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BTW is de Belasting over Toegevoegde Waarde. 
U berekent de BTW over de prijs voor uw goederen
of diensten. 
Iedere maand doet u aangifte en betaalt u de BTW. 
BTW die u zelf heeft betaald over zakelijke kosten 
mag u aftrekken als u deze kosten gebruikt voor
BTW-belaste prestaties.

Per 1 januari 2023.

De BTW beoogt de consumptie te belasten, maar 
het gaat om een indirecte belasting. Dat betekent 
dat de BTW wordt berekend en betaald door de
ondernemer. 
Omdat de ondernemers de BTW die zij zelf hebben 
betaald op hun inkoop (onder voorwaarden) in 
aftrek kunnen brengen, betaalt uiteindelijk de
consument de BTW.

Een samenwerkingsverband zoals een maatschap, 
vof of cv wordt voor de BTW als de ondernemer 
aangemerkt. 
De individuele maten en vennoten zijn zelf geen 
ondernemer voor de werkzaamheden die zij in het 
kader van het samenwerkingsverband verrichten. 

Iedere ondernemer berekent de BTW over de prijs 
voor zijn leveringen en diensten en draagt de BTW 
af aan de Belastingdienst in zijn BTW-aangifte. 

Een ieder die zelfstandig een bedrijf of 
beroep uitoefent
Degene die een vermogensbestanddeel exploiteert
om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen
Publiekrechtelijke lichamen die, anders dan als
ondernemer, prestaties verrichten welke uit hun
aard ook door ondernemers kunnen 
worden verricht
Een fiscale eenheid die door de Inspecteur bij
beschikking als fiscale eenheid is aangemerkt

Voor de BTW is de rechtsvorm van de onderneming 
niet van belang. Zo kunnen bijvoorbeeld een 
eenmanszaak, vof, maatschap, NV, stichting, 
vereniging of coöperatie allemaal ondernemer zijn 
voor de BTW. Verder is het voor de BTW niet van 
belang of een ondernemer naar winst streeft 
of winst maakt

Wat is BTW?

Wanneer treedt de BTW in werking?

Wie betaalt de BTW?

Wie brengt de BTW in rekening en draagt
deze af aan de belastingdienst?

Wie wordt aangemerkt als ondernemer?

De BTW is niet verschuldigd op het moment dat het 
ontvangen wordt, maar op het moment dat de 
factuur wordt uitgereikt aan de afnemer. 
Als de ondernemer te laat is met het uitreiken van 
zijn factuur, wordt de BTW verschuldigd op het 
moment dat hij de factuur uit had moeten reiken. 
Als de afnemer (een deel van) de vergoeding 
betaalt voordat de factuur wordt uitgereikt, wordt 
de BTW op dat moment verschuldigd. In sommige 
gevallen is het niet verplicht om een factuur uit te 
reiken. Dan wordt de BTW verschuldigd op het 
moment dat de levering of dienst wordt verricht of 
als de vergoeding eerder wordt ontvangen.
De betaling van de BTW aan de Belastingdienst 
vindt vervolgens plaats via de BTW-aangifte. 
Een ondernemer dient de aangifte en betaling van 
de verschuldigde BTW over een kalendermaand 
vóór de 16e dag van de daaropvolgende maand te
hebben gedaan.

Een ondernemer dient de aangifte en betaling van 
de verschuldigde BTW over een kalendermaand 
vóór de 16e dag van de daaropvolgende maand te 
doen. Als er geen aangifte wordt gedaan, maakt een 
inspecteur een schatting van de te betalen BTW en 
legt voor dat bedrag een naheffingsaanslag op. 
De inspecteur kan daarbij een boete van ten 
hoogste SRD 10.000,- opleggen voor het niet doen 
van aangifte én voor het niet (tijdig) betalen van de 
belasting (in totaal dus maximaal SRD 20.000,-). 
Over de naheffingsaanslag wordt ook heffingrente 
in rekening gebracht.
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Wie is de ondernemer in geval van een
maatschap, vof of cv?

Wanneer moet een ondernemer uiterlijk de
ontvangen BTW afdragen?

Wat gebeurt er als er niet of niet op tijd 
aangifte en betaling wordt gedaan?

