificatienummer in de
toekomst ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden voor een
betere overheidsadministratie.
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Artikel 6
Een van de uitgangspunten bij de invoering van het fiscaal
identificatienummer is transparantie. Teneinde de transparantie voor de
burger te bevorderen, zal er op de website van de Belastingdienst
voorlichting worden gegeven.
Het is in dit verband echter niet noodzakelijk of doelmatig om aan alle
individueIe gebruikers een informatieverplichting op te leggen. Voor
gebruik van het fiscaal identificatienummer buiten de kring van de
overheid is steeds een wettelijke grondslag vereist en zulk gebruik
zal doorgaans ten dienste staan van gegevensuitwisseling met de
overheid.
Artikel 7
In het eerste lid is de verplichting opgenomen dat de Centrale
Landsaccountantdienst periodiek (eens per drie jaar) een onderzoek
moet verrichten naar de inrichting, de werking en de beveiliging van het
belast ingbestand .
Indien de Centrale Landsaccountantdienst het noodzakelijk acht kunnen
zij meerdere keren onderzoek verrichten.
Artikel 8
De vastnummers van omzetbelasting, stamnummers en importexportnummers die op het moment van toetreding van deze wet zijn
toegekend aan personen ingeschreven bij de Belastingdienst worden
omgezet in een nieuw fiscaal identificatienummer.
Paramaribo, 13 januari 2020,
DESIRE D. BOUTERSE

