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Regeling van de Minister van Financiën van 23 

november 2012, houdende de aanpassing van de 

tabellen voor de inkomsten- en loonbelasting voor het 

kalenderjaar 2013 aan de prijsindexcijfers (Regeling 

op de inkomsten- en loonbelastingtabellen 2013) 

 

 

 

DE MINISTER VAN FINANCIËN, 

 

In overweging genomen hebbende dat het  wenselijk is de tabellen 

voor de inkomsten- en loonbelasting voor  het  kalenderjaar 2013  

aan het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie aan te passen; 

 

Gelet op artikel  25, eerste  lid, van de Landsverordening 

op de inkomstenbelasting en artikel 8,  derde  lid, van de 

Landsverordening op de Loonbelasting; 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1 

 

De tabellen en bedragen,  bepaald in de artikelen artikel 24, 

eerste  lid, en 24 A van de Landsverordening op de 

inkomstenbelasting worden  voor het  kalenderjaar 2013 

vervangen door de tabellen en bedragen, bepaald in  

bijlage I. 

 

 

Artikel 2 

 

De tabel als bedoeld  in artikel 8,  eerste  lid, en de 

loonbelastingtabellen, waaronder begrepen de tabel  voor  

bijzondere beloningen, bedoeld  in het vierde  lid, van de 

Landsverordening op de Loonbelasting worden  vervangen door 

de tabellen en bedragen, bepaald in  bijlage II. 

 

Artikel 3 

 

Deze regeling treedt  in werking met  ingang  van de eerste  dag van 

de zevende week na de datum  van uitgifte van het  

Afkondigingsblad waarin zij is geplaatst en werkt  terug  tot  en 
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met  1 januari 2013. Indien de Ombudsman  een zaak aanhangig 

heeft  gemaakt  als bedoeld  in artikel 127, derde  lid, van de 

Staatsregeling treedt  deze regeling in werking met  ingang  van de 

eerste  dag van de derde  week na de beslissing  van het 

Constitutioneel Hof en werkt terug  tot  en met  het  tijdstip bedoeld  

in de vorige  volzin, tenzij  dit oordeelt dat de regeling niet  

verenigbaar is met  de Staatsregeling.  

 

Artikel 4 

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling op de 

inkomsten-   en loonbelastingtabellen 2013. 

 

Deze regeling zal met de toelichting in het Afkondigingsblad worden 

geplaatst. 

 

 

De Minister van Financiën 

 

 

 

Uitgegeven de zesentwintigste november 2012; 

             De Minister van Algemene Zaken 
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TOELICHTING Algemeen 

Jaarlijks worden  de tabellen  voor  de inkomsten- en loonbelasting 

aangepast aan de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie,  zoals 

berekend  door  de Department of Statistics, St. Maarten (STAT). In  

deze regeling worden  de inkomstenbelastingtabel alsmede  de 

belastingbedragen voor  de toeslagen voor het  kalenderjaar 2013  

vervangen en de loonbelastingtabellen voor het kalenderjaar 

2013  vastgesteld en gepubliceerd. 

 

Artikelsgewijs 

 

Artikel 1 

De belastingbedragen van de tabel  bij  artikel 24, eerste  

lid, en van de toeslagen  bij  artikel 24 A, van de 

Landsverordening op de inkomstenbelasting worden  

vervangen door de belastingbedragen zoals opgenomen in 

de bij  deze regeling opgenomen bijlage  I. 

 

Artikel 2 

De tabel bij  artikel 8,  derde  lid, van de Landsverordening op de 

Loonbelasting en de loonbelastingtabellen over  het  kalenderjaar 

2013  worden  vastgesteld conform  de bij  deze regeling opgenomen 

bijlage  II. 

 

Artikel 3 

De aangepaste inkomsten- en loonbelastingtabellen gelden  vanaf  

1 januari 2013. 

 

 

 

De Minister  van Financiën, 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


