
Goederen invoeren op Suriname  
 
Dit document is opgesteld om u te informeren over het invoeren van goederen in Suriname. Alle 
informatie is onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. 
 
Voorwaarden voor het invoeren van nieuwe goederen in Suriname  
Nieuw aangeschafte goederen moeten aan de verhuizer op bestemming doorgegeven worden zodat 
de lokale douane kan bepalen wat de hoeveelheid van invoerrechten zal zijn. Het te betalen bedrag 
zal door de lokale douane worden berekend over de waarde van de goederen, de vrachtkosten en 
verzekeringswaarde (= CIF waarde = Costs/Insurance/Freight waarde). 
 
Invoeren van inboedel  

 Goederen moeten ten minste één jaar voor de datum waarop belanghebbende zijn/haar 
normale verblijfplaats in het land van herkomst heeft opgegeven, in zijn/haar bezit zijn 
geweest. Goederen moeten voor zover het “niet verbruikbare” goederen zijn door hem/haar 
in zijn/haar vroegere normale verblijfplaats zijn gebruikt.  

 Goederen moeten bestemd zijn om door belanghebbende voor hetzelfde doel te worden 
gebruikt in zijn/haar nieuwe normale verblijfplaats.  

 Belanghebbende moet een door hem/haar ondertekende lijst, inhoudende een omschrijving 
van de goederen waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, overleggen bij douane.  

 De goederen moeten binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop 
de belanghebbende zijn normale verblijfplaats in het binnenland heeft verkregen, ten invoer 
worden aangegeven. 

Van de vrijstelling worden uitgesloten alcoholische producten en tabak en tabaksproducten, voor 
zover deze niet als normale huisvoorraad zijn te beschouwen, almede vervoermiddelen zijnde geen 
personenvoertuigen. 
 
Invoeren van motorvoertuigen 

 Er is geen vrijstelling op voertuigen (auto, motor , scooters, etc.)   
 Invoerrechten op voertuigen zijn doorgaans 52% van de CIF waarde welke door de douane 

zal worden vastgesteld.  
 Auto’s ouder dan 8 jaar mogen niet worden ingevoerd in Suriname. 

 
Onderstaande documenten zijn nodig voor het invoeren van goederen/motorvoertuigen in 
Suriname  

1. Origineel paspoort (geen kopie)  
2. Een stempel in het paspoort,  als bewijs van inschrijving in het Surinaams Bevolkingsregister  
3. Paklijst (door de verhuizer te verstrekken)  
4. Bill of lading (door de verhuizer te verstrekken)  
5. Totale waarde van de gebruikte goederen  
6. Factuur van elk nieuw item op de paklijst  
7. Garantiebrief van de werkgever indien deze de betaling zal verrichten  
8. Een “Uittreksel” uit het Surinaams Bevolkingsregister (voor Surinamers)  
9. Kopie van de Verblijfsvergunning  
10. Voor freongas bevattende artikelen (ijskasten, virezers, airco’s e.d.) moet een fabrieks-

certificaat overlegd worden bij de dienst B.O.G. ter verkrijging van toestemming voor invoer 
hiervan. De technische beschrijving van de bovengenoemde goederen en het type gas moet 
duidelijk zijn 

 
Import van Auto’s  

1. Origineel factuur van aankoop van de auto. Indien er geen factuur is, behoudt de douane het 
recht om zelf een waarde voor de auto te bepalen. 



2. Bill of lading  
3. Kopie paspoort  
4. Alle autodocumenten: APK keuring, kentekenbewijs, RDW uitvoer) 
5. Kosten bij inklaring: Invoerrechten: Voor alle auto’s 52%  

 
Import van andere goederen:  

1. Origineel factuur van aankoop van de goederen  
2. De invoerrechten hangen af van het goed dat wordt geïmporteerd 

 


