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_______________________________________________________
WET van  3 augustus 2011, 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. 2005
no. 58).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de
Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst
G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 58)
nader te wijzigen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale
Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

ARTIKEL I

In de Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst
G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 58)
wordt artikel 34 lid 2 gewijzigd als volgt:

De op grond van lid 1 van dit artikel berekende belasting wordt
verminderd met de heffingskorting van SRD. 600,= per jaar.
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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 dag volgende op die
van haar afkondiging en werkt terug tot 01 januari 2011.

3. De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van
deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 3e augustus 2011

DESIRÉ D. BOUTERSE

Uitgegeven te Paramaribo, de 16e augustus 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken,

S. MOESTADJA
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WET van 3 augustus 2011, 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. 2005 no. 58).

MEMORIE VAN TOELICHTING

Door de Regering is op 20 januari 2011 een aantal fiscale en
monetaire maatregelen aangekondigd. Per die datum is de
wisselkoers aangepast en is de heffing op brandstof verhoogd. Naast
een positief effect op de staatsfinanciën, hebben bedoelde
maatregelen ook een negatieve invloed op de koopkracht van de
burgers.
In haar regeringsverklaring van 01 oktober 2010 heeft de Regering
aangegeven dat het belastingstelsel zal worden aangepast  teneinde
een stabiele opbrengst hieruit  te verkrijgen en de uitvoerbaarheid en
effectiviteit te verbeteren. Hierbij zal een verschuiving van de
belastingdruk van belastingen geheven over het inkomen (de
zogenaamde directe belastingen) naar belastingen geheven over het
verbruik van goederen en diensten (de zogenaamde
consumptiebelasting) optreden. Hiertoe zal ook de Belasting
Toegevoegde Waarde ( B.T.W.) worden ingevoerd en de Wet
Inkomstenbelasting 1922 worden gewijzigd.
In  het kader van de voorgenomen wijziging van de Wet
Inkomstenbelasting 1922 en ter compensatie van de effecten van de
inkomstenverhogende maatregelen die getroffen zijn door de Staat,
wordt de heffingskorting geïntroduceerd in de Inkomstenbelasting.
Deze heffingskorting bedraagt op jaarbasis maximaal SRD. 600,=
en wordt in mindering gebracht op de berekende
Inkomstenbelasting. Genoemde korting leidt niet tot een teruggave
van belasting, indien zij meer bedraagt dan de verschuldigde
Inkomstenbelasting.
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Het voordeel van de heffingskorting voor de belastingplichtige is
niet afhankelijk van het marginaal belastingtarief, doch is voor een
ieder gelijk. Een verhoging van de belastingvrije som daarentegen,
zou het grootste voordeel in SRD opleveren voor personen in de
hoogste belastingschijf (38%).De heffingskorting heeft daarom een
groter relatief effect voor de lagere inkomensgroepen dan een
verhoging van de belastingvrije som.

Paramaribo,  3 augustus 2011,

DESIRÉ D. BOUTERSE
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