Belastingdienst
Suriname

BETAALLOCATIES en BETAALWIJZEN
Bekendmaking aan eigenaren en houders van rij– en voertuigen vallende onder de categorieën
zoals aangegeven in de Wet Rij– en Voertuigenbelasting.
BETAALLOCATIES / VERKOOPLOCATIES
PARAMARIBO
•
De Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen a/d Jules Sedney Haven
Extra betaalmogelijkheid: zaterdag van 8:00 t/m 13:00 uur
•
Centraal Belastingkantoor aan de van Sommelsdijckstraat 27
Extra betaalmogelijkheid: zaterdag van 8:00 t/m 13:00 uur
•
De Belastingdienst a/d Sommelsdijckstraat
Extra betaalmogelijkheid: zaterdag 8:00 t/m 13:00 uur
•
SPSB / Surpost gebouw (Kerkplein)
Maandag t/m vrijdag van 10:00 t/m 18:00 uur
COMMEWIJNE
•
De Belastingdienst Commewijne a/d Soemitaweg Tamanredjo Serie D km.17 no. 34
NICKERIE
•
De Belastingdienst Nickerie a/d Landingstraat 1
MAROWIJNE
•
Het Commissariaat te Moengo
•
Het Commissariaat te Albina
PARA
•
Het Commissariaat te Para
BROKOPONDO VANAF 26 NOVEMBER 2018
•
Het Commissariaat te Brokopondo centrum
SPECIALE “BACKOFFICE SERVICE”
Voor personen / bedrijven met 10 of meer rij- en voertuigen is het mogelijk om middels een “backoffice service” geholpen te worden.
De “backoffice service” is alleen mogelijk bij het Ontvangkantoor Invoerrechten en Accijnzen aan de Havenlaan / Nieuwe haven.
BETAALWIJZEN (Storting / POS / Internet Banking / Bankcheque)
Op alle verkooplocaties kan met de pinpas betaald worden. Bij het Ontvangkantoor Invoerrechten en Accijnzen aan de Havenlaan / Nieuwe Haven, alsook het
Belastingkantoor aan de van Sommelsdijckstraat, bestaat de mogelijkheid om tot een maximum bedrag van SRD 1000, - contant (cash) te betalen.
Bij stortingen via de bank of internetbanking, kan met het stortingsbewijs of print-out van de overmaking, de sticker bij een der betaallocaties / verkooplocaties worden
opgehaald. Het nummerbewijs en identificatienummer zullen moeten worden overlegd. Alleen op de aangegeven verkooplocaties zullen de belastingkentekens/stickers
worden verstrekt. De categorie indeling voor de rij- en voertuigenbelasting wordt bepaald op basis van het gewicht zoals aangegeven op het nummerbewijs.
BETALEN PER BANK
SRD - REKENINGEN (De Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen)
BANK
REKENINGNUMMER
Hakrinbank NV (HKB)
20.924.78.58
Surinaamsche Bank NV (DSB)
7501.307
Surinaamse Postspaar Bank (SPSB)
403000775
Spaar en Crediet Cooperatie Godo (GODO)
1107.333
Volks Crediet Bank (VCB)
811085448
OMSCHRIJVING BIJ HET STORTEN : R&V- OIA

Voor informatie kan men ook terecht bij het Ontvangkantoor der Invoerrechten en Accijnzen of bellen op de telefoonnummers: 402855 / 7207141

Bezoek voor meer informatie onze website:
www.belastingdienst.sr
Ministerie van Financiën

