
 
2021                                      STAATSBLAD                              No. 176 

VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

 

WET van 30 december 2021, 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. 2021 no. 38). 
 

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. 2021 no. 38) 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. 2021 no. 38) worden 

de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A. Artikel 34 lid 1 wordt vervangen door: 

1. Ten aanzien van natuurlijke personen wordt de belasting geheven 

als volgt: 

over het eerste gehele bedrag van SRD 48.000.- van het zuiver 

inkomen bedraagt de belasting nihil; 
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vervolgens wordt de belasting over het gedeelte van het zuiver 

inkomen dat SRD 48.000,- te boven gaat, berekend aan de hand 

van de volgende tabel: 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD. 48.000,- 

tot en met SRD 59.356,80……………………….8% 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven                                

SRD. 59.356,80 tot en met SRD 67.273,80……..18% 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven                                      

SRD. 67.273,80 tot en met SRD 78.193,80 …….28% 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven                                    

SRD. 78.193,80………………………………….38% 

B. Artikel 34 lid 2 komt te vervallen. 

C. Artikel 52f wordt gewijzigd als volgt: 

De zinsnede “met meer dan SRD. 3000,- (Drieduizend Surinaamse 

dollar)” wordt vervangen door met meer dan SRD 4000,- 

(Vierduizend Surinaamse dollar)”. 

D. Artikel 52g lid 2 wordt gewijzigd als volgt: 

De zinsnede “ SRD 3000,- (Drieduizend Surinaamse dollar)” wordt 

vervangen door: SRD 4000,- (Vierduizend Surinaamse dollar).  
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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 1 januari 2022. 

 

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

van deze wet.  

 

Gegeven te Paramaribo, de 30ste december 2021 

 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 31ste december 2021 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

BRONTO S.G. SOMOHARDJO. 
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WET van 30 december 2021, 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. 2021 no. 38). 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

De drie Sociale Partners t.w. de Overheid, de georganiseerde 

Vakbeweging en het georganiseerd Bedrijfsleven zijn op                                           

24 november 2021 een Tripartiet Akkoord overeengekomen welke 

noodzakelijk was vanwege de door de Regering aangetroffen                     

financieel-economische situatie die een structurele aanpak vereist met de 

nodige hervormingen. Het Tripartiet Akkoord heeft als doel om te komen 

tot een financieel-economisch stabiele situatie, waarbij de economische 

bedrijvigheid zich kan herstellen.  

 

De inzet van het Tripartiet Akkoord is om condities te scheppen voor 

structurele versterking van de economie en uitbreiding van 

werkgelegenheid, met name door bevordering en diversificatie van 

productie en export met aandacht voor het sociaal ondersteunings- en 

inkomensbeleid. Tijdens het Tripartiet Overleg zijn de Sociale Partners 

het eens geworden over de volgende vijf primaire issues waarover in het 

Tripartiet Akkoord afspraken zijn gemaakt, te weten: 

  

1. Belastingen. 

2. Koopkrachtversterking. 

3. Sociaal vangnet. 

4. Prijsbeleid. 

5. Ondernemerschap en werkgelegenheid. 
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De noodzakelijke belastinghervorming is al ingang gezet en zal zoals 

overeengekomen verder ter hand worden genomen. Een belangrijk 

uitgangspunt hierbij is, dat de algemene belastingdruk beter gespreid 

moet worden, terwijl tegelijk het nakomen van belastingverplichtingen 

sterk moet worden verbeterd. Gezien het feit dat de inflatie in 2020 en 

2021 de koopkracht van de burger behoorlijk heeft aangetast, zijn de 

Sociale Partners overeengekomen om de belastingvrije grens voor de 

inkomstenbelasting op te trekken. Per 1 januari 2022 zal een nieuwe 

belastingvrije grens voorlopig en per 1 juli 2022 definitief worden 

vastgesteld. Naar aanleiding van de verruimde belastingvrije som in de 

Wet Loonbelasting (voorheffing) is het ook noodzakelijk om de 

belastingvrije grens in de Inkomstenbelasting 1922 (eindheffing) ook aan 

te passen.  

 

Loontrekkers die meer dan een dienstbetrekking vervullen of waarvan de 

werkgever niet in Suriname woonachtig of gevestigd is en hier te lande 

geen vaste inrichting heeft, moeten dan zelfstandig via de 

inkomstenbelasting op jaarbasis aan hun belastingverplichting voldoen. 

Dit geldt ook voor werknemers die daarnaast inkomsten uit andere 

bronnen genieten zoals uit bedrijf en onroerend, of in aanmerking willen 

komen voor teruggave van te veel betaalde loonbelasting of door een 

aftrekpost ingevolge artikel 18 van de Inkomstenbelasting 1922. 

Natuurlijke personen/niet loontrekkers die bijvoorbeeld winst uit bedrijf 

of beroep genieten dienen eveneens via de inkomstenbelasting of op 

jaarbasis aan hun belastingverplichting voldoen. De toelichting die 

hierna volgt is met name gericht op laatstbedoelde groep 

inkomstenbelastingplichtigen.   

