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Zijne Excellentie,

In navolging van ons schrijven d.d. 20 maart 2020 met als ref.no. 2020_03_20.JAP1 inzake het
ondervangen van de economische en daarmede bedrijfoperationele consequenties voortvloeiende uitde
heersende C0\/ID-19 Pandemie, doen w/ij u hierbij enkele voorstellen van ondersteunende belasting- en
overige maatregelen met gehanteerde uitgangspunten toekomen.

1. Uitgangspunten ondersteunende maatregelen
• De COVID-19 virus heeft de regering doen besloten om maatregelen te nemen ter voorkoming dat

grote aantallen burgers gemfecteerd raken met deze zeer besmettelijke virus.
• De Kamer van Koophandel van Fabrieken (KKF) is volledig eens met het feit dat de waarborging van

de gezondheid van onze bevolking momenteel de hoogste prioriteit van ons alien geniet.
• KKF kan zich daarom ook volledig vinden in de door de overheid tot nu genomen COVID-maatregelen.
• Het is echter overduidelijk dat deze maatregelen ook een negatieve impact op de economic en

economische bedrijvigheid.
• De activiteiten van bedrijven in verschillende sectoren van de economie zijn vrijwel geheel stil komen

te liggen w/aardoor er nauwelijks meer sprake isvan enige behaalde omzet bij deze bedrijven sinds de
invoering van de COVID-maatregelen.

• Doordat de zeer sterke afname van bedrijfsactiviteiten is ook het behoud van arbeidskrachten - mede
gezien de onzekere nabije toekomst en de relatief lange te verwachten herstelperiode - bij een groot
aantal bedrijven hoe langer hoe minder gegarandeerd.

• Op grond van het bovenstaande stelt KKF daarom als passende ondersteunende maatregel voor dat
de overheid de bedrijven die daarvoor in aanmerking komen ondersteunt in het financieren van hun
reguiiere loon- en energiekosten.

• De ondersteunende maatregel zai moeten helpen dat het behoud van arbeldsplaatsen voorlopig
zoveel mogelijk wordt gegarandeerd.

• KKF is zich ook terdege van bewust dat de overheid momenteel te maken heeft met beperkte
budgettaire mogelijkheden.

2. Voorgestelde ondersteunende belastingmaatregelen
• Rekening houdende met de beperkte budgettaire mogelijkheden stelt KKF in concreto als passende

ondersteunende belastingmaatregel voor dat bedrijven met werknemers tot een brutoloon per
maand van maximaal SRD 4.000 worden vrijgesteld van het inhouden van loonbelasting (maximaal
19% effectief) en premie AOV (4%) bij de uitbetaling van belastbare looncomponenten aan haar
werknemers.



De voorgestelde ondersteunende belastingmaatregel is bedoeld om bedrijven in sectoren te
ondersteunen waarvan meer dan duidelijk is dat de impact van de COVID-maatregelen zodanig is dat
erniet of nauw/elijks sprake is van enige bedrijfsactiviteit en omzet met het daaraan gekoppeld risico
van het moeten ontslaan van werknemers.

Bovendien is de financiele weerbaarheid van deze bedrijven over het algemeen minder stevig (fragiel).
Met de invoering van deze maatregel worden de brutoloonkosten van de in aanmerking komende
bedrijven met maximaal effectief 19% (loonbelasting) en 4% (premie AOV) verlaagd.
Deze verlaging heeft een positief effect op de liquiditeitsdruk van de bedrijven en nogmaals
verminderd tegelijkertijd het risico van ontslag van werknemers.
KKF stelt wel voor dat bedrijven in de volgende sectoren bank- en verzekeringsw/ezen, mijnbouw,
consultancy, notariaat en advocatuur voorlopig niet in aanmerking komen voor de voorgestelde
ondersteunende belastingmaatregel.
De inschatting is dat de negatieve impact van de COVID-maatregelen op bedrijven in voornoemde
sectoren beperkt{er) of beter financieel beheersbaar Is.
In onderstaand overzicht is de verschuldigde loonbelasting en premie AOV opgenomen vanaf een
brutoloon van SRD 1.500 t/m SRD 4.000 per maand.

