
zAIÍ STAATSBLAI)
YA}i DE

REPUBLIEK SURINÀME

No. 118

STAATSBE§LUIT van 7 september 2016 ter uitvoering van
artikel l8a van de \ilet Loonbelastirg (S.8. 1981 no. 181,
geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zonls laatstelijk gewijzigd bij
S.8.2011 no.99).

DE PRESIDENT VAi§ DE REPUBLIBK §T'RINAME,

Overwegende, dat - ter uitvoering van artikel 18a van de \Met
Loonbelasting (S.8. 1981 no. l8l, geldende tekst S.B. 1985 no.10,
zoals laatstelijk gewijzied bij S.B. 2011 no. 99) - het wenselijk is
het volgende vast te stellen;

Heeft, de Staatsraad gehoordo vastgesteld het onderstaand door de

Raad van Ministers voorbereid staatsbesluit:

ARTIKEL I

In de \Vet Loonbelasting (S.8. l98l no.181, goldende tekst
S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no. 99)
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Artikel l0 wordt als volgt gewijzigd:

A. In lid 1 onder h wordt de zinsnede *SRD 35,- (Vijfendertig
Surinaamse Dollar) per kind per maand met een ma:rimum
van SRD 140,- (Honderdveertig Surinaamse Dollar)"
vervangen door "SRD 50,- (Vijftig Surinaamse Dollar) per

kind per maand met een maxirnurn van SRD 200,-
(Tweehonderd Surinaamse Dollar)".



2016

B. In lid 1 onder i wordt de zinsnede *SRD 3.000,-
(Drieduizend Surinaarnse Dollar)" vervangen door
*SRD 4.000,- (Vierduizend Surinaamse Dollar)".

C. In lid I onder j wordt de zinsnede *SRD 3.000,-
(Drieduizend Surinaarnse Dollar)" vervangen door
*SRD 4.000,' §ierduizend Surinaamse Dollar)'".

ARTIKEL II

1. Dit staatsbesluit wordt in het Skatsbtad van de Republiek
Suriname afgekondigd.

2. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op
die van zijn afkondiging en werkt terug tot en met
0l januari 20l6,met uitzondering van artikel I lid A, dat
terugwerkt tot en rnet 0l mei 2016.

3. De Ministervan Financiën is belast met de uitvoering van
dit staatsbesluit.

Gegeven te Paramaribo, de 7" september 2016

DESIRE D. BOUTERSE

" Uitgegeven te Pararnaribo, de 9" september 2016
De Minister van Binnenlandse Zaken,
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§TAATSBESLUIT vtn 7 september 2016 ter uitvoering van
artikel 18a van de lVet Loonbelasting (S.8. 1981 no. 181,
geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B.20lt no.99).

NOTA VAIT TOELICHTING

In het kader van de genomen compenserende belastingmaatregelen
heeft de Regering besloten om het vrijgestelde bedrag van de
kinderbijslag te verhogen nÍur SRD 50 per kind, per maand met
een maximum van 4 kinderen (SRD 200,-). Met deze verhoging
kan een werkgever Ëlan een werknemer op maand- en jaarbasis

SRD 15,- (1 kind) en morimaal SRD 60,- (4 kinderen
respectievelijk SRD 180,- (l kind) en ma><imaal SRD 720,-
(4 kinderen) extra aan onbelaste kinderbijslag toekennen.

Tevens is besloten om het vrijgestelde (onbelaste) deel van
vakantie-uitkeringen en gratificaties of bonussen te verhogen tot
SRD 4.000,- por jaar. Hierdoor zijn werknemers over een op
jaarbasis extra bedrag van maximaal SRD 1.000,- van zowel hun
vakantie-uitkering als hun gratificatie of bonus geen loonbelasting
en premie AOV verschuldigd. Deze vrijstelling is slechts van
toepassing op loonniveaus van meer dan SRD 3.000,- bruto per
maand. 

'Werknemers 
met een bruto loon tot maximaal SRD 3.000,-

bruto per maand waren reeds onder de oude vrijstellingsbedragen
geen loonbelasting en premie AOV verschuldigd bij het volle
genot van vakantie-uitkering en gratificatie of bonus. Met de
aangepaste vrijstellingsbedragen wordt de vrijgestelde grens nu
opgetrokken naar SRD 4.000,- op jaarbasis.
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De inwerkingÍreding van de verhoogde onbelaste kinderbijslag
werkÍ terug tot en met 01 mei 2016. De verhoogde
vrijstellingsbedragen voor vakantiè-uitkeringen en gratiÍicaties of
bonussen werken echter terug tot en met 01 januari 2016. Dit houdt
bijvoorbeeld in dat bij de uitbetaling van vakantie-uitkeringcn over
een jaar (12 maanden) in juni 2016 de verhoging (SRD 1.000,- per
jaar) proportioneel (SRD 500,- over 6 maanden) moet worden
toegepast. Uiteraard indien de betreffende werknemer het gehele
jaar in dienst is geweest bij de werkgever en daardoor voor de

volledige vakantie-uitkering in aanmerking komt. lndien de

uitbetaling van vakantie-uitkeringen reeds in een eerdere periode
(bijvoorbeeld in mei) heeft plaatsgevonden, kan de verhoging
alsnog proportioneel worden toepast.

Paramaribo, 7 septernber 2016,

DESIRÉ D. BOUTERSE

2016 STAAT§BLAI)
VAN DE

REPUBLIEK §URINAME

No. 118

STAAT§BE§LUIT van 7 september 2016 ter uitvoering van
aÉikel 18a van de Wet Loonbelasting (S.8. 1981 no. 181,
geldende tehst S.B. 1985 no. I"0, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B.20U no.99).

DE PRESIDENT VAII DE REPUBLIEK SURINAME,

Overwegende, dat - ter uitvoering van artikel 18a van de \Met
Loonbelasting (S.B. 1981 no. l8l, geldende tekst S.B. 1985 no.10,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no. 99) - het wenselijk is
het volgende vast te stellen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de

Raad van Ministers voorbereid staatsbesluit:

ARTIKEL I

In de Wet Loonbelasting (S.8. 1981 no.l81, geldende tekst
S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no. 99)
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Artikel l0 wordt als volgl gewijzigd:

A. In lid I onder h wordt de zinsnede *SRD 35,- (Vijfendertig
Surinaamse Dollar) per kind per maand met een maximum
van SRD 140,- (Honderdveertig Surinaamse Dollar)"
vervangen door "SRD 50,- (Vijftig Surinaamse Dollar) per

kind per maand met een maxirnum van SRD 2AA,'
(Tweehonderd Surinaamse Dollar)".