1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Het algemene BTW-tarief bedraagt 10%. 
Dat betekent dat de levering van goederen, het 
verrichten van diensten en de invoer 
van goederen belast is met 10% BTW.

Als een ondernemer op tijd zijn aangifte heeft
ingediend en die aangifte leidt tot een te betalen
bedrag, dan moet dat bedrag zijn betaald vóór de
16e dag van de maand. Betaalt de ondernemer de
BTW die op basis van de aangifte is verschuldigd
niet, te laat of niet geheel, dan kan de inspecteur
een boete opleggen van ten hoogste SRD 10.000,-.

Wat gebeurt er als de ondernemer niet of 
niet op tijd zijn verschuldigde BTW betaalt?

Het niet (tijdig) doen van aangifte en het niet 
(tijdig of volledig) betalen van de op de aangifte
verschuldigde BTW vormen twee verschillende
verzuimen. Beide verzuimen worden afzonderlijk
beboet. Hierbij wordt rekening gehouden met 
het aantal verzuimen dat een ondernemer 
eerder heeft begaan. 
De Belastingdienst hanteert daarbij de volgende
uitgangspunten:

Als de ondernemer geen of te laat aangifte doet én
niet of te laat betaalt, dan kan de Belastingdienst
voor beide verzuimen een afzonderlijke boete
opleggen. De totale boete bedraagt dan dus 
maximaal SRD 20.000,-.
Als een ondernemer negen maanden geen 
verzuimen begaat, vervallen de eventuele eerdere
verzuimen. Begaat hij dan toch (weer) een verzuim,
dan wordt dat gezien als zijn eerste verzuim.

Eerste verzuim: geen boete.
Tweede verzuim: SRD 2.500,- boete.
Derde verzuim: SRD 5.000,- boete.
Vierde verzuim en hoger: SRD 10.000,- boete.

Contractors en subcontractors ingevolge 
de Petroleumwet 1990
Staatsondernemingen ingevolge de 
Petroleumwet 1990
Goudwinningsbedrijven ingevolge over-
eenkomst met de status van wet

Hoe hoog is de boete wegens het niet
(tijdig) doen van aangifte en betaling?

De verhuur gedurende minstens 3 maanden van
onroerende goederen, welke zijn ingericht,
bestemd en door de huurder worden gebruikt voor
permanente bewoning
Ziektekostenverzekering
Uitvaartdiensten
De opvang van kinderen in kinderopvang
De zorg van ouderen, hulpbehoevenden en 
bejaardentehuizen
Zieken- en gewondenvervoer
De handeling, bemiddeling daaronder begrepen,
betreffende deviezen, bankbiljetten en munten,
welke in enig land de hoedanigheid van het wettig
betaalmiddel bezitten, met uitzondering van 
bankbiljetten en munten, welke gewoonlijk niet als
wettig betaalmiddel worden gebruikt of welke een
verzamelwaarde hebben
De binnenlandse leveringen van goederen en het
verrichten van diensten aan:

De levering van motorgasoline en andere daarmee
gelijkgestelde motorbrandstoffen en dieselolie
Levering van goederen die in het kader van hun
levering worden uitgevoerd
Diensten bestaande uit het verrichten van 
internationaal goederenvervoer doormiddel van
luchtvaartuigen en schepen
Diensten die in Suriname worden verricht ter zake
van uitgaande goederen
Diensten bestaande uit outsourcing werk-
zaamheden die in Suriname worden verricht
ten behoeve van een niet hier te lande 
woonachtige of gevestigde afnemer

a.

b.

c.
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Wat is belast met het tarief van 10%?

Wat is belast met het tarief van 0%?

De levering van goederen in Suriname door een als
zodanig handelende ondernemer
Het verrichten van diensten in Suriname door een
als zodanig handelende ondernemer
De invoer van goederen in Suriname door eenieder
(dus ook als u geen ondernemer bent)

Welke prestaties zijn belast?

10%
0%
25%

De tarieven zijn:

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Welke tarieven kent de Wet BTW?

13. 

14. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Naast de tarieven zijn er ook nog “vrijstellingen”
opgenomen in de Wet BTW.
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De levering van onroerende goederen en van
rechten waaraan deze zijn onderworpen
Het verlenen van toegang tot openbare vermakelijk-
heden ingevolge de Wet Vermakelijkheidsbelasting
Het verlenen van gelegenheid tot deelname aan 
hazardspelen volgens de Wet Casinobelasting 2002
Het verlenen van gelegenheid tot deelname aan 
loterij volgens artikel 1 van Loterijwet 1939
De levering van water, elektriciteit en kookgas
Openbaar personenvervoer over de weg, over het 
water en door de lucht, alsmede schoolbusdiensten
De diensten die door ziekenhuizen, laboratoria voor 
medisch onderzoek, artsen, tandartsen, 
tandtechnici, verpleeg- en verloskundigen, 
fysio- en oefentherapeuten, chiropractors, 
logopedisten, diëtisten, psychologen en 
podotherapeuten als zodanig worden verricht, 
evenals oral health therapists (jeugdtandverzorging 
en mondhygiëne) en diensten van alternatieve
genezers en overige paramedici
De levering van medische kunst- en hulpmiddelen, 
waaronder wordt verstaan  orthopedische artikelen 
en toestellen – daaronder begrepen medisch-
chirurgische gordels en banden alsmede krukken – 
kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunst-
ledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten 
voor hardhorigen, breukspalken en andere artikelen 
en apparaten voor de behandeling van
breuken in het beendergestel
De levering van geneesmiddelen
De levering van goederen en het verrichten van
diensten door organisaties van sociale, culturele,
charitatieve, sportieve of godsdienstige aard,
 

mits de organisatie geen winststreven heeft 
en er geen sprake is van ernstige verstoring 
van concurrentieverhoudingen
De verzorging van onderwijs dat valt onder het
toezicht van het Ministerie van Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur inclusief leermiddelen, 
schoolbenodigdheden en schooluniformen
De levering van bepaalde bij Staatsbesluit 
vastgestelde basisgoederen of goederen 
van vergelijkbare aard
De leveringen van goederen en het
verrichten van diensten aan ambassades, 
consulaten en gezantschappen onder de bij 
Ministeriële regeling gestelde voorwaarden
Ook de kleine ondernemer met een omzet van 
SRD 1.000.000,- of minder per jaar is 
vrijgesteld van BTW
Goederen die op grond van het Grondstoffen-
besluit 1997 worden ingevoerd;
Goederen die worden ingevoerd en waarvoor 
aanspraak op vrijstelling van invoerrechten besta-
at (m.u.v. goederen die voldoen aan de 
CARICOM-oorsprongregels).

Automobielen en andere motorvoertuigen 
hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer met 
een cilinderinhoud van meer dan 3.000 cm3 en met 
een cif waarde van US$ 50.000,– of meer
Motorfietsen
Speedboten, waterscooters, jachten, sport- en 
andere pleziervaartuigen
Helikopters en luchtvaartuigen voor vervoer van 
minder dan 10 personen
Wapens, munitie, delen en toebehoren daarvan
Vuurwerk

Wat is vrijgesteld van BTW?

Wat is belast met het tarief van 25%?

16.

15.
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Het belangrijkste verschil tussen het 0% tarief en 
een vrijstelling heeft te maken met het recht op
aftrek van voorbelasting
De ondernemer die het 0% tarief toepast heeft 
recht op aftrek van de BTW op de daaraan 
toerekenbare kosten en investeringen 
De ondernemer die vrijgesteld presteert, kan de 
BTW op de daaraan toerekenbare kosten en
investeringen niet in aftrek brengen

Indien en voor zover een ondernemer de goederen en 
diensten gebruikt voor BTW belaste handelingen, 
dan mag hij de BTW in aftrek brengen. 
Aftrek is mogelijk van:

Wat is het verschil tussen 0% 
en eenvrijstelling?

Mag een ondernemer betaalde BTW in
aftrek brengen op zijn BTW-aangifte?

17. 

18. 
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In rekening gebrachte BTW voor leveringen en 
diensten die zijn ingekocht van ondernemers
Betaalde BTW bij invoer
BTW die is verschuldigd o.b.v. de verleggings
-regeling
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Als de ingekochte goederen en diensten ook voor
vrijgestelde, onbelaste of privédoeleinden
worden gebruikt, dan kan de BTW niet of slechts
gedeeltelijk in aftrek worden gebracht.