Effectief
Bruto Loon Premie Hefflngs- tarlef Netto

loon belasting AOV kortlng loon

belasting
loon

1.500 (125) (58) 125 0% 1.442

1.600 (142) (61) 125 1% 1.521

1.700 (159) (65) 125 2% 1.600

1.800 (177) (69) 125 3% 1.679

1.900 (194) (73) 125 4% 1.758

2.000 (221) (77) 125 5% 1.828

2.100 (247) (81) 125 6% 1.897

2.200 (274) (84) 125 7% 1.966

2.300 (301) (88) 125 8% 2.035

2.400 (328) (92) 125 8% 2.105

2.500 (355) (96) 125 9% 2.174

2.600 (383) (100) 125 10% 2.242

2.700 (411) (104) 125 11% 2.310

2.800 (439) (108) 125 11% 2.378

2.900 (473) (112) 125 12% 2.440

3.000 (511) (116) ' 125 13% 2.498

3.100 (549) (120) 125 14% 2.556

3.200 (587) (124) 125 14% 2.614

3.300 (625) (128) 125 15% 2.672

3.400 (663) (132) 125 16% 2.730

3.500 (701) (136) 125 16% 2.788

3.600 (739) (140) 125 17% 2.846

3.700 (777) (144) 125 18% 2.904

3.800 (815) (148) 125 18% 2.962

3.900 (853) (152) 125 19% 3.020

4.000 (891) (156) 125 19% 3.078



3.

Als aanvullende ondersteunende belastingmaatregelen stelt KKF ook voor dat bedrijven:
• met aantoonbare llqulditeitsproblemen in de gelegenheid worden gesteld om met name hun

afdracht inkomstenbelasting in meer dan 1 termijn te kunnen voldoen;
• alsnog in de gelegenheidworden gesteld om een verzoek inte dienen, indien met overtuiging kan

worden aangetoond dat door de huidige sociaal economische omstandigheden de te betalen
voorlopige inkomstenbelasting 2020 naar verwachting fager zai bedragen, dan de betaalde
inkomstenbelasting op basis van de definitieve aangifte inkomstenbelasting 2018.

• De wettelijke mogelijkheid om een dergelijkverzoek inte dienen was uiterlijk op 15 februari 2020.
• De huidige sociaaleconomlsche omstandigheden konden toen nognietworden ingeschat.

Voorgestelde overige ondersteunende maatregelen
Toekenning van een korting op de stroomrekening van bedrijven van:
• 30% voor tariefgroep lb 21 en 31 met een maximum van SRD 3.000.

• 50% voor tariefgroep II 22 en 32 met een maximum van SRD 6.000.
• 50% voor tariefgroep III 39 met een maximum van SRD 6.000.

Opheffing van de intrekking schorsing van rechten bij Invoervan ICT-goederen (La.B. no. 1811.)
Opheffing van de intrekking schorsing van rechten bij invoer van mobiele telefoons (La.F. no. 1812.)
Gezien de sterk gewijzigde sociaaleconomische omstandigheden is de inzet en het gebruik van
internet en ICT-goederen voor onder andere bedrijfsactiviteiten en educatie nu meer dan
noodzakelijk.

4. Inventarisatie van bedrijven
• Momenteel is KKF bezig een inventarisatieen screening te plegenvan de bedrijven die inaanmerking

zouden willen komen voor de voorgestelde ondersteunende belastingmaatregel en het aantal
werknemers.

• Het ultgangspuntvan KKF is ook dat misbruik van de inte voeren ondersteuningsmaatregelen zoveel
mogelijk moet worden voorkomen.

• Daarom is het voorstel dat registratie van de bedrijven die In aanmerking willen komen voor de
ondersteunende maatregelen willen komen via KKF plaatsvindt.

De KKF is ook gaarne bereid te ondersteunen bij het nader uitwerken van de voorgestelde
ondersteunende maatregelen, ten einde het met deze maatregelen beoogde doel te kunnen bereiken.

Hoogachtend,

Kamervan Koophandel en Fabrleken

Jayant A. Padarath

Voorzitter
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