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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

BTW of Belasting Toegevoegde Waarde (2)

JAARBEURS 2017

Verschuldigde BTW wordt op aangifte per kalendermaand voldaan. De minister is bevoegd nadere regels vast te stellen t.a.v.
de inhoud van de aangifte en de bij de aangifte bij te voegen
stukken. De concept wet regelt ook aftrek van voorbelasting.
Met het systeem van heffen en aftrekken van BTW wordt bereikt
dat heffing tussen ondernemers onderling teniet wordt gedaan.

woensdag 29 november t/m dinsdag 05 december
ingang Benjaminstraat van 17.00 - 23.00 uur

Aftrek
BTW die de ondernemer in aftrek brengt is: 1) BTW die de leverancier verschuldigd is op aan de ondernemer geleverde goederen e/o diensten en waarbij de
ondernemer beschikt over een factuur conform de vereisten van artikel 28 van de
(concept) wet BTW. 2) BTW die voldaan is inzake invoer van goederen t.b.v. de
ondernemer, inclusief de verschuldigde BTW die krachtens het regime van verlenging van de heffing tijdens het invoeren niet betaald is en waarbij de ondernemer beschikt over een invoerdocument dat hem aanwijst als belastingplichtige. Kortom: aftrek van voorbelasting geldt alleen voor ondernemers en betreft
BTW die voldaan is. Voor spijzen, drank, tabak, relatiegeschenken, giften, loon
in natura is geen aftrek mogelijk.
Factuur

VOORVERKOOP VAN KAARTEN :
maandag t/ donderdag van 10.00 - 17.00 uur,
zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur in het gebouw van de KKF aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u ze koopt en ze verschaffen
uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via de ingang aan de
prof. W.J.A. Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten
.
TOEGANGSPRIJZEN :
Volwassenen: SRD 10.- p.p.
Kinderen 2 t/m 10 jaar en 60+ : SRD 5,- p.p.
VIP : SRD 20,-

De factuur moet voldoen aan een 10-tal vereisten: 1) Datum van uitreiking; 2)
opeenvolgende nummering van facturen; 3) BTW identificatienummer waaronder
de levering of dienst is verricht; 4) BTW identificatienummer van de afnemer aan

DE JAARBEURS, HET GROOTSTE SURINAAMS EVENEMENT!

wie de levering of dienst is verricht; 5) naam en adres van de ondernemer en de

ALTIJD DE MOEITE WAARD!

afnemer; 6) hoeveelheid en aard van de geleverde goederen of de omvang en de

MET MEER DAN 110 BEDRIJVEN

aard van de verrichte diensten; 7) datum waarop de levering of dienst heeft
plaatsgevonden of is voltooid; 8) vergoeding m.b.t. elk tarief of elke vrijstelling,

Don’t miss this fair! It’s KKF doing it again!

de eenheidsprijs exclusief belasting; 9) eventuele vrijstelling vermelden; 10) bij
levering en invoer van motorvoertuigen merk, model, cylinderinhoud, chassisnummer vermelden en voor werken aan het motorvoertuig, de nummerplaat. Voor

BEKENDMAKING

levering van in een bijlage genoemde goederen en het verrichten van diensten
wordt vrijstelling van belasting verleend onder door de minister te stellen voorwaarden. Dit om de druk op

bepaalde diensten te verminderen voor de

consument. Het betreft diensten in de sfeer van de eerste levensbehoeften en
prestaties die al onder een andere belasting vallen. Van de BTW zijn vrijgesteld:

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:

1) de levering van water, electriciteit mits de levering per aansluiting minder
bedraagt dan een door de minister van Financiën te bepalen hoeveelheid; 2)

DOSSIER HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

Openbaarvervoer en schoolbusdiensten; 3) medische diensten en goederen die
betaalbaar gehouden worden.
Levering

49300

STUART FONKEL

Bosoemandraistraat 22

49305

NOAH CAR CENTER

Idoeweg 12

49319

Servicebureau,
Transportbedrijf
Mijnbouwbedrijf

49324

RADJINDERPERSAD BABO- Groot Blijdenshoop 7
LALL
GILSON PEREIRA DE OLI- Lawa / Antino
VEIRA
YAU KAM CHUEN
Dr. Sophie Redmondstraat 56

49338

MBC REAL ESTATE

Indira Gandhiweg 625

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau

49344

MELLOW STYLING

Sir Winston Churchillweg BR. 834

Verhuurbedrijf
Winkelier

Als levering van goederen wordt beschouwd eigendomsoverdracht van goederen
ingevolge een overeenkomst en de afgifte van goederen ingevolge overeenkomst
van huurkoop of financieel leasing. Voorts de oplevering van onroerende goede-