De datum van uitreiking
Een opeenvolgend nummer, met één of meer
reeksen, waardoor de factuur éénduidig wordt
geïdentificeerd
Het fiscaal identificatienummer waaronder de
ondernemer de levering of de dienst heeft verricht
Het fiscaal identificatienummer van de afnemer
aan wie de levering of dienst is verricht en van wie
de belasting wordt geheven
De naam en het adres van de ondernemer 
en zijn afnemer
De hoeveelheid en de aard van de geleverde
goederen of de omvang en de aard van de
verrichte diensten
De datum waarop de levering of de dienst heeft
plaatsgevonden of is voltooid
De vergoeding met betrekking tot elk tarief of elke
vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief belasting
Het toegepaste tarief
Het verschuldigd bedrag van de belasting
In geval van een vrijstelling, vermelding daarvan
Voor de levering en invoer van motorvoertuigen het
merk, het model, de cilinderinhoud, en het 
chassisnummer, en voor werkzaamheden aan het
motorvoertuig de nummerplaat
Wanneer de afnemer tot voldoening van de 
belasting is gehouden, de vermelding “BTW verlegd”

Spijzen, dranken en tabaksproducten 
Relatiegeschenken en andere giften
Loon in natura en gelegenheid tot ontspanning
Motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer
en van goederen of diensten die met dergelijke
motorvoertuigen verband houden, behalve voor:

Als u zich vanwege de kleine ondernemersregeling 
niet heeft geregistreerd en u gedurende een 
kalenderjaar een omzet behaalt van meer dan SRD 
1.000.000,- dan moet u zich terstond registreren 
voor de BTW. Over het deel van de omzet waarmee 
het grensbedrag van SRD 1.000.000,- wordt 
overschreden dient u BTW te betalen 
U bent vanaf dat moment belastingplichtige en u 
dient alle rechten en plichten van de Wet BTW na te 
leven, zoals het in rekening brengen van de BTW 
aan de afnemers van goederen en diensten, 
het uitreiken van facturen, het doen van aangifte 
en betaling, alsook het voeren van een 
BTW-administratie. 

Vanaf welke belaste omzet per kalender
jaar is een ondernemer verplicht BTW in
rekening te brengen aan zijn afnemers?

Voor de toepassing van de kleine ondernemers-
regeling is het een eis dat u op jaarbasis een 
belaste omzet van SRD 1.000.000,- of minder 
behaalt. De belaste omzet is het totaalbedrag 
welke u van de klanten ontvangt, exclusief de BTW 
zelf. Het gaat hierbij om omzet, welke is behaald 
bij de levering van goederen en het verrichten van 
diensten die belast zijn met de tarieven van 25%, 
10% of 0% BTW (dus ook uitvoer van goederen). 
Omzet die is behaald met de levering van 
vrijgestelde goederen en diensten dient niet te 
worden meegerekend voor de belaste omzetgrens
van SRD 1.000.000,-.

Hoe wordt de omzetgrens van SRD 1.000.000,-
vastgesteld?

Wat dient een ondernemer verplicht te
vermelden op een factuur?

20. 

Welke BTW is van aftrek uitgesloten?19. 

22. 

23. 

De kleine ondernemersregeling is een vrijstelling
voor de BTW die van rechtswege van toepassing
is op ondernemers die in Suriname wonen of zijn
gevestigd en de omzetgrens van SRD 1.000.000,-
per jaar niet overschrijden. Deze ondernemers 
hoeven zich niet te registreren voor de BTW.
De kleine ondernemersregeling is mogelijk voor 
natuurlijke personen (eenmanszaken), combi-
naties van natuurlijke personen (maatschap, vof, 
cv) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld 
stichtingen, verenigingen en NV’s).
 

Wie komt in aanmerking voor de kleine
ondernemersregeling?

21. 
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Dealers en leasebedrijven
Motorvoertuigen met een maximaal toegelaten 
massa van autodealers en autoleasebedrijven
3.500 kg
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Hoe kan ik me aanmelden voor de kleine
ondernemersregeling?

24.