 

Met de verhoging van de belastingvrije grens zal de 

inkomstenbelastingdruk voor natuurlijke personen/niet loontrekkers in 

bepaalde mate worden verminderd. De breedte van de tariefschijven zal 

op een later tijdstip bij de invoering van de BTW worden beoordeeld en 

daar waar nodig aangepast op basis van ondermeer vereiste algemene 

beloningsdata. De te verhogen belastingvrije grens is een eerste 

maatregel in het kader van de beoogde integrale herziening van de 
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inkomstenbelasting voor natuurlijke personen en de eveneens per                    

1 juli 2022 definitief vast te stellen belastingschijven. Het zal simultaan 

met de invoering van de BTW geschieden. Inkomstenbelastingdruk zal 

eveneens effectiever over inkomensniveaus worden verdeeld. Daarbij 

dient tevens een duidelijke belastingvrije ondergrens te worden 

vastgesteld ten gunste van relatief lage inkomens. 

 

Het optrekken van de belastingvrije grens houdt in concreto in dat over 

het eerste gehele bedrag waarover geen inkomstenbelasting nu 

verschuldigd is ingevolge artikel 34 lid 1 van SRD 2.646, - per jaar wordt 

verhoogd naar SRD 48.000, - per jaar. Dit bedrag is gelijk aan de 

belastingvrije som in de loonbelastingsfeer. In het bedrag van                             

SRD 48.000, - is tevens de heffingskorting ingevolge artikel 34 lid 2 van 

SRD 9.000, - per jaar verwerkt. Ingangsdatum van de verhoogde 

belastingvrije som is 1 januari 2022. Per dezelfde datum komt dan ook 

toepassing van de heffingskorting ingevolge artikel 34 lid 2 van 

maximaal SRD 9.000, - per jaar te vervallen. Door verhoging van de 

belastingvrije som naar SRD 48.000, - per jaar, is vanaf 1 januari 2022 

over een zuiver inkomen tot maximaal SRD 48.000, - per jaar geen 

inkomstenbelasting meer verschuldigd. Vanaf een inkomensniveau van 

SRD 48.000, - zullen natuurlijke personen/niet loontrekkers bijvoorbeeld 

netto SRD 2.152,08 meer aan inkomen per jaar ontvangen oplopend tot 

SRD 8.234,52 vanaf een zuiver inkomen van SRD 78.193,80 en hoger. 

 

Door de optrekking van de belastingvrije som wordt ten aanzien van 

natuurlijke personen/niet loontrekkers de belasting vanaf 1 januari 2022 

geheven als volgt: 

over het eerste gehele bedrag van SRD 48.000.- van het zuiver inkomen 

bedraagt de belasting nihil; vervolgens wordt de belasting over het 

gedeelte van het zuiver inkomen dat SRD 48.000,- te boven gaat 

berekend aan de hand van de volgende tabel: 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 48.000,- tot en 

met SRD 59.356,80……….8% 
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- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 59.356,80 tot en 

met SRD 67.273,80……..18% 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 67.273,80 tot en 

met SRD 78.193,80 …….28% 

- van het gedeelte van het zuiver inkomen boven                                                      

SRD 78.193,80………….38% 

In het volgende overzicht is ter illustratie de berekening t/m                       

december 2021 opgenomen van verschuldigde inkomstenbelasting met 

een belastingvrije som van SRD 2.646,- per jaar en toepassing van de 

heffingskorting van maximaal SRD 9.000, - per jaar.   

 

Tot en met december 2021 

Bruto 

inkomen 

Belasting-

vrije som 

Loon- 

belasting 

Heffings-

korting 

Loonbelasting 

na 

heffingskorting 

Netto 

inkomen 

48.000,- 2.646,- (11.152,-) 9.000,- (2.152,-) 45.848,- 

63.097,- 2.646,- (112,-) 9.000,- (7.889,-) 55.208,- 

78.194,- 2.646,- (417,-) 9.000,- (13.626,-) 64.568,- 

 

Vervolgens is in het volgende overzicht ter illustratie de berekening 

vanaf januari 2022 opgenomen van verschuldigde inkomstenbelasting 

met uitsluitend een belastingvrije som van SRD 48.000, per jaar.   

 

Vanaf 1 januari 2022 

Bruto 

inkomen 

Belasting-

vrije som 

Loon- 

belasting 

Heffings-

korting Loonbelasting  

Netto 

inkomen 

48.000,- 48.000,- - - - 48.000,- 

63.097,- 48.000,- (1.582,-) - (1.582,-) 61.515,- 

78.194,- 48.000,- (5.391,-) - (5.391,-) 72.803,- 
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In artikel 52f  wordt geregeld dat indien het gezamenlijk bedrag van de 

bestanddelen van het onzuiver inkomen, uitgezonderd loon, niet meer 

dan SRD 3.000, - bedraagt geen aanslag wordt vastgesteld en verrekening 

van voorheffingen achterwege blijft. In artikel 52 g daarentegen wordt 

geregeld de situatie, waarbij een persoon meerdere dienstbetrekkingen 

heeft en de inspecteur een ambtshalve aanslag dient op te leggen volgens 

het tarief van lid 2 van artikel 52 g. Per 1 januari 2022 wordt in beide 

gevallen het vrijstellingsbedrag van SRD 3.000, - per jaar opgetrokken 

naar SRD 4.000, - per jaar. 

 

Ten overvloede dient vermeld te worden dat de solidariteitsheffing voor 

natuurlijke personen/niet loontrekkers ingevolge artikel 34 lid 1 a 

(normaal tarief) en artikel 34a lid 4 (tarief uitkeringen ineens)                                 

per 1 januari 2022 van rechtswege komt te vervallen.                                                  

De solidariteitsheffing voor lichamen ingevolge artikel 36 lid 2 komt 

eveneens per 1 januari 2022 van rechtswege te vervallen.  

 

 

Paramaribo, 30 december 2021, 

 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI. 

 

 
 