49320

ren door de ondernemer die de goederen heeft vervaardigd en de eigendomsovergang van goederen ingevolge een overeenkomst tot het aanbrengen van die
goederen aan een ander goed. Als levering van goederen wordt mede aangemerkt de vestiging
en overdracht van zakelijke rechten betreffende onroerende goederen zoals vruchtgebruik, opstal en
erfpachtrecht met uitzondering van het recht op hypotheek. Voorts goederen die tijdens een veiling zijn
verhandeld. De informatie in deel 1 en 2 van dit artikel over BTW hebben wij geput uit een script van

Importeur

Adviesbureau, Bemiddelingsbureau,
Servicebureau, Masseur

49345

NICE CARS

Nanhoeweg 1

Verhuurbedrijf

49371

OK IMPORT EXPORT

Industrieweg 55 A

Importeur, Exporteur

49373

SAT CIVIEL Projecten & Rattan Oemrawsinghstraat 2
Consultancy
IMPORT- EN EXPORTBE- Alidaweg 7
DRIJF AMSTERDAM
IFY INTERNATIONAL
Arctonstraat 61

W. Baboelal aan wie wij hiervoor dank betuigen. RMD

Condoleance

49377
49382
49387

Het Bestuur, Kamerleden, Secretaris, staf en personeel van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken (KKF) condoleren hiermede de nabestaanden
van de heer Alexander Alfred Gesser , bestuurslid KKF van 2004 - 2011
plaatsvervangend lid KKF vanaf 2016, BUSOS lid vanaf 2011.

De “SINGI NETI” zal worden gehouden op donderdag 16 november
van 20.00 - 22.00 uur, in het KKF- Gebouw aan de Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37, te Paramaribo

Gelegenheid tot het nemen van afscheid zal plaatsvinden op vrijdag 17
november 2017 om 14.00 uur gevolgd door een afscheidsceremonie
om 15.00 uur in het KKF- Gebouw aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg
37, waarna dhr. Gesser naar zijn laatste rustplaats zal worden begeleid
op Nieuw Lina’s Rust aan de Wanicastraat te Paramaribo.
Wij wensen de familie heel veel sterkte en kracht toe
voor de komende tijd.

Verhuurbedrijf, Uitzendbureau,
Projektontwikkelaar

Importeur, Exporteur
Importeur
Transportbedrijf

49394

SOEKROE'S TRANSPORT- Kromme Elleboogstraat 22
BEDRIJF
KIMMY'S TAXIBEDRIJF
Hoogestraat 17

49417

BAR J.I.

Eet- En Drankinrichting

49420

Mijnbouwbedrijf

49444

FRANCISCO FERREIRA DA Lawa- en Tapanahonierivier
CUNHA
ALWIN MISIEDJAN
Agenoriaweg 41

49448

MOHAMED ALLIM HUSSAIN Soebhanweg 12

Fabrikant

49451

LILAPERKASH GHIRAW

Kwekerij

49463
49472

RAIMUNDO NONATO
OLIVEIRA
HUGOSPLAATWERK

49475

Benzdorp

Weg Naar Coppename km. 70
DE Pikin Saramacca

Taxibedrijf

Exporteur

Mijnbouwbedrijf

Gemaalweg 69

Importeur

VICTORIA GOLD EXPLORE

Tapanahonygebied

Mijnbouwbedrijf

49478

PREETHWIE STORE

Pandit Paltan Tewarieweg 60

Winkelier

49479

CLAIRE'S DAY & NIGHT Moengostraat 21
CARE
CATERING SHAHEEN
Ds. Martin Luther Kingweg BR. 130

49483

Dagverblijf
Cateringbedrijf

CITAAT
“Ons ego wil vaak opgeblazen worden en de druk die dat op ons legt vormt een
grote bedreiging voor ons geld. Er wordt enorm veel geld uitgegeven met als enig
achterliggend motief indruk maken op anderen.” (Yor Sunitram)

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te
dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

The National Gas Company of Trinidad en Tobago (NCG Group), bracht een bezoek aan de
Kamer van Koophandel en Fabrieken Suriname. De delagatie werd toegesproken door o.a.
de Vz van de KKF, de Secretaris mw. Pancham ( Niet op de foto), de adviseur van de KKF, dhr.
R.A. Ameerali, Mw. Jankie en dhr. Lam ( Beide Kamerlid)

