AANGIFTEBILJET
TOERISTENBELASTING 2017

Datum verzending :
Inzenden vóór
:
Betreft:
Hebt u in het belastingjaar 2017 gelegenheid geboden tot overnachting als bedoeld
in de verordening Toeristenbelasting?


ja/nee*

Hebt u vraag 1 met nee beantwoord, voor welke doeleinden wordt de woning/woonruimte dan gebruikt?

_____________________________________________________________________
U kunt het formulier ondertekenen en terugsturen.



Hebt u vraag 1 met ja beantwoord dan moet u onderstaande vragen invullen.

1. WERKELIJK AANTAL GEREALISEERDE OVERNACHTINGEN
Het werkelijk aantal overnachtingen bedroeg per persoon per nacht;
a hotels en pensions, appartementen, boerderijkamers en congresoorden

__________

b recreatiewoningen en niet beroepsmatig verhuurde ruimten

__________

c mobiele kampeeronderkomens, stacaravans en groepsaccommodaties
(kampeerboerderij)

__________

2. FORFAITAIRE BEREKENING VOOR VASTE STANDPLAATSEN
Wanneer voor campings en bungalowparken het werkelijk aantal overnachtingen in mobiele
kampeeronderkomens en stacaravans op vaste standplaatsen niet kan worden aangegeven.
U kunt kiezen voor onderstaande forfaitaire berekening van het aantal overnachtingen:
a hoeveel bedraagt het aantal mobiele kampeeronderkomens of stacaravan

___________

b hoeveel van de accommodaties hebben meer dan 3 slaapplaatsen

___________

c hoelang kunnen de accommodaties worden gebruikt: maximaal 6 maanden/langer dan 6 maanden*

Aldus naar waarheid ingevuld,
Datum…………..……

Handtekening……………………………….…

Telefoon:

*doorhalen wat niet van toepassing is

Toelichting aangiftebiljet toeristenbelasting 2017
Met de toezending van dit aangiftebiljet wordt u uitgenodigd aangifte te doen voor de toeristenbelasting. U moet
daartoe het ingevulde en ondertekende biljet binnen één maand na datum verzending terugzenden aan de
heffingsambtenaar van de gemeente Dinkelland. Voor het terugzenden van het aangiftebiljet kunt u gebruik maken
van de bijgesloten antwoordenveloppe.
Belastingplicht
Belastingplichtig is degene, die tegen vergoeding in welke vorm dan ook, gelegenheid biedt tot verblijf met
overnachting aan personen, die niet als ingezetene met een adres in de gemeente Dinkelland in de basisregistratie
personen zijn ingeschreven. Het maakt niet uit wat de reden van het verblijf is.
Nachtregister
U kunt gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde nachtregister. Dit formulier kunt u
downloaden via de website www.dinkelland.nl, onder WOZ, belastingen en heffingen > Toeristenbelasting > Tarieven
en formulieren.
Verhaal mogelijk op degene die overnacht
U kunt deze toeristenbelasting verhalen op degene die in uw accommodatie(s) overnacht.
Om welke accommodaties gaat het?
De toeristenbelasting is van toepassing op onderstaande accommodaties:

hotels

pensions

recreatiewoningen

appartementen

boerderijkamers

kampeerboerderijen

campings

overige accommodaties waarin tegen vergoeding in welke vorm dan ook gelegenheid tot overnachting wordt
geboden
Tarieven
De tarieven voor het belastingjaar 2017 zijn per persoon per nacht:
a hotels, pensions, appartementen, boerderijkamers en/of congresoorden: € 1,60
b recreatiewoningen en niet-beroepsmatig verhuurde ruimten: € 1,00
c mobiele kampeeronderkomens, stacaravans en groepsaccommodaties (kampeerboerderij): € 0,60
Hoe wordt het bedrag van de toeristenbelasting berekend?
De toeristenbelasting wordt berekend over het werkelijke aantal overnachtingen per persoon.
Opgave van het werkelijke aantal overnachtingen
Alle exploitanten van accommodaties zijn verplicht om het werkelijk aantal overnachtingen op te geven. Alleen voor
campinghouders met vaste standplaatsen wordt een uitzondering gemaakt.
Campinghouders met vaste standplaatsen kunnen kiezen voor de ‘forfaitaire regeling’
Voor campinghouders kan het moeilijk zijn om het juiste aantal overnachtingen op vaste standplaatsen vast te
stellen. Denk daarbij onder andere aan caravans en tenten op vaste standplaatsen, waarvan door een wisselend
aantal personen gebruik wordt gemaakt.
De verordening maakt het mogelijk om in deze gevallen gebruik te maken van de zogenaamde ‘forfaitaire regeling’.
Het forfait moet het werkelijke aantal overnachtingen benaderen. Daarom kunnen campinghouders uitsluitend voor
hun vaste standplaatsen kiezen voor een opgave van het werkelijke aantal overnachtingen óf voor toepassing van
de forfaitaire regeling.
Campinghouders, die voor hun vaste standplaatsen gebruik willen maken van de forfaitaire regeling.
U moet bij punt 2 op het aangiftebiljet aangeven:
a het aantal accommodaties, dat in aanmerking komt voor de forfaitaire regeling;
b hoeveel van deze onder a. bedoelde accommodaties meer dan 3 slaapplaatsen hebben;
c gedurende welke periode deze accommodaties kunnen worden gebruikt.
Inlichtingen
Hebt u vragen over de aanslag of wilt u meer informatie? Kijkt u dan op onze website www.dinkelland.nl onder
het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’.
Ook kunt u contact opnemen met het team Belastingen:
Tel. 0541 - 854100
Email: info@dinkelland.nl
Bezoekadres: Nicolaasplein 5 in Denekamp. Het kantoor is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.

