
Dit biljet dient volledig te worden ingevuld en van een handtekening te worden voorzien. Op uiterlijk 30 april 2023 moet het zijn ingeleverd bij 
de Ontvanger der Directe Belastingen te Paramaribo of in de districten bij de door hem aangewezen kantoren. Tegelijkertijd draagt u het berekend 
bedrag Inkomstenbelasting en Premie AOV af. Indien u meent geld terug te moeten ontvangen zal de Inspecteur een aanslag vaststellen. 
Dit geschiedt in beginsel binnen twee maanden. De Inspecteur kan ook een aanslag opleggen indien hij het niet eens is met uw aangifte. Dit dient te 
geschieden binnen twee jaren na indiening van het biljet. Indien u een toelichting wenst, kunt u terecht bij de Inspecteur der Directe Belastingen.
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Totaal rubriek 1 (overbrengen naar optelstaat blz.4, punt 13.1)

Als uw persoonlijke gegevens in het vakje hiernaast niet 
juist zijn, vermeld hieronder dan de correcte gegevens. 

Uitgereikt :

2.     Opbrengst van onderneming

1.   Opbrengst van arbeid

Ingehouden
Premie AOV

Ingehouden
Loonbelasting

Loon na aftrek
Pensioenpremie

Ingehouden Loonbelasting en premie AOV
overbrengen naar resp. punt 14+15

B.   Aftrekbare kosten: 4% van het loon na aftrek pensioenpremie ( max. SRD. 1200,- per jaar )

A.  Loon, pensioen en andere aan loonbelasting onderworpen inkomsten
Naam en adres van de werkgevers en
uitkerende instanties 
      

C.   Bijtelling waarde ter beschikking gestelde auto ( minimaal 2% van de catalogusprijs )

A.   De winst uit uw bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep. U dient bij dit biljet een gedagtekend en ondertekende
balans en verlies- en winstrekening met toelichting in te sluiten of een gedagtekend en ondertekend geschrift, 
waaruit het bedrijfs- en beroepsinkomen over 2022 kan worden vastgesteld.

B.    Aard van het bedrijf / soort dienstverlening

       Totaal rubriek 2 (overbrengen naar optelstaat blz.4, punt 13.2)

3.    Opbrengst van roerend kapitaal

A.   Rente van spaarboekjes, spaarbankrekeningen, banktegoeden
   
B.   Rente van hypothecaire vorderingen

C.   Rente van overige vorderingen, spaarkassen, kasgeldleningen e.d.

D.   Opbrengst van effecten, obligaties, e.d.

E.    Opbrengst van commanditair kapitaal, royalties, e.d.

F.    Rentebestanddeel bij beëindiging, vervreemding of afkoop van kapitaal verzekering met lijfrenteclausule

G.    Andere opbrengst van roerend kapitaal

H.   Totale opbrengst        

I.     Kosten

D.   Bijverdiensten / Inkomsten van andere arbeid
       Aard van de werkzaamheden

2022Definitieve Aangifte
Inkomstenbelasting NP

Totaal rubriek 2 (overbrengen naar optelstaat blz.4, punt 13.3)
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Totaal rubriek 4 (overbrengen naar blz.4 punt 13.4)

Totaal rubriek 5 (overbrengen naar optelstaat blz.4, punt 13.5)

Totaal rubriek 6 (overbrengen naar optelstaat blz.4 punt 13.6)

4.    Opbrengst van onroerende goederen (niet voor eigen gebruik bestemd)

A.    Huren, pachten en andere inkomsten uit onroerende goederen
        (huuropbrengst huizen, gronden enz.)

        NB. Op een bijlage specificeren waar de goederen zijn gelegen.

B.     In 2022 betaalde hypotheekrente (Zie voor eigen woning rubriek 9)

C.     Kosten van verzekering en onderhoud (exclusief schilderwerk)
        tot ten hoogste de opbrengst van de onroerende goederen

D.    Kosten van schilderwerk (zie voor eigen woning rubriek 9)

E.     Betaalde huurwaardebelasting

F.     Erfpachtcanons e.d.

G.     Andere kosten

H.    Totale kosten

5.     Opbrengst van periodieke uitkeringen

       Ontvangen lijfrenten en andere periodieke uitkeringen
       vrijstelling (Tot max. twee maal de A.O.V. uitkering in een jaar) SRD 31.000,-
       (de vrijstelling heeft slechts betrekking op de in art.8 lid 2 b wet IB
       genoemde periodieke uitkeringen)

6.    Opbrengst onverdeelde boedels

       Als u deelgerechtig bent in een onverdeelde boedel, vermeldt u hier de opbrengst van uw aandeel
        (specificeer op blz.4 of op een bijlage)

