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2021Definitieve Aangifte
Inkomstenbelasting L

VERVOLG EERST MET RUBRIEK 2 OP BLADZIJDE 2

SRD.

SRD.

F.B.A
Paramaribo

Deze aangifte is bestemd voor lichamen van wie het boekjaar in of met 2021 eindigt. Binnen 6 maanden na afloop 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. Doorgaans is dit uiterlijk 30 juni 2022. Tegelijkertijd dient de belasting te worden betaald als de be-
rekening resulteert in een door het lichaam te betalen bedrag. Sluit bij dit biljet een gedagtekend en ondertekend afschrift 
van de begin– en eindbalans en de verlies-en winstrekening, alsmede de toelichting hierop. Alle bedragen in dit biljet wor-
den ingevuld in hele dollars en afgerond.

Ja

1        Algemeen                                          
A.     Wat is de begin- en einddatum van het boekjaar?

B.     Zijn bij het bepalen van het vermogen aan het begin en aan het einde van
        het boekjaar dezelfde waarderingsregels toegepast? Indien het vakje NEE 
        is aangekruist, s.v.p. toelichten op een bijlage.                                   

         Alleen als de gegevens hierboven niet juist zijn, of als voor het eerst een aangifte-
         biljet wordt ingevuld, moeten de vragen C tot en met F worden beantwoord. 

C.     Wat is de juridische  naam van het in Suriname gevestigd lichaam?

D.     Op welk adres is de feitelijke leiding gevestigd?

E.     Wat is het kantooradres en het telefoonnummer?

F.      Indien het lichaam in 2021 is opgericht, wat is de  oprichtingsdatum?      
        Voeg in dit geval de oprichtingsakten en de statuten bij. 

11.    Bereking belastbaar bedrag/ binnenlands belastbaar   bedrag    SRD.
A.     Winst / binnenlands onzuiver inkomen  (zie punt 4M )
B.     Verliesverrekening ( zie punt 5 C )
C.     Belastbaar   bedrag / binnenlands belastbaar bedrag  
         ( Afgerond naar beneden op SRD. 1,- )              
D.     Winst Hazard Spelen (afgerond naar beneden SRD. 1,-)

12.   Berekening inkomstenbelasting
A.     Inkomstenbelasting over januari: 1/12 van 36% van het belastbaar       
         bedrag (punt  2C)
B.     Inkomstenbelasting over februari  t/m december:
B1.   11/12 van 36% van het belastbaar bedrag van 0 -150.000 (punt 2C) 
B2.   11/12 van 46% van het belastbaar bedrag boven 150.000 (punt 2C)
C.     Belasting Hazard Spelen (50% van de winst  Hazardspelen)
D.     Totale inkomstenbelasting (puntA+Bl+B2+C)
E.     Dividendbelasting
F.      Voorlopige  aangifte/aanslag 2021
G.     Te betalen  / Terug te ontvangen  Inkomstenbelasting (doorhalen wat n.v.t. is)

13.    Bijlagen en ondertekening                                           
         Bij deze definitieve aangifte zijn                       bijlagen gevoegd.
         Deze bijlagen zijn voorzien van dagtekening, 
        ondertekening en vastnummer.
         Deze aangifte is naar waarheid ingevuld.

Plaats

+

-/-
-/-

Dagtekening 
Handtekening
Naam ondertekenaar
Functie ondertekenaar
E-mailadres

Nee

Uitgereikt :

Dit vak wordt ingevuld door de  Ontvanger.
Datum binnenkomst aangifte: 

Kruis aan hetgeen van toepassing is:  

..........……….....20 …. - ………………..20 ….
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2.      Onttrekkingen en hiermee gelijkgestelde bedragen in bet boekjaar
         Onder onttrekkingen worden ook begrepen passivering en tegoedschrijving in de boeken van bet belastingplichtige
         lichaam voor zover dit niet reeds in een vorig boekjaar plaatsvond.

A.     Uitkeringen aan aandeelhouders, deelnemers, leden enz.                     
         ( dividend e.d. met inbegrip van omzetting van winst ( reserves )
         in gestort kapitaal )

B.     Tantiémes en andere winstuitkeringen aan niet in Suriname                      
         wonende of niet terzake in Suriname belastingplichtige 
         commissarissen, bestuurders of andere personeelsleden.

C.      Tantiémes en andere winstuitkeringen aan in Suriname wo-   
         nende of terzake in Suriname belastingplichtige commissa-               
         rissen, bestuurders en andere personeelsleden.

