
WETTEN van 

houdende nadere wijziging van de 
Wet Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, 
geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2020 no. 18) 

houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting 
(S.B. 1981 no. 181,geldende tekst S.B. 1985 no. 10, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 16) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft kennis genomen van de 
onderhavige ontwerpwetten en de hierbij behorende Memories van Toelichting. 

De Commissie kan zich stellen achter het doel van de ontwerpwetten namelijk: 

het nader wijzigen van de Wet Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, 
geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 18) 
en; 
het nader wijzigen van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst 
S.B. 1985 no.10. zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 16). 

De Commissie heeft op donderdag 13 augustus 2020 haar eerste commissievergadering 
gehad, waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek inzake de 
onderhavige ontwerpwetten heeft besproken en vastgelegd. 

Zijdens de Commissie bestaan er enkele vraag-en aandachtspunten ten aanzien van de 
hoofdbeginselen van de ontwerpwetten, welke zij voorlegt aan De Nationale 
Assemblée, t.w.: 

- de Commissie wenst breder geThfornneerd te worden door het Ministerie van 
Financién en het Directoraat Belastingen met betrekking tot de verhouding tussen 
de huidige belastingschijven op de diverse loonreeksen en de invloed van de 
doorwerking van de onderhavige wetten hierop; 



de huidige belastingschijven op de diverse loonreeksen en de invioed van de 
doorwerking van de onderhavige wetten hierop; 

- welke zijn de compenserende maatregelen jegens de doelgroepen die vallen 
onder de werking van deze wetten?; 

- is er een deadline voor de aanname van de onderhavige ontwerpwetten? 

Om te komen tot de behandeling van onderhavige ontwerpwetten in de Openbare 
Plenaire vergadering heeft de Commissie besloten om voor donderdag 20 augustus 2020 
de Minister van Financin en vertegenwoordigers van het Directoraat Belastingen uit te 
nodigen voor een uitgebreide presentatie met betrekking tot de voorgestelde maatregelen 
en andere hieraan gerelateerde maatregelen. Het doel van deze presentatie is het 
verkrijgen van meer inzichten ter zake het onderwerpelijke. 

De Commissie zal het ministerie van Financi&I schriftelijk vragen om voorafgaand aan 
de bovengenoemde presentatie ter zake relevante informatie (cijfermateriaal) met 
betrekking tot het huidig belastingsysteem en de invioed van de doorwerking van 
onderhavige wetten hierop aan hen te doen toekomen. 

Op basis van de verkregen informatie uit de bovengenoemde presentatie zal de 
Commissie op een nader te bepalen datum de volgende actoren uitnodigen, t.w.: 

vertegenwoordigers van het Ministerie van Financin (Directoraat Belastingen) 
- vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
- vertegenwoordigers van de vakbeweging 

Vereniging van Economisten in Suriname 
- Vereniging van Belastingadviseurs 
- Vereniging van Uitzendbureaus 
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Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het kader 
van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 

Paramaribo, 13 aug stus 2020 

A. Gajadien (Vz) 

R. Parmessar 

R. Asabina 

Het  	lWledenvandeCvRheeftJ. 
ditgetfriesamigniel medeacideland 	
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