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REPUBLIEK SURINAME

No. 120

STAATSBESLUIT van 7 september 2016 ter uitvoering van
artikel52h van de Inkomstenbelasting1922 (G.8. 1921 no. ll2,
geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.8.2016 no.64).

DE PRESIDENT VAN DE REPT]BLIEK SURINAME,

Overwegende, dat ter uiwoering van artikel 52h van de

Inkomstenbelasting 1922 (G.8. 1921 no. l12, geldende tekst
G.B. 1960 no. 84, zoals laatsteiijk gewijzigd bij S.ts. 2016 no. 64)
het wenselijk is het volgende vast te stellen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de
Raad van Ministers voorbereid staatsbesluit:

ARTIKEL I
I

In de Inkomstenbelasting 1922 (G.8. l92l no. 112, geldende tekst
G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no.64)
wordt de volgende wijzigrng aangebracht:

In artikel 34 lid 2 wordt de zinsnede *SRD 600,-o' vervangen door
"sRD 1.500,-".
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ARTIKEL II

No. 120

l. Dit staatsbesluitwordt in het Staatsblad van de Republiek
Suriname afgekondigd.

Z. Het teedt in werking met ingang van de dag volgende op die
van zijn aÍkondiging en werkt terug tot en met I mei 2016.

3. De Minister van Financiën is belast met de uiwoering van dit
staatsbesluit.

Gegeven te Paramaribo, de 7' september 2016

DE§IRE I}. BOUTERSE

Uitgegeven te Paramaribo, de 9" september 2016
De Minister van Binnenlandse Zaken,

M.M.F. NOERSALIM.
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NOTA VAI§ TOELICHTING

De Regering acht het noodzakelijk dat vanwege koopkrachtverlies
door opgetreden inflatie, compensatie in de belastingsfeer dient
plaats te vinden. Derhalve, is besloten om de reeds bestaande
heffingskorting van SRD 600,- (maximaal) per jaar te verhogen naar
SRD 1.500,- (maximaal) per jaar. Toepassing van de verhoogde
heffingskorting heeft tot gevolg dat het netto besteedbaar inkomen
van belastingplichtigen in de inkomstenbelastingsfeer (met name
zelfstandigen) op jaarbasis met marimaal SRD 900,- toeneemt.

De inwerkingtreding van de regeling werkt terug tot en met
0l mei 2016. Over het jaar 2A$ kan dus de verhoging van de

heffingskorting proportioneel vooÍ een bedrag van maximaal
SRD 600,- (8x75) worden toegepast.

De overige door de Regering genomen compenserende maatregelen
betreffen: verhoging van de onbelaste kinderbijslag en onbelaste
koerscompensatie alsrnede verhoging van het vrijgestelde deel van
vakantie-uitkeringen en gratificaties of bonussen. -

Paramaribo, 7 september 2016

DESIRÉ D. BOUTERSE


