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1. Wie komt in aanmerking voor 
de kleine ondernemersregeling?
De kleine ondernemersregeling is een vrijstelling 
voor de BTW die van rechtswege van toepassing is 
op ondernemers die in Suriname wonen of 
gevestigd zijn 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 er 
voor natuurlijke personen (eenmanszaken), 
combinaties van natuurlijke personen en voor 
rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, 
verenigingen en NV’s). 

Als u voldoet aan de voorwaarden voor de kleine 
ondernemersregeling dan mag u geen BTW in 
rekening brengen aan uw klanten, waardoor zij de 
BTW ook niet aan u hoeven te betalen. Ook doet u 
geen BTW aangifte en kunt u de door u zelf betaalde 
BTW niet verrekenen of terugvragen. 

2. Wat behoort tot de omzet tvan 
SRD 1.000.000,-?
Hoe berekent u de hoogte van de omzet? 
Voor de toepassing van de kleine ondernemers-
regeling is het een eis dat een belaste omzet van
SRD 1.000.000,- of minder wordt behaald op 
jaarbasis. De belaste omzet is het totaalbedrag
welke u van de klanten ontvangt, exclusief de BTW
zelf. De BTW telt dus niet mee als belaste omzet. 

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,-.

3. Wat moet u doen als u een omzet 
van meer dan  SRD 1.000.000,- 
behaalt? 
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 de belasting te worden betaald 
in de daarop volgende maand. 

Alle leveringen en diensten die worden verricht na
deze overschrijding vallen niet langer onder de
vrijstellingsregeling voor kleine ondernemers. 
De onderneming is vanaf dat moment 
belastingplichtige en alle rechten en plichten van de 
Wet BTW dienen te worden nageleefd, 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 gedegen administratie. 

4. Wilt u zich vrijwillig registreren 
voor de BTW? 
Heeft u een omzet van niet meer dan 
SRD 1.000.000,- per jaar, maar wenst u toch in
aanmerking te komen voor de rechten en plichten
van de Wet BTW, dan kunt u hierom verzoeken door 
te registreren in het online portaal van de belasting-
dienst via de link www.belastingdienst.sr/btw. 
U dient hierbij de reden op te geven waarom u wilt
registreren. U krijgt binnen dertig dagen per email
bericht of uw verzoek is goedgekeurd.

Voor meer informatiekunt u een email 
sturen naar btw@gov.sr
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