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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 14 maart 2016 Nr. 737

Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 01/03/2016 en tot

nader order

U.S. dollar               4,04   

Euro 4,40

Pound sterling         5,60   

Ned. Ant. gld. 2,27   

Yen (10.000)        357,22   

Trin. & Tob. dollar    0,62   

Guyana dollar (100) 1,95  

Indian rupee (100)   5,91 

Brazil real               1,01

Douanekoersen

CITAAT

"Het ego is een verborgen kracht in ons, die onze menselijkheid onder-

mijnt; het doet ons vaak leven alsof er iemand achter ons staat die ons

voortdurend opjaagt en onrustig en  nerveus maakt."  (Yor Sunitram)

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en

Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onder-

staande bedrijven:

DOSSIER

35093

35122

36507

36514

36516

36523

36531

36533

36535

36549

36582

36584

36598

36612

36619

36624

36625

36635

36644

36652

36663

36664

36742

36743

36747

HANDELSNAAM

HOUSE OF NATURE

SERVICE STATION CHANDERDEW

KAMTA

ENVIRONMENT AND DEVELOP-

MENT CONSULTING SERVICES

(E.D.C.S.)

BENTOE TRADING

GEETA INVESTMENT LTD.

TUINCENTRUM BOXEL

IMAGE PROCESSING

HYSUN INTERNATIONAL

SHIFAAZ TAXIBEDRIJF

DYMO FASHION

CALL IT

EXPORTBEDRIJF SAILIN

JOAN BETSY S. MAT

IMPORT- EN EXPORTBEDRIJF

YUKTESHWAR RAMNANAN

EDDY L. DJOJODIKROMO

DB TILE SURINAME

MAKARRAM-KHAN HASSANKHAN

H. AMELISIE

SANDRA SALITA MOKIEM

GWANG YU JI

EDUCOMAC (EDUARDS COMPU-

TERLEARNING & ACCOUNTING)

HENK C.R. MAHABIER

EDMUNDSON B.V. B.A.

S. RESODIMEDJO - NGADIMIN

CLERK SMALL BUSINESS SOLU-

TIONS

ADRES

Mollystraat 29

Eerste Stalweide 141

Frans Halsstraat 13

Oost-westverbinding km. 31,5

Saramaccadoorsteek 20

Boxel Paraweg 63

W.l. Lothlaan 18

Wanestraat 41

Indira Gandhiweg 154

A.K. Doerga Shawstraat 41

Belladonnastraat 56

Lucknowweg 78

Eugenieweg 12

Corantijnpolder Serie A no. 10

Henri Fernandesweg 76

Zwaanstraat perceel 1525

Hassankhanweg 7

Waterkant Omgeving Sms-veerbrug

Wanestraat 106

Max Woiskistraat 4

Pentastraat 34

Langagrasiestraat BR. 55 perceel

247

Groenhartlaan 12

Plantage Laarwijk

Walapastraat 37

ACTIVITEIT

Adviesbureau, Servicebureau, 

Trainingsbureau

Servicestation

Adviesbureau

Winkelier

Winkelier

Importeur, Exporteur

Importeur, Exporteur

Taxibedrijf

Winkelier

Bemiddelingsbureau

Exporteur

Exporteur

Importeur, Exporteur

Importeur

Importeur

Importeur

Taxibedrijf

Importeur

Importeur

Adviesbureau, Opleidingsinstituut,

Computerbedrijf, Copieerbedrijf,

Administratiebureau

Incassobureau

Importeur, Exporteur

Drankinrichting

Ontwerpbureau, Computerbedrijf,

Administratiebureau

Heeft u een 

vergunning nodig?

Moet uw vergunning 

verlengd worden?

Wij besparen u het hele

loopwerk en 

kostbare tijd!!!

Wij monitoren immers 

het proces van aanvraag

tot verkrijging van 

de vergunning.

Voor meer info:

KKF OSW - tel. 530311

Self Assesment Systeem ( Belastingtip(8) 

Het 'Self Assessment Systeem' bij de inkomstenbelasting gaat er van
uit dat u zelf de  verschuldigde belasting berekend. Het belastingta-
rief is progressief en stijgt naarmate het inkomen hoger is. Er zijn
vier stappen nodig om de inkomstenbelasting te bepalen.
Uitgangspunt is het zuiver inkomen op jaarbasis: loon, winst, huur-
ontvangsten, pensioenen e.d.)                                                  

KKFacts

Made in Suriname beurs
voor de volgende sectoren:

Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-,

fruit-, vee- en bijenteelt.  

Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meu-

bels, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visse-

rij en visverwerking, constructie, kunst, huisvlijt en nijverheid.

Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend

materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instru-

menten, etc.).

Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT,

transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen,

etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

27 april - 1 mei 2016
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 

Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net

STOP
ONE

WINDOW

INNOVATIE OPENDAG
Zaterdag 23 juli 2016

16:00 - 20:00 uur in de KKF-Beurshal,
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Heeft u een innovatief idée of vindt u uw creatie uniek?
Dan is de innovatie opendag iets voor u!!

Kom met uw mooie, unieke, innovatieve uitvindingen!

Deelname is Gratis

Dit is uw kans om uw creatie te delen met de buitenwereld.
Voor de winnaar hebben wij een leuke prijs!

Voor info en registratie: Stichting Business Innovation Suriname tel.no.: 530311 tst. 130

E-mail: stichtingbusinessinnovationsur@gmail.com

De innovatie opendag is een initiatief van Stichting Business Innovation Suriname.