Totaal rubriek 7 (overbrengen naar optelstaat blz.4, punt 13.7)

7.    Aftrek van vroegere verliezen

       Bedrag van de te verrekenen verliezen (sluit een berekening bij)

8.    Bepaling hoogste onzuiver inkomen
       Staande het huwelijk worden de aftrekposten toebedeeld aan de echtgeno(o)t(e) met het hoogste onzuiver inkomen. 
        Als u niet gehuwd bent geweest in 2022 of als u geen aftrekposten heeft, hoeft u de blokken 8 en 9 niet in te vullen.
       Gehuwd met : Naam:…………………………………Voornaam:………………….........................................…
                Vast no.: ……………………………… Beroep: ………………………………………

A.    Kruis aan welke situatie op u van toepassing is

       1.Uw echtgeno(o)t(e) is wel aangifteplichtig indien:

        Hij/Zij in 2022 loon uit dienstbetrekking heeft genoten en andere inkomsten heeft hoger dan SRD 4000,- per jaar

        Hij/Zij in 2022 geen loon uit dienstbetrekking heeft genoten doch wel andere inkomsten heeft, hoger dan SRD 4000,- per jaar.

       Hij/Zij een definitief aangiftebiljet heeft ontvangen.
       Uw echtgeno(o)t(e) is verplicht zelf aangifte te doen. Neem het onzuiver inkomen van zijn/haar aangifte hier over onder punt 8. B 2 op blz. 3

       2. Uw echtgeno(o)t(e) is niet aangifteplichtig indien:

       Hij/Zij in 2022 alleen loon uit dienstbetrekking heeft genoten (ongeacht de hoogte van het loon)

       Hij/Zij in 2022 loon uit dienstbetrekking heeft genoten en geen andere inkomsten hoger dan SRD 4000,- per jaar.

       Hij/Zij in 2022 geen loon uit dienstbetrekking heeft genoten doch wel andere inkomsten niet hoger dan SRD 4000,-  per jaar.
       Uw echtgeno(o)t(e) hoeft geen definitieve aangifte te doen.
       De aftrekposten dienen op uw onzuiver inkomen in mindering te worden gebracht. Ga door met vraag 9
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Vul bij rubriek 9 de aftrekposten in van u en uw echtgeno(o)t(e)

9.    Aftrekposten (bewijsstukken overleggen)

A.   Rente terzake van schuld van hypotheek eigen woning (tot een hyp. lening van max. SRD 125.000,-)

       Bedrag van de hypotheekschuld per 1 januari 2022

B.   Kosten buitenschilderwerk eigen woning (ten hoogste éénmaal per drie jaar)

C.   Premies voor lijfrenten en andere periodieke uitkeringen en verstrekkingen bij invaliditeit en ouderdom
       tot maximaal 10% van het onzuiver inkomen.

D.   Noodzakelijk verrichte uitkeringen en verstrekkingen tot levensonderhoud aan behoeftige niet inwonende
       ouders, schoonouders en eigen- en /of pleegkinderen  voor zover de kosten 10% van het onzuiver inkomen te
       boven gaan. Voorts mag het bedrag niet hoger zijn dan in overeenstemming is met de behoefte van degene die de
       uitkering of verstrekking geniet, en met uw inkomen.

E.   Door u betaalde noodzakelijke kosten in verband met ziekte, bevalling, ongeval, invaliditeit of overlijden van
       uzelf, uw echtgeno(o)t(e) en minderjarige eigen- en /of pleegkinderen  voor zover de kosten 10% van het onzuiver
       inkomen te boven gaan.

F.    Voor ieder minderjarige inwonend eigen- en /of pleegkinderen van 18 jaar en ouder kan SRD 8000,- op het onzuiver
       inkomen in mindering worden gebracht indien dit kind wegens voortdurende lichaams- of zielsgebreken niet in 
       zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, mits voor dit kind geen uitkering terzake van die voortdurende
       lichaams- of zielsgebreken wordt genoten.

G.   Betaalde lijfrenten, pensioenen en andere periodieke uitkeringen.

H.   Studiekosten of kosten voor een beroepsopleiding van eigen-, aangehuwde- of pleegkinderen voor zover
       de kosten 10% van het onzuiver inkomen te boven gaan.

10.  Buitenlandse inkomen

       Geniet u inkomen uit het buitenland?    Ja  Nee
       Zoja, uit welke landen ……………………………………………………………………
       Soort inkomen…………………………………………………………………………….
       Hoogte buitenlands inkomen……………………………………………………….....….
       Wordt er in het buitenland op dit inkomen reeds
       belasting geheven en zo ja, tot welk bedrag?.....................................................................