Bedroeg uw omzet in de afgelopen jaren niet meer 
dan SRD 1.000.000,- per jaar en verwacht u dat ook 
het komende jaar? Dan kunt u gebruik maken van 
de vrijstelling voor kleine ondernemers en hoeft u 
zich niet te registreren voor de BTW. De vrijstelling
geldt van rechtswege. 
Als u nog niet voor de BTW bent geregistreerd, dan 
hoeft u zich dus niet als ondernemer te registreren. 
U maakt dan van rechtswege gebruik van de kleine 
ondernemersregeling. 
Indien u niet geregistreerd bent voor de BTW en in 
een bepaalde periode de omzetgrens van SRD 
1.000.000,- overschrijdt dan dient u zich terstond 
te registreren voor de BTW. U zult in de komende 2 
jaren niet in aanmerking komen voor de vrijstelling 
van BTW. 
Bent u al geregistreerd voor de BTW en verwacht 
u niet meer dan SRD 1.000.000,- omzet per jaar te 
ontvangen? U kunt dan een verzoek indienen bij de 
Inspecteur om toepassing van de vrijstelling voor 
kleine ondernemers. De Inspecteur oordeelt binnen 
dertig dagen na ontvangst van uw verzoek. Is de 
Inspecteur akkoord, dan ontvangt u daarvan een 
beschikking. U kunt dan de vrijstelling voor kleine 
ondernemers genieten vanaf 1 januari van het 
daaropvolgende kalenderjaar. U moet dan verplicht 
2 jaar gebruik blijven maken van de kleine 
ondernemersregeling. Bedraagt uw omzet 
(naar verwachting) meer dan SRD 1.000.000,- 
per jaar, dan komt u niet in aanmerking voor de 
regeling en moet u zich registreren voor de BTW.

De BTW de invoer van goederen wordt berekend 
over de douanewaarde, vermeerderd met het
invoerrecht, de accijnzen en de andere bij invoer 
verschuldigde heffingen, met uitzondering van de 
ter zake van die invoer verschuldigde BTW.
De douanewaarde wordt vastgesteld overeen-
komstig de bepalingen inzake de waarde die zijn 
opgenomen in de Wet Tarief van 
Invoerrechten 1996.
De BTW bij de invoer van goederen wordt berekend 
over de douanewaarde, vermeerderd 
met het invoerrecht, de accijnzen en de andere bij 
invoer verschuldigde heffingen, met uitzondering 
van de ter zake van die invoer verschuldigde BTW.

De douanewaarde wordt vastgesteld 
overeenkomstig de bepalingen inzake de waarde 
die zijn opgenomen in de Wet Tarief van 
Invoerrechten 1996.

Ja, hiertoe dient u een verzoek te richten aan de 
Inspecteur en daarbij het volgende aan te tonen:

Heb ik aanspraak op aftrek van omzet- 
belasting bij de aankoop of invoer van 
goederen die worden doorverkocht met
toepassing van BTW?

Als de inspecteur de aftrek van de omzetbelasting 
heeft toegekend, kunt u de omzetbelasting 
vervolgens in aftrek brengen in de BTW-aangifte 
betreffende de maand die volgt op de maand 
waarin de inspecteur de aftrek schriftelijk 
heeft toegekend.

Heeft u meer vragen? 
Stuur een email naar btw@gov.sr

De BTW die u heeft betaald bij invoer kunt u in 
aftrek brengen indien en voor zover u de 
ingevoerde goederen gebruikt voor BTW belaste
leveringen of diensten.

•

•

Hoe wordt de BTW bij invoer berekend?

Kan ik de BTW bij invoer in aftrek brengen?

28.

25. 

26. 

•

•

•

•

•

•

•

•

Ja, de Wet omzetbelasting 1997 komt te vervallen 
per 1 januari 2023. Wel blijft de Wet omzet-
belasting 1997 van toepassing op tijdvakken 
vóór 1 januari 2023.

Komt de Omzetbelasting te vervallen?27. 
•

•

a.

b.

c.

dat u op de aankoop of invoer van de goederen 
tot en met 31 december 2022 daadwerkelijk
omzetbelasting heeft betaald; en
het feit dat de goederen waren opgenomen in
de voorraad op 31 december 2022; en
dat de goederen uit de oude voorraad 
uiteindelijk zijn geleverd met BTW. 
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