
WET VAN I NOVEMBF.R 1946 BF.TREFFllNOE OF. IIEFFING VAN £EN UITV0£RRllCHT OP HOUT. 

(WF.T OP 0£ HOUTUITVOERDELAS-flNC 1946) 

Artlkel I 

Er word1 een uitvoerrec.ht gchcven van alle hout. dat in starn111e11, balken, pa1en, btokkcn of in dcrgclijke ruw 
bewerktc vormen wordt uitgevoerd. 

Artik<I 2 

I. Hc.t uilVocrrc:thl wordt geheven over de buitenlandse handcl.swanrde van hct hou1 ingeladc:n nan de steigcr zools 
dczc wnardc in Surinaarns Couram tenminsle ccnmanl per jtmr bij bcschikking van de: Mini.slc:r van l.,andboow 
Vec1cc:lt, Vis.serij en Bosbouw wordL vastgesteld. ccn vcrtcgcnwoordiging vnn de betrcffende hou1hnmJelorcn 
gchoord. 
OC7c bcschikking wordt in het Advertenticblad vun de Republick Surlnnme bekendgemaakt. 

2. Hct tarief van he1 uitvoerrecht en de wijze van inning wordcn door de Minister van Landbouw, Veetee1l, Visserij 
en Bosbouw 1c1.ame11 met de Minister van financien en Economise.he Zak.en bij beschikking vastge.o;teld. Deze 
beschikking wordl in hcl Advertentieblad van de Republiek Suriname bekcndgcmaakl. Toi de dag volgende op 
dczc bekendrnaking hlijft. het tarief van hct uitvoe1Tccht op I 00% van de waarde gesteld, welk tarief tevens 101 

uiterlijk 31 decembcr 1980 van 1oepassing blijft op lopendc conlractcn afgcslolcn voor 15 oktober 1980. 

Artikel 3 

Het uilvoerrccht moct wvrden. voldaan bij de inlevering van de aangiftc ten uitvoer. Uil de aangifte ten uiivoer 
moct duidcljjk blijken de soort., de hoeveetheid en de waardc van hct uit ,e voercn houL 

Arlikel 4 

lndicn bij visitatic blijkt, dat de waarde te laag is aangegeven, is de aangever verplic.ht het verschil in belao;ting 
over en a:mgegeven en bevonden waardc bij te betalen, verhoogd met I 00% van <lat verschil. 

Ter verzekering van de mcer versehuldigde belasting met vc.rhogmg k1m het teo uitvoer aangegeven hout in bcslag 
ge"omen worden. De meerdere belasting met verhoging moet voldaan zijn binncn ccn mannd na de dag. waarop de visi1a1ic 
plaat$ vond. Oij gebreke van beta ling. kan het vers.chuldigde bedrag op het in bcsla& genomen hout worden vcrhaald. 

De President is b<voegd de verhogingcn gchcel of gcdeeltelijk kwijt te schelden, indien de onjuiste of te loge 
aangifle een gevolg was van dwaling of verschoonbaar ven:uim. 

Artikel 5 

De aangifie ten uitvocr nioet hebben plaalS gehad. voor dat het hout wordt ui1gevoerd. Oe aangevcr is vcrplich1 
aan de ambtenaren van de douane alle ge,,,.enste mhcht,ngen te verschaffen en op hun ven.oek de stukkcn ovr:r te lt:g~~n. 
welke op de verkoop van het houl betrekking hcbben. 

Hct houl mas, ni("t \\-OMP.n ui1ecvocrd, alvorens de douane hct 1cn uilvoer aangegevcn houl heen J:?,evisiteerd, ten 
cekcn waarvan zij een verldaring zal stc11cn op de nangiflc ten uitvocr. · 

Overcredi1lg van dit anikcl wordl gcstran met ecn boch: van 1en hoog.,tc r. 10.000,-(tlen duizend gulden). 



Artiktl 6 

Uiivoer van hou1 zooder dat de vereiste aangifle is geschied wordt gcstrafl mc1 cen geldboc:tc van ten hoogste 
f. lOOO (een duizend gulden) en verbcunc van hel hout. 

Met uitvocr WOf'dt gelijk g~stt•M• 

I. Het inladen in een schip. dat bestemd is naar het buitenland te ver1rekken. 

2. De aaowezigheid in ecn schip. dal bcstcmd is naar hel buitenlaod le vertrekken, 

3. Vervoer over een dvie-r. we.Ike de grens vorn11 tussen Suriname en een aangrenzend land, tenzij het 
vc:rvOCf gedekl is door een schriftelijkc vcrklaring van c:en dc,or de Controleur der Belaslingen voor het 
afgeven van zodanige verklaringcn t111ngewe1.en ambtenaar, waaruit blijkt dal de vervoc:rder op dat 
tijdstip gerechtigd was het hout tc vcr-vocren. 

De straf wordt uhgcsprok.cn zowel teRen degene, die de handcling vcrric:hl als tegen degenc, die de op;lrachl 
daartoe gegeven heeft. In het gevsl sub I en sub 2 wordt de straf mede uhgesproken tegeo de kapitein van het schip waarin 
het houl 1s of wordl geladcn. 

Lndicn hcc strnfborc fcil word1 begnan door ecn re<;htspe..-soon. wordt de s-traf uitgc-sproken tPg.i:-n ffp l,ui~n v~n het 

beSIUUT. 

Arlikel 7 

De in de artikelcn Sen 6 bedoelde stralbare feilen worden beschouwd als overtredingen. 

Arlikel 8 

Met hec op~porcn wn do bij deize ve..-(>rde-ning strafbaar sestt"Jde ftd lPn ?ijn. heh:!llvc de bij artikel 8 van het 
Surinaamsc Wctboc:k van Strafv0tdering genoemdc ambtenart:n en beambten. bclasl de Administrateur van Financien, de 
Ambtenaren van de belastingen en andere door de President aan tc wijie1l arnbtenarcn, die hun ptocessen~verbaa1 opmakcn 
op de e<d, afgelegd bij de ruuwaarding hunner belrekking. 

Artikel 9 

Deze wet k.an worden aangehaald als de "Wet op de houtuitvoerbelasliug 1946'' en treedt in wcrking op den dag. 
volgende op haar a£kondiging. 