       N.B. Indien u in het buitenland belast inkomen geniet, kunt u zich voor een eventuele vrijstelling ter voorkoming
       van dubbele belasting wenden tot de Inspecteur der Direkte Belastingen. 

11.  Bijzonder tarief
       Is er op enig inkomstenbestanddeel een bijzonder tarief van toepassing?
       Zo ja, hoeveel bedraagt het inkomstenbestanddeel en de belasting (specificeer op een bijlage en vul in het vakje
       het ingehouden belastingbedrag in)

       Totaal rubriek 11 (overbrengen naar blz.4, punt 14)

12.  Hoe groot was het gezamenlijk vermogen van u en uw echtgeno(o)t(e) op 1 januari 2022

Totaal rubriek 9 invullen in optelstaat blz,4, punt 13.8 

U kunt zelf bepalen of de aftrekposten in uw definitieve aangifte of in die van uw 
echtgeno(o)t(e) worden verwerkt.

Vul de aftrekposten  van u en uw echtgeno(o)t(e) in de aangifte van uw echtgeno(o)t(e) in. 
Als uw echtgeno(o)t(e) geen aangifteplicht heeft omdat diens onzuiver inkomen, exclusief 
loon in 2022, minder heeft bedragen dan SRD 4000,-, behoeft geen definitieve aangifte 
te worden ingediend. Als u in dit geval echter in aanmerking komt voor een teruggave
van inkomstenbelasting, kunt u toch een definitieve aangifte indienen.

B.    Vul aan de hand van de beantwoording van bovenstaande vragen hier uw onzuiver inkomen en eventueel dat van uw echtgeno(o)t(e) in.
1.    Uw onzuiver inkomen (zie bladzijde 4) bedraagt       
2.    Het onzuiver inkomen van uw echtgeno(o)t(e) (zie aangifte van uw echtgeno(o)t(e) bedraagt
C.   Kruis aan welke van de volgende situaties op u van toepassing is.

       Uw onzuiver inkomen is hoger dan van
       uw echtgeno(o)t(e) 

       Het onzuiver inkomen
       van uw echtgeno(o)t(e) is hoger

       De onzuivere inkomens zijn gelijk

3



SRD.

SRD.

SRD.

SRD.

SRD.

+

+

+

+

+

+

SRD.

SRD.

SRD.

SRD.

-

+

+

+

+

+

+

-

13.  OPSTELSTAAT INKOMEN:

       Neem hieronder de bedragen over van de bladzijden 1,2 en 3

1.    Opbrengst van arbeid

2.    Opbrengst van onderneming 

3.    Opbrengst van roerende kapitaal    

4.    Opbrengst van onroerende goederen 

5.    Opbrengst van periodieke uitkeringen 

6.    Opbrengst van onverdeelde boedels   

       Onzuiver inkomen

7.    Aftrek vroegere verliezen

8.    Aftrekposten

       Zuiver inkomen

       (Afgerond naar beneden op SRD. 1,-)

       Winst Hazard spelen

%

14. BEREKENING INKOMSTENBELASTING:

       Het gedeelte van het zuiver inkomen dat ligt tussen

15. BEREKENING PREMIE AOV

4% over het zuiver

inkomen (zie toelichting)

Op loon ingehouden

Premie AOV (blz,1)

Te betalen/Terug te
Ontvangen over 2022
  
Voorlopige aangifte / Aanslag 

Te betalen *)
Terug te ontvangen

              0   -      48.000,-   0%

  48.000,-   -     59.356,80   8%

59.356,80   -    67.273,80 18%

67.273,80   -    78.193,80 28%

Boven        -    78.193,80 38%

Inkomstenbelasting (normaal tarief)

Inkomstenbelasting (bijzonder tarief)

Inkomstenbelasting Hazard Spelen (50%)

Totale Inkomstenbelasting

Ingehouden Loonbelasting  (blz. 1)

Dividendbelasting

Per jaar te betalen/Terug te ontvangen

Voorlopige aangifte / Aanslag
Te betalen  *)
Terug te ontvangen

16    ONDERTEKENING

Bij deze aangifte zijn      bijlagen toegevoegd  

Deze bijlagen zijn voorzien van dagtekening,

handtekening en vastnummer. Deze aangifte is naar waarheid ingevuld

Plaats

Dagtekening

Telefoonnummer

Naam ondertekenaar

E-mailadres

Handtekening

Dit vak niet invullen ! Datum binnenkomst
Ontvanger:

Ruimte voor toelichting

1

-36

1

4

3

-

-

78

45

12

7

8

SRD.23 7

9

89 1

*)  Kruis aan wat op u van toepassing is
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