Belastingdienst
Suriname

BEKENDMAKING van de BELASTINGDIENST
SANERINGSPROGRAMMA VOOR BELASTINGPLICHTIGEN
De Directeur der Belastingen maakt hierbij bekend dat in het kader van het terugdringen van de openstaande belastingschulden
en het opschonen van het belastingbestand er een saneringsprogramma wordt uitgevoerd.
Wat houdt dit saneringsprogramma in?
Het saneringsprogramma houdt ondermeer in dat elke belastingplichtige die een achterstand blijkt te hebben in het nakomen van haar betalings – en aangifte
verplichting tot en met het jaar 2016, tegen een gunstige regeling deze achterstanden kan inlopen.
Wat houdt deze gunstige regeling in?
Deze gunstige regeling houdt het volgende in:
1. Geen rente, een boete van 10% voor de inkomstenbelasting, 0% boete voor de Loonbelasting en de Omzetbelasting indien u de volledige schuld in één keer voldoet.
2. Een versoepelde rente indien u een betalingsregeling treft om de schuld binnen 6 maanden te voldoen. De boeteregeling is conform punt 1.
3. Bij een betalingsregeling zal een lager percentage voor de rente berekening worden gehanteerd.
Wie komen in aanmerking?
Alle belastingplichtigen die een betalingsachterstand hebben voor de inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en de vermogensbelasting.
Hoe lang duurt dit saneringsprogramma?
Het saneringsprogramma start op 1 oktober en eindigt op 31 december 2018.
Indien u geen gebruik maakt van deze gunstige regeling zal ná 31 december 2018 geen gelegenheid meer bestaan om hiervoor in aanmerking te komen.
De invorderingsmaatregelen zullen dan onverkort worden toegepast.

Let op! Reeds betaalde rente en boete worden niet gerestitueerd of verrekend.
Wat moet u doen om het proces op te starten?
Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient u zich aan te melden. De aanmelding kan telefonisch door te bellen naar de nummers 476709 en 520685
of per email door te mailen naar bijzondere.invordering@finance.gov.sr voor het maken van een afspraak.
Belangrijk is dat u duidelijk de volgende zaken aangeeft:
•
•
•
•
•

Naam:
Vastnummer:
Belastingmiddel: U mag meer dan 1 belastingmiddel (inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, vermogensbelasting) vermelden.
Jaar: vermeld welk jaar of jaren de achterstand in betaling betreft.
Contactgegevens: vermeld uw contactnummer en emailadres.
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