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De negatieve effecten van de verhoogde douane tarieven voor de
consument en andere actoren zullen enorm zijn volgens Egon
Audhoe, directeur van Laparkan N.V., die over dit onderwerp uitweidde op onze ondernemersavond. Audhoe is ook Kamerlid en vertegenwoordiger van branche A (Detailhandel) bij de KKF. Hij wijt het
probleem aan het niet betrekken van stakeholders bij de besluitvorming over wetten. Dit zou altijd moeten gebeuren als 'part of good
governance'.
De oplossing voor de
gigantische gevolgen van
deze
kostenwet
ziet
Audhoe in het aanhouden
van de wet en de stakeholders vragen om input
om aan de hand daarvan
een nieuw ontwerp wet te
maken. De tarieven moeten dan tijdelijk aangepast
of aangehouden worden
tot het nieuwe ontwerp is
verheven tot concept aanpassing kostenwet. Dit
garandeert dat de sectoren overleven en in staat
zijn aan de overheid kosten af te dragen terwijl ook
de consument er beter
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vanaf komt. Het advies
van de inleider aan de
overheid is: "dood de kip
niet die je nu 2 eieren per
dag geeft omdat je kost
wat het kost 5 eieren per
dag aan eiwit nodig hebt.
Want geen kip, geen
eieren. Het eiwitprobleem
wordt dan nog groter.
Zoek de bevrediging van
je eiwit behoefte elders
(planten, vlees, vis). Er
zijn meerdere opties."

Good governance
Audhoe hield de makers
van wetten voor eerst
goed kennis te nemen van
de 'Eight elements of

good governance' alvorens vanuit een kamer
wetten te concipiëren.
"Good governance is participatory,
consensus
oriented,
accountable,
transparent, responsive,
effective and efficient,
equitable and inclusive
and follows the rule of law.
"En bij dit alles wordt
bovendien rekening gehouden met de 'best interests' van de stakeholders. De spreker ging uitgebreid in op wat verstaan
moet worden onder goed
bestuur. Aldus een greep
uit de presentatie.
RMD

CITAAT
"Ik had nooit een politiek die ik altijd kon toepassen. Ik deed gewoon wat
op een bepaald moment het zinvolste was. Mijn motto was: Be sure you
put your feet in the right place and then stand firm"
(Abraham Lincoln)

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!

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 onderstaande bedrijven:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

35193

BUREAU RIBERG

Williamstraat 28

Adviesbureau

37021

Abetredjoeka

Winkelier

Mr. Jagernath Lachmonstraat 19

Eet- En Drankinrichting

37035

POMPSTATION
ABETREDJOEKA
KADIR'S GRAND CAFE &
BAR
CHARLOTTE'S HAIRSTYLE

Verlengde Weidestraat 63

Opleidingsinstituut

37041

SOLANCE

37046

R.P. IMPEX

Keizerstraat 52 (i/e der Units v/d Winkelier
Keizer Mall)
Waranalaan 4
Exporteur

37071

THE POKU SJOP

Dr. Sophie Redmondstraat 60

Winkelier

37088

DONAVAN'S TRADING

Indira Gandhiweg 89

Importeur, Grossier

37104

BEMIDDELINGS- EN ADVIES Poekelbesiestraat 11
BUREAU ISOH
HILLARY COSMETICS
Van Roosmalenstraat 34

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Importeur, Winkelier

Saron Kolonieweg 18

37122

DIANA RAGHOO IMPORT EXPORT
A.L.J. SIMONS

Ramphalstraat 152

Importeur, Exporteur,
Transitohandel
Verhuurbedrijf

37132

MUNDIAL CYBER

Ds. Martin Luther Kingweg 96

Servicebureau

37133

LA RENCONTRE

Noorderlijke Industrieweg 60

Eet- En Drankinrichting

37134

CECIL E. PINAS

Costerstraat 51

Autobusdienst

37157

MAHABIER'S ADVERTISING

Mahinderstraat 15

Advertentiebureau

37159

C.G. UHLENKAMP

La Resource 322

Importeur

37163

GABRIEL'S GIFTSHOP

Kankantriestraat 25

Winkelier

37166

ANIELDATH RAMAUTAR

Magentaweg 20

Exporteur

37174

JUONG BOK YANG

Hertogstraat 15

Importeur

37178

LEN HONG IMPORT

Tourtonnelaan 50

Importeur

37193

SANDRA BOUDRAM

Kailashweg 20

Autobusbedrijf

37194

DIEKO ROMEO H.

