
WET van 	  
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. 2020 no. 18). 

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblée, hebben hierbij de eer Icrachtens artikel 64 
van het Reglement van Orde (S.B. 1990, no. 43) het navolgende Amendement ter goedkeuring aan De 
Nationale Assemblée voor te leggen, betreffende de ontwerpwet 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. 2020 no. 18). 

AMENDEMENT 

In de ontwerpwet 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. 2020 no. 18), worden de 
volgende wijzigingen aangebracht. 
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Paramaribo, 13 januari 2021 

Aan: De Nationale Assemblée 
DE NATIONALE ASSEMBLEE 

Ingek 	/ 3 4-,i14,f 	20.2 
Agenda 	/ #2/  

Venvezen 
Naar 



WET van 	  
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. 2020 no. 18). 

In de ontwerp-wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

INTUTILE EN CONSIDERANS 

• In de intitulé en de considerans wordt de zinsnede S.B. 2020 no. 18" vervangen door S.B. 2020 no. 210. 

ARTIKEL I 

• De zinsnede S.B. 2020 no. 18" wordt vervangen door S.B. 2020 no. 210. 

• In ARTIKEL 1 wordt de zinsnede S.B. 2020 no. 18 vervangen door S.B. 2020 no. 210r. 

• In artikel 34 lid la wordt de zinsnede "De in lid 1 genoemde percentages van 28 en 38 worden 
verhoogd met 10 procentpunten solidariteitsheffing tot onderscheidenlijk 38 en 48 " vervangen met 
" Ten aanzien van de natuurlijke personen wordt in het kader van de solidariteitsheffing de belasting 
als volgt geheven: 

van het gedeelte van het zuiver inkomen 
boven SRD 32.839,80 tot en met SRD 150.000,- 	 38% 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 150.000,- 	48%" 

• In artikel 34 lid la wordt de zinsnede "1 september 2020 vervangen door "1 januari 2021. 

• In artikel 34a lid 4 wordt de zinsnede "De in lid 3 genoemde percentages van 25 en 35 worden 
verhoogd met 10 procentpunten solidariteitsheffing tot onderscheidenlijk 35 en 45" vervangen met 
" In het kader van de solidariteitsheffing wordt de belasting als volgt geheven: 

van het gedeelte boven SRD 30.193,80 tot en met 
SRD 147.354,- 	 35% 

- van het gedeelte boven SRD 147.354,- 	 45%" 

• In artikel 34a lid 4 wordt de zinsnede "1 september 2020" vervangen door "1 januari 2021." 



• In artikel 36 lid 2 wordt de zinsnede "Het in lid 1 genoemde percentage van 36 procent wordt 
verhoogd met 10 procentpunten solidariteitsheffing tot 46" vervangen met "In het kader van de 
solidariteitsheffing wordt de belasting van lichamen als volgt geheven: 

belastbaar bedrag tot en met SRD 150.000,- 	36% 
belastbaar bedrag boven SRD 150.000,- 	 46%" 

• In artikel 36 lid 2 wordt de zinsnede "1 september 2020" vervangen door "1 januari 2021. 

• In artikel 52 g lid 2 wordt de zinsnede "De in lid 2 genoemde percentages van 28 en 38 worden 
verhoogd met 10 procentpunten solidariteitsheffing tot onderscheidenlijk 38 en 48" vervangen met 
"In het kader van de solidariteitsheffing wordt de belasting als volgt geheven: 

van het gedeelte van het belastbaar loon boven SRD 23.226,00 
tot en met SRD 150.000,-" 	 38% 

- van het gedeelte van het belastbaar loon boven SRD 150.000,- 	48%" 

• In artikel 52g lid 2 wordt de zinsnede "1 september 2020" vervangen door "1 januari 2021. 

ARTIICEL II 

• In lid 2 wordt de zinsnede"1 september 2020" vervangen door "1 januari 2021. 

• In lid 3 wordt na zinsnede "De Minister van Financin " vervangen door de zinsnede "De Minister 
van Financin en Planning. 

In de Memorie van Toelichting worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

• In de intitulé wordt de zinsnede S.B. 2020 no. 18" vervangen door S.B. 2020 no. 210'. 
• De zinsnede "Een van de fiscale maatregelen is om voor de hoogste twee tariefschijven" wordt 

vervangen met "Eén van de fiscale maatregelen is om voor de inkomensgroep boven SRD 150.000,- 
per jaar". 

• De zinsnede "1 september 2020" wordt vervangen door de zinsnede "1 januari 2021. 
• Na de zinsnede "Deze solidariteitsheffing heeft een tijdelijke karakter en gaat in op 1 september 

2020 en vervalt op 1 januari 2021" wordt toegevoegd de zinsnede "De solidariteitsheffing bij de 



inkomstenbelasting en loonbelasting zal een meeropbrengst van SRD 218 miljoen hebben. 
Vermeldenswaard is ook dat de heffingskorting van SRD 750,- van kracht blijft". 
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