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VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

 

WET van 20 januari 2021, houdende nadere wijziging van de Wet 

Omzetbelasting 1997 (S.B. 1997 no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd 

bij S.B. 2020 no. 15). 

 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de Wet 

Omzetbelasting 1997 (S.B. 1997 no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij 

S.B. 2020 no. 15) nader te wijzigen; 

 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale 

Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: 

 

ARTIKEL I 

 

In de Wet Omzetbelasting 1997 (S.B. 1997 no. 83, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij S.B. 2020 no.15) worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

A.  Artikel 3 lid 1 komt te luiden: 

 

1. Het tarief van de omzetbelasting bedraagt respectievelijk: 

a. voor leveringen van goederen 10 (tien) procent; 

b. voor invoer van goederen 12 (twaalf) procent; 

c. voor het verrichten van diensten 8 (acht )procent. 
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ARTIKEL II 

 

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

afgekondigd. 

 

2. Zij treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand 

volgende op die van haar afkondiging. 

 

3. De Minister van Financiën en Planning is belast met de uitvoering 

van deze wet. 

 

 

Gegeven te Paramaribo, de  20
ste

 januari 2021 

 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 25
ste

 januari 2021 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

BRONTO S.G. SOMOHARDJO. 
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WET van 20 januari 2021, houdende nadere wijziging van de Wet 

Omzetbelasting 1997 (S.B. 1997 no. 83,  zoals laatstelijk gewijzigd 

bij S.B. 2020 no. 15). 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

De regering van Suriname heeft in het kader van het                                    

sociaal – economisch herstelplan een aantal noodzakelijke maatregelen 

aangekondigd om de inkomsten van de Staat op korte termijn en 

duurzaam te verhogen. Ook de fiscale maatregelen maken onderdeel 

van dit pakket. De onderhavige wet is een uitvloeisel hiervan. Teneinde 

dit herstelplan te realiseren is ervoor gekozen om het tarief van 

omzetbelasting bij de invoer met 2% (twee procent) punten te verhogen. 

 

Er is gekozen voor wijziging van het tarief bij de invoer, omdat de 

uitvoerbaarheid van deze maatregel bij de toepassing minder complex 

is.  

Ook het tijdelijk karakter van deze maatregel rechtvaardigt de 

toepassing.  

 

Deze wijziging dient ook gezien te worden als een voorloper van de 

invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), waardoor het 

belastingsysteem van Suriname in overeenstemming gebracht wordt 

met internationale standaarden en waarmee een evenwichtige 

belastingsysteem wordt beoogd.  

 

  

 

Paramaribo, 20 januari  2021, 

 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 

 


