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1) Afdrachten (1/2)

Van wie is dit beleid afkomstig?
Dit beleid is afkomstig van de Centrale Bank van Suriname en van de Deviezen Commissie.

Wie dient vreemde valuta af te dragen?
Alle exporteurs van goederen en waarden die de betaling hiervan in vreemde valuta ontvangen.

Zijn de banken verantwoordelijk voor het innen van afdrachten?
De banken zijn niet verantwoordelijk voor het innen van afdrachten.
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1) Afdrachten (2/2)

Binnen welke periode dient de vreemde valuta te worden afgedragen en wat is het proces?
De betaling van de goederen en waarden in vreemde valuta, dient binnen 60 dagen na uitvoer, voor 100% te 
worden overgemaakt op een vreemde valuta bankrekening van de exporteur bij een van de commerciële banken.

Na ontvangst van de gelden door de exporteur op de vreemde valuta bankrekening, dient de exporteur 30% van de 
exportontvangsten in vreemde valuta, binnen 5 werkdagen over te maken naar een vreemde valuta bankrekening 
van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) bij dezelfde commerciële bank. 

Na ontvangst van de vreemde valuta op haar bankrekening zal de CBvS, meteen overgaan tot het 
beschikbaarstellen van de Surinaamse Dollars op de bankrekening van de exporteur, tegen de 
geldende dagkoers van de CBvS.
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2) Beschikbaarstelling voor importen (1/2)

Waarvoor is de afdracht van vreemde valuta uit exportontvangsten bestemd?
Afdrachten van vreemde valuta uit exportontvangsten is ondermeer bestemd voor de financiering van importen van 
goederen conform de importlijst*, vastgesteld door het Ministerie van Financiën en Planning.

Wie komt in aanmerking voor het aanvragen van vreemde valuta voor import?
Importeurs die voorkomen op de importlijst komen in aanmerking voor het aanvragen van vreemde valuta voor het 
betalen van importgoederen. 

Hoe geschiedt de aanvraag van vreemde valuta voor import? 
Importeurs dienen de aanvraag voor vreemde valuta in bij de commerciële bank.

Welke documenten zijn nodig voor het indienen van de aanvraag voor vreemde valuta voor import?
• Enig document;
• IT-formulier;
• Factuur van de leverancier; 
• Uittreksel van de leverancier uit het lokaal handelsregister.

*Slide 7 en 8 
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2) Beschikbaarstelling voor importen (2/2)

Wat is de betalingsconditie van importen?
De betalingsconditie is ‘na ontvangst van de goederen’.

Wat is het vervolgproces nadat de aanvraag voor vreemde valuta voor import is ingediend? 
De commerciële bank dient de aanvraag voor vreemde valuta voor import in bij de CBvS, mits de importeur over 
voldoende Surinaamse Dollars in tegenwaarde beschikt op haar rekening bij de commerciële bank. De tegenwaarde 
in Surinaamse Dollars zal worden gereserveerd door de commerciële bank. 

Na akkoord van de CBvS, wordt de vreemde valuta beschikbaar gesteld aan de commerciële bank ten gunste van de 
importeur en ten laste van de vreemde valuta bankrekening van de CBvS bij de commerciële bank. Vervolgens zal 
de commerciële bank, de vreemde valuta uitsluitend overmaken naar de buitenlandse bankrekening van de 
leverancier van de goederen. 

Binnen 5 werkdagen na de betaling aan de leverancier, dient de commerciële bank het Swift bericht te 
overleggen aan de CBvS, waaruit de overmaking blijkt. Tevens dient geconfirmeerd te worden dat de 
rekening van de importeur gedebiteerd is voor de tegenwaarde in Surinaamse Dollars.

Welke koers wordt gehanteerd door de banken?
Banken mogen hun koers vaststellen tussen de vastgestelde koers bandbreedte van de CBvS. 
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3) Importlijst (1/2)

Importlijst:
Categorie 1: Goederen ingeklaard conform de volgende douaneprocedures (APC code/Wet Tarief van 
Invoerrechten 1996) (S.B. 1995 no.111):
405 – Art 32.1-1-d
408 – Art 39
410 – Art 41
411 – Art 42
412 – Vrijstelling elders
413 – Vrijstelling basisgoederen
417 – Art 39 (zonder heffing OB)
418 – Art 67 (mijnbouwdecreet)
419 – Investeringswet 
421 – Vrijstelling ministeriele concessie
422 – Vrijstelling art 47 (Grondstoffenbesluit)
424 – Art 44 lid a (mediabedrijven)
425 – Art 44 lid b (SWM)
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3) Importlijst (2/2)

Importlijst:
Categorie 1: Overige goederen (in zoverre niet reeds vallend onder Categorie 1):
• Gasoline
• Diesel
• Medicijnen
• Basis goederen
• Strategische goederen
• Medicijnen BGVS
• Medicijnen private sector
• Babyvoeding
• Tarwe 
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4) Rapportage

Afdrachten
De commerciële banken dienen alle crediteringen uit hoofde van de exportontvangsten te administreren binnen de 
bestaande systemen en coderingen. Tweewekelijks dienen de commerciële banken de hoogte van de ontvangsten 
integraal te rapporteren aan de CBvS, ter effectieve monitoring van de uitvoering van de maatregel.

Beschikbaarstelling van importen
De commerciële banken dienen elke maandagmiddag een rapportage op te sturen naar de CBvS, conform het 
rapportage formulier*. 

*Bijlage 3
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5) Bijlage (1/3)



11

5) Bijlage (2/3)
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5) Bijlage (3/3)
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