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STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME

No. 39

WET van 11 april 2011, houdende wijziging van de Wet
Casinobelasting 2002 (S.B. 2002 no. 111)
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de Wet
Casinobelasting 2002 (S.B. 2002 no. 111) te wijzigen;
Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De
Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:
ARTIKEL І
In de Wet Casinobelasting 2002 ( S.B. 2002 no.111) wordt artikel 6 als
volgt gewijzigd:
A. Lid 1 onderdelen a en b komen te luiden als volgt:
a. SRD. 800, --(achthonderd Surinaamse Dollar) per maand voor
elke speelautomaat en;
b. SRD. 6.000,--(zesduizend Surinaamse Dollar) per maand
voor elke speeltafel.
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B. Lid 2 komt te luiden als volgt:
In afwijking van het belastingbedrag genoemd in lid 1 onder b van dit
artikel bedraagt de verschuldigde belasting voor elke roulettespeeltafel
SRD. 8.000, -- (achtduizend Surinaamse Dollar).
ARTIKEL ІІ
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
volgend op die van haar afkondiging in het Staatsblad van de
Republiek Suriname.

3.

De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van deze
wet.
Paramaribo, de 11e april 2011,
DESIRÉ D. BOUTERSE
Uitgegeven te Paramaribo, de 15e april 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken,
S. MOESTADJA
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WET van 11 april 2011, houdende wijziging van de Wet
Casinobelasting 2002 (S.B. 2002 no. 111)
MEMORIE VAN TOELICHTING
De Casinobelasting 2002 (S.B. 2002 no.111) is op 1 januari 2003 in
werking getreden. Sindsdien is de wet nimmer aangepast. Vanaf de
inwerkingtreding tot heden is zowel het aantal casino’s als
speelautomaten, speeltafels en roulette tafels sterk toegenomen. In
vergelijking met 2010 kan worden vermeld dat in 2003 gemiddeld over
het jaar in gebruik waren aan speelautomaten 1141, speeltafels 43 en
roulettetafels 34, terwijl in 2010 gemiddeld over het jaar in gebruik
waren aan speelautomaten 1834, speeltafels 55 en roulettetafels 42.
Het casinowezen kent naast de budgettaire voordelen voor de Staatskas
ook diverse nadelen in de sociaal maatschappelijke ontwikkeling
waarmee de samenleving bekend is.
Het beleid van de Regering voor de ordening van het casinowezen is in
2009 tot uiting gekomen middels de totstandkoming van de Wet
Toezicht en Controle Kansspelen (S.B. 2009 no.78). Bij deze wet is het
Instituut “Toezicht en Controle Kansspelen” ingesteld belast met onder
andere adviserende, toezichthoudende, controlerende en opsporende
taken en uitgerust met die bevoegdheden die nodig zijn om de aan haar
toebedeelde taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
Voor de verdere ordening wordt thans de “casinobelasting” aangepast.
Ter voorkoming van ingrijpende bedrijfseconomische maatregelen in de
casino’s is thans besloten om de in 2006 aan De Nationale Assemblee
aangeboden concept-wet ter zake de voorgestelde aanpassing van 300%
verhoging van de “casinobelasting”, vooruitlopend op een algehele
ordening van het casinowezen te wijzigen in een verhoging van 100%.
Paramaribo, 11 april 2011,
DESIRÉ D. BOUTERSE