Bij een zuiver        - maar niet 

Inkomen van meer   meer dan (SRD)

dan - (SRD)

I II III IV V     

1 0,00 2.646,00 0% 2.646,00 0,00

2 2.646,00 14.002,80 8% 11.356,80 908,54

3 14.002,80 21.919,80 18% 7.917,00 1.425,06

4 21.919,80 32.839,80 28% 10.920,00 3.057,60

5 32.839,80 - 38%

Stap 2. Berekent het verschil tussen zuiver inkomen(ZI) en  ondergrens (bedrag in

kolom I). Over dit verschil wordt tarief (III) toegepast. Bij de uitkomst worden opgeteld de

maximale belastingbedragen (kolom V van de voorgaande tariefgroepen); dit is de

belasting over het verschil tussen de ondergrens en bovengrens van de vorige tarief-

groepen (III x IV). Deze som is dan de berekende inkomstenbelasting. De formule is:

((ZI - I) x III ) + V(vorige) = Inkomstenbelasting. Voorbeeld 1: bij een inkomen van SRD

5.000 (tariefgroep 2) is de belasting: ((5.000 - 2.646) x 8%) + 0,0 = SRD 188,32.

Voorbeeld 2: bij een inkomen van SRD 24.000 (tariefgroep 4) is de belasting: ((24.000 -

21.919,80) x 28%) + (0,00 + 908,54 + 1.425,06) = (2.080,20 x 28%) + 2.333,60 = SRD

2.916,05. Voorbeeld 3: bij een inkomen van SRD 40.000 (tariefgroep 5) is de bereke-

ning: ((40.000 - 32.839,80) x 38%) + (0,00 + 908,54 + 1.425,06 + 3.057,60) = (7.160,20

x 38%) + 5.391,20 = SRD 8.112,07.

Stap 3. Van de berekende inkomstenbelasting wordt een heffingskorting van maximaal

SRD 600,= afgetrokken  als een tegemoetkoming van de staat. De heffingskorting mag

niet meer zijn dan de berekende belasting.

Stap 4. AIs de verschuldigde belasting is berekend, dan wordt bepaald wat werkelijk

moet worden afgedragen. Dit bedrag kan minder zijn als er al voorheffingen zijn betaald,

zoals loonbelasting en dividendbelasting. Ook wat betaald is op de voorlopige aangifte

wordt als voorheffing aangemerkt. Zijn de voorheffingen meer dan de verschuldigde

belasting dan moet er restitutie plaatsvinden. Deze wordt uitbetaald nadat een aanslag

is opgelegd door een aanslagregelaar. Het is noodzakelijk dat alle bescheiden ter

onderbouwing van de aangifte in orde zijn. Het aangiftebiljet geeft aan welke beschei-

den dit zijn.

Tip: De tarieven voor loonbelasting zijn op jaarbasis identiek aan die van de inkomsten-

belasting. De berekening is dus in principe gelijk. Het  gebeurt soms dat werkgevers bij

de berekening van loonbelasting teveel inhouden. Via  een aangifte inkomstenbelasting

kan het teveel betaalde belastingbedrag terugontvangen worden. Het is daarom aan te

bevelen om het door de werkgever ontvangen jaaroverzicht te controleren op de juist-

heid van de ingehouden loonbelasting. 

Bron: Marcel Persad,  belastingadviseur bij BDO Tax Advisory NV

Tarief (per-

centage)

Verschil tussen

kolom I en II

(SRD)

Maximaal belas-

tingbedrag

(SRD)

Het Suriname Business Forum (SBF) organiseert op 16 maart a.s. een

sessie over Sustainable Development Goals (SDG's).

Dit gebeurt i.s.m. The United Nations Coordination Office Suriname

(RCO) en The United Nations Development Programme (UNDP). Het

accent zal worden gelegd op de rol van de private sector bij het duurzaam

beheer van het milieu. In 2015 werden de SDG's door 193 lidstaten van

de VN aangenomen als opvolgers van de Millennium Development Goals

(MDG's). Het is de bedoeling dat de lidstaten de SDG's in de 15 jaren tus-

sen 2015 en 2030 realiseren. De actoren van het bedrijfsleven zullen op

16 maart a.s. geïnformeerd worden over de rol van de private sector bij

het implementeren van de SDG's. Verder zal de invalshoek van rol en bij-

drage van de private sector bij het duurzaam beheer van het milieu wor-

den belicht. Het SBF onderstreept wat VN Secretaris-Generaal Ban Ki

Moon onlangs stelde. Hij zei dat het nu, meer dan ooit tevoren, de tijd is

om het bedrijfsleven in de wereld te mobiliseren. Partnerschap met de pri-

vate sector is het fundament van elke grootschalige ontwikkeling. De pri-

vate sector is niet alleen voor financiële steun en specifieke vaardigheden

van belang maar ook om tot innovatieve oplossingen te geraken. Het

bedrijfsleven heeft een dynamische rol als trekker van duurzame econo-

mische groei wat gepaard gaat met belangrijke verantwoordelijkheden.

RMD 

Private sector en Sustainable Development

Goals

Geen

Ondernemersavond 

deze week 

i.v.m. The Global Money

Week

Beste ondernemer, 

uw KKF-jaarbijdrage op tijd

voldoen is een 

voortreffelijk voornemen. Dit

kan van ma. - vrij. van 08.00 -

15.30 uur bij de kassa van de

KKF.


