Voorlopige Aangifte
Inkomstenbelasting L

2022

of het boekjaar dat voor
31 December 2022 eindigt

Dit biljet dient volledig te worden ingevuld en van een handtekening te worden voorzien. Op uiterlijk 15 april 2022,dan wel
binnen twee en een halve maand na aanvang van het boekjaar, moet het zijn ingeleverd bij de Ontvanger der Directe
Belastingen te Paramaribo of in de districten bij de door hem aangewezen kantoren. Tegelijkertijd dient er één termijn te
worden betaald, dat wil zeggen: een kwart van de berekende Inkomstenbelasting over het hele jaar. Op uiterlijk 15 juli,
15 oktober en 31 december 2022 worden de overige termijnbedragen betaald. Sluit bij dit biljet een gedagtekend
en ondertekend afschrift in, waaruit het bedrijfsinkomen over het vorig jaar blijkt
Uitgereikt:

GEBRUIK DE TOELICHTING

Dit rnk niet invullen! Datum binnenkomst Ontvanger:

1.

Algemeen
Alleen als de gegevens hierboven niet juist zijn, of als voor het
eerst een aangiftebiljet wordt ingevuld, moeten de vragen A tot en
met D worden beantwoord.

A. Wat is de juridische naam van de vennootschap, vereniging, stichting of andere rechtspersoonlijkheid bezittende lichaam?
B.

Op welk adres is de feitelijke leiding gevestigd?

C. Wat is het kantooradres?
D. Indien het lichaam in 2022 is opgericht, wat is de oprichtingsdatum?
Voeg in dit geval de oprichtingsakte en statuten bij.
2.

Berekening belastbaar bedrag inkomsten

A. Op welk bedrag wordt de winst geschat over het boek- of kalenderjaar?

SRD.

B.

Bedrag van de te verrekenen verliezen ( stuur een berekening mee)

SRD.

C.

Belastbaar bedrag (afgerond naar beneden op hele Surinaamse dollars)

45

D. Winst Hazard Spelen
3.

SRD.

7

SRD.

Berekening inkomstenbelasting

A. Inkomstenbelasting (36% van het Belastbaar bedrag (punt 2C)

SRD.

+
1

B. Belasting Hazard Spelen (50% van de winst Hazardspelen (punt 2D)
C. Totaal Inkomstenbelasting (punt 3A + B)

-/- 78

D. Dividendbelasting
E. Inkomstenbelasting per jaar

SRD.
SRD.

1

SRD.

9

SRD.

Deel dit bedrag door vier
F. Per termijn te betalen

SRD.

Bijlagen en ondertekening

01 Bij deze aangifte zijn

bijlagen gevoegd.

4

Plaats

Deze bijlagen zijn voorzien van dagtekening,

Dagtekening

ondertekening en vastnummer.

Naam ondertekenaar

Deze aangifte is naar waarheid ingevuld.

E-mailadres

Handtekening