Akirastraat 18

Autobusdienst

37212

TONY'S CAFETARIA

Mahonylaan 1

Eet- En Drankinrichting

37894

SOLEMES TRADING

Siriusstraat 24

Importeur, Exporteur

37030

37107
37121

BEZOEK
ONZE BUSINESS PROMOTION EVENT

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.

Belastingtip (10)
Het is voor velen onduidelijk wanneer een aangiftebiljet inkomstenbelasting verplicht
ingevuld en ingediend moet worden. Moet een ondernemer bij geen winst maar verlies, aangifte doen? Moeten loontrekkers uit eigen beweging aangifte doen? En de
huisvrouw zonder belastbaar inkomen? Aangifte doen is in Suriname wettelijke verplicht voor iedere inwoner en elke rechtspersoon. Is een biljet ontvangen, dan moet
dit verplicht worden ingevuld en ingediend. Is er geen biljet ontvangen, dan moet
men er om vragen. Aangifte moet altijd worden gedaan ongeacht de hoogte van het
inkomen. Er zijn twee uitzonderingen: 1) de loontrekker die geen biljet heeft ontvangen hoeft geen aangifte te doen; 2) Een (definitieve) aangifte hoeft ook niet als men
niet voor een aanslag in aanmerking komt. Artikel 52f IB stelt dat geen definitieve
aangifte gedaan hoeft te worden als het totaal van de bestanddelen van het jaarinkomen, behalve het loon, lager is dan SRD 3.000 (de aanslaggrens). Dus als behalve het loon de rest van het inkomen (zoals winst uit onderneming, pensioen, huuropbrengst) niet meer dan SRD 3.000 bedraagt, mag de inspecteur geen aanslag
opleggen en wordt er geen inkomstenbelasting geheven over dat andere inkomen.
Wel wordt er van uitgegaan dat op het loon correct loonbelasting is ingehouden en
dat in dat jaar niet in meerdere maanden meer dan één salaris werd ontvangen. Let
op: Hoewel een ondernemer bij geen winst maar verlies zonder enige andere belaste inkomsten, geen definitieve aangifte hoeft te doen als geen biljet is uitgereikt, is
dit verstandig noch voordelig. De wet inkomstenbelasting biedt namelijk de mogelijkheid verlies te verrekenen (compenseren) met de winst van volgende jaren, waardoor in het volgende jaar minder of geen belasting hoeft te worden betaald.
Bovendien houdt de belastingdienst, door gebrek aan informatie, meestal geen
rekening met de aanslaggrens, waardoor bij geen aangifte, toch aanslagen worden
opgelegd. Bezwaar hiertegen maken gaat doorgaans gepaard met ongewenste kosten en tijdverlies. Het is dus beter aangifte te doen en als er toch een aanslag komt
over een winst minder dan SRD 3.000, kan daartegen gericht bezwaar worden
gemaakt. Tip: Ondernemers vermijdt risico's en doe altijd tijdig aangifte. Voor nietondernemers hangt het af van feiten en omstandigheden of aangifte achterwege
mag blijven.
Bron: Marcel Persad, belastingadviseur bij BDO

ONE
STOP
WINDOW
Heeft u een

Een speciale ondernemersavond

vergunning nodig?

Op dinsdag 29 maart 2016 van 19.00 - 21.00 uur.

Moet uw vergunning

Aan alle in januari en februari 2016 ingeschrevenen in het Handelsregister
wordt op deze avond de gelegenheid geboden hun producten en/of diensten
aan het publiek te tonen. Deze B2B meeting zal maandelijks
worden gehouden. Het biedt gelegenheid tot netwerken en kennismaking met
nieuwe ondernemers.

verlengd worden?

De lokatie is: de KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is vrij.

Wij besparen u het hele
loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers

Made in Suriname beurs

het proces van aanvraag
tot verkrijging van

voor de volgende sectoren:

de vergunning.

Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-,
fruit-, vee- en bijenteelt.

Voor meer info:
KKF OSW - tel. 530311

Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, constructie, kunst, huisvlijt en nijverheid.
Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten,
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

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.

FOREIGN
EXCHANGE
AUCTION
March 22, 2016

Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Currency
Total Amount

USD
10.000.000

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

Weighted
average rate

5,158

