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De Belastingdienst Suriname werkt aan de verbetering en modernisering van haar dienstverlening. Om deze doelen te realiseren is
transformatie van onze organisatie noodzakelijk. Een van de grootste veranderingen in dit kader, is de ingebruikname van ons nieuw
automatiseringssysteem (ICT systeem). De totale transformatie wordt in een aantal fasen uitgevoerd en zal niet ongemerkt aan u
voorbijgaan. De Belastingdienst zal zich naar u als onze klant, steeds meer klantgericht opstellen.
De transformatie is reeds in volle gang en richt zich in eerste instantie op de verwerking van de loon - en omzetbelasting aangiften.
Grote transformaties zijn niet eenvoudig en gaan bij de aanvang vaak gepaard met kinderziektes en opstart problemen die moeten
worden opgelost. We zijn ons daarvan bewust en vragen daarom bij voorbaat om uw begrip en medewerking bij het verhelpen van
eventuele kinderziektes die zich kunnen voordoen tijdens de transformatie.

Nieuwe aangiftebiljetten voor Loon - en Omzetbelasting

De verwerking van loon - en omzetbelasting voor het belastingjaar 2019 worden ondersteund door een nieuw ICT Systeem. Om de
verwerking in het nieuw systeem effectief te laten geschieden, zijn nieuwe aangiftebiljetten ontwikkeld. De nieuwe aangiftebiljetten worden
vergezeld van een toelichting met instructies.
Het gebruik van deze nieuwe aangiftebiljetten voor de loonbelasting en omzetbelasting zijn verplicht met ingang van het belastingjaar 2019.
Deze nieuwe biljetten worden eind januari/begin februari per post bezorgd. Ze kunnen ook worden afgehaald bij de Belastingdienst en/of
worden gedownload van de website van de Belastingdienst op www.belastingdienst.sr.

Nieuw Fiscaal Identificatie Nummer voor Loon- en Omzetbelasting

Met de ingebruikname van het nieuwe ICT systeem zal de Belastingdienst geleidelijk aan overstappen op een nieuw Fiscaal Identificatie
Nummer (FIN). Elke belastingplichtige of inhoudingsplichtige krijgt van de Belastingdienst een uniek FIN.
Het nieuwe FIN zal worden voorbedrukt op de aangiftebiljetten voor loon- en omzetbelasting. Indien u geen aangiftebiljetten heeft
ontvangen, kunt u die downloaden van de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.sr. Indien uw FIN nog niet bekend is bij u,
kunt u het opvragen bij de Belastingdienst bij het indienen van uw aangiften.
Het nieuwe FIN zal geleidelijk aan ook gebruikt worden voor de overige belastingmiddelen. Indien u nog geen FIN heeft, kunt u gebruik
maken van uw oud identificatie nummer (het zgn. Vast Nummer). Deze zal nog worden gebruikt voor de overige belastingmiddelen.

Aangepaste betaalinstructies voor Loonbelasting en Omzetbelasting

Om de verwerking van de betalingen makkelijker te laten verlopen zijn de betaalinstructies aangepast voor loon – en omzetbelasting.
Deze nieuwe betaalinstructies zijn opgenomen in de nieuwe aangiftebiljetten en toelichtingen.

Elke aangifte een uniek kenmerk

Bij de bankbetalingen is vermelding van dit uniek kenmerk verplicht. De banken zullen uitsluitend het uniek kenmerk opnemen in de
beschrijving van de betalingstransactie.
De betaalinstructies voor de overige belastingmiddelen zullen ook worden gewijzigd en bekend gemaakt.

Online aangiften en betalen

De Belastingdienst zal u binnenkort de mogelijkheid bieden om online loon- en omzetbelasting aangiften te doen en te betalen. Daartoe
wordt een pilotproject uitgevoerd met een aantal belastingplichtigen. De overige belastingmiddelen komen in latere fasen aan de beurt.

Bezoek onze website voor de laatste ontwikkelingen www.belastingdienst.sr
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