D .     Hiervan is m.b.t commissarissen/ bestuurders aftrekbaar      
          Verschil
                                                                                                                                               
E.      Uitkeringen van winst ingevolge statutair, reglementair    
         of soortgelijk voorschrift.
                                                                                                                                                
F.       Betaalde Inkomstenbelasting ( specificeer op een bijlage )                                    

G.      Totaal rubriek 2 invullen bij punt 4, letters C 

E.      Totaal rubriek 3 invullen bij punt 4, letters De nH

M.     Winst / binnenlands onzuiver inkomen, in te vullen bij punt 11 onder A

1 Zie ook punt 10 

3.       Toegelaten reserveringen
          Verminderingen / toevoegingen in bet boekjaar van :

A.      Kostenegalisatiereserve

B.      Reserve assurantie eigen risico

4.       Berekening van de winst / het binnenlands onzuiver inkomen 
A.      Ondernemingsvermogen aan het einde van het boekjaar
          met  inbegrip van alle reserves.Licht verschillen met de overge-
          legde balans toe op een bijlage.
B.      Terugbetaling van kapitaal in de loop van het boekjaar
C.      Totaal van de onttrekkingen volgens rubriek 2, G
D.      Totaal van de verminderingen van de toegelaten reserves
          volgens rubriek 3, eerste kolom.
E.      Totaal (A + B+C+D)
F.       Ondernemingsvermogen bij het begin van het boekjaar met
          inbegrip van alle reserves. Licht verschillen met de overgelegde
          balans toe op een bijlage.
G.      Stortingen van kapitaal in de loop van het boekjaar met in-
          begrip van omzetting van winst(reserves) in gestort kapitaal
H.      Totaal der toevoegingen van de toegelaten reserves volgens rubriek
          3, tweede kolom
          Totaal(F+G+H)
I.       Vrijstelling voor coöperatieve verenigingen
J.       Deelnemingsvrijstelling etc.1                                                   
K.      Vrijgesteld ingevolge beschikking op grond van de Investeringswet
          d.d.            No.
          Totaal I+J+K
L.      Bijtelling / Aftrek voor Effectenbelegging-, Houdster-en Oc-
          trooiexploitatiemaatschappijen

C.      Pensioenreserve

Toevoegingen

D.     Reservering voor zeescheep- en international luchtvaartbedrijven
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5.      Verliesverrekening

6.      Dubbele belasting
         Bestaat er een aanspraak op toepassing van de 
         regeling ter voorkoming van dubbele belasting?

         Zo ja, voor welke landen ?
         Voor welke winstbestanddelen c.q
         tot welke bedragen bestaat de aanspraak?
         Is er in het buitenland terzake belasting 
         geheven en zo ja, tot welke bedragen? 

7.      Bijzonder tarief
         Bestaat er een aanspraak op toepassing van een bijzonder tarief? 

         Zo ja, voor welk bedrag?
 
         Geef aan op welke gronden de aanspraak berust  

8.      Winstverdeling
         Aan de winst over het boekjaar is de volgende bestemming gegeven:
 A.    Uitgekeerd aan :
         Aandeelhouders

         Houders van winst en oprichtersbewijzen
         
         Commissarissen, bestuurders en andere personeelsleden. 

         Andere winstgerechtigden, te weten :

         Totaal

B      Toegevoegd aan reserves

         Totale commerciële winst

Naam Adres Functie
B=bestuurder
C=commissaris

Salaris
andere beloning
exclusief tantiéme

Tantiéme Boekjaren waarop
dit tantiéme
betrekking heeft 

9.      Uitkeringen aan bestuurders en commissarissen

Ja Nee

Ja Nee

C.      Totaal te verrekenen verliezen in te vullen bij punt 11 onder B

A.     Aanloopverliezen over

B.      Andere verliezen over

Totaal verlies Reeds verrekend Resteert
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10.    Vrijgestelde winstuitkeringen van lichamen ontvangen
        Dit onderdeel alleen invullen als u bij onderdeel 4, letter J een bedrag hebt ingevuld

Bereken nu de Inkomstenbelasting op bladzijde 1

Ruimte voor toelichting

Naam lichaam Adres lichaam Bedrag van de
vrijgestelde 
uitkering 

Kosten die op dit 
bedrag betrekking 
hebben

Vrijgestelde
uitkering vorige 
vijf boekjaren

Kosten die op dit 
bedrag betrekking 
hebben
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