Aangiftebiljet Toeristenbelasting Ermelo

Naam:……………………………..
Adres:……………………………..
Postcode:…………………………
Woonplaats:……………………..

Datum:
Contactpersoon:
Onderwerp:

………………………………
………………………………
Aangifte toeristenbelasting

Aangiftebiljet toeristenbelasting (jaar) ……………. voor het object (adres) ………………………………………..

Graag alle vragen die van toepassing zijn beantwoorden zoals beschreven in de toelichting.
1. Gegevens belastingplichtige
Naam
: ….…………………………………………………….…………………………………………
Adres
: ……….…………………………………………….……………………………….…………..
Postcode en woonplaats
: ………………...……………..………………………………………………………………...
A. Doet u aangifte voor één of meerdere (recreatie)onderkomen(s) die verhuurd worden tegen vergoeding
in welke vorm dan ook, waaronder de verhuur aan arbeidsmigranten, vul dan vraag 2 in. Daarna kunt u
ondertekenen.
B. Doet u aangifte voor een recreatieterrein (parken/campings/recreatieterrein) waar
(recreatie)onderkomens/plaatsen verhuurd worden tegen vergoeding in welke vorm dan ook, waaronder de
verhuur aan arbeidsmigranten, vul dan vraag 3 in. Daarna kunt u ondertekenen.
C. Doet u aangifte voor een groepsaccommodatie, een jachthaven, kamerverhuur of een andere
accommodatie die verhuurd wordt tegen vergoeding in welke vorm dan ook, waaronder de verhuur aan
arbeidsmigranten, vul dan vraag 4 in. Daarna kunt u ondertekenen.
D. Doet u aangifte voor een hotel, pension of bed & breakfast die verhuurd wordt tegen vergoeding in welke
vorm dan ook, waaronder de verhuur aan arbeidsmigranten, vul dan vraag 5 in. Daarna kunt u
ondertekenen.
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2. Totaal aantal (recreatie)onderkomens
Hoeveel van de bij (A) opgegeven (recreatie)onderkomens komen niet
in aanmerking voor het betalen van de toeristenbelasting omdat de
gebruiker(s) staan ingeschreven in de Basisregistratie personen
van de gemeente Ermelo?

:

………………………(A)

: …………..…………..(-)

(Graag de naam en het adres van de hierboven bedoelde gebruiker(s) als bijlage bij
dit aangiftebiljet voegen)

Totaal aantal (recreatie)onderkomens die in aanmerking
komen voor de toeristenbelasting

:

……………..………(B)

Aantal overnachtingen die hebben plaatsgevonden in (B)

:

………………………..

:

………………..………

(Doet u aangifte voor meerdere onderkomens en hebt u maar
1 aangiftebiljet ontvangen? Dan graag het aantal overnachtingen
per onderkomen op een bijlage aangeven en de eventuele leegstand.)

3. Totale aantal (recreatie)plaatsen/onderkomens op uw recreatieterrein
(Zo mogelijk een plattegrond bijvoegen van uw recreatieterrein)

- aantal (recreatie)plaatsen waarvan, bij de recreant zelf, forensenbelasting
wordt geheven

: …………………..…..(-)

- aantal (recreatie)plaatsen waarvan de recreant staat ingeschreven
in de Basisregistratie personen van de gemeente Ermelo?

: …………………..…..(-)

- aantal leegstaande (recreatie)plaatsen/onderkomens

: ……………………....(-)

Totaal aantal (recreatie)plaatsen/onderkomens die in aanmerking
komen voor de toeristenbelasting (toercaravans/tenten of
accommodaties voor losse verhuur)

: ……………..…..…..(A)

Aantal overnachtingen die hebben plaatsgevonden in (A)

: ………………………..

4. Aantal overnachtingen
- aantal overnachtingen
- aantal overnachtingen door personen die staan ingeschreven
in de Basisregistratie personen van de gemeente Ermelo

: …………………………

Hoeveel van de bij (A) aangegeven overnachtingen hebben
betrekking op minderjarigen die volgens de geldende verordening
Toeristenbelasting in aanmerking komen voor het € 0,00 tarief?
5. Aantal overnachtingen
- aantal overnachtingen
- aantal overnachtingen door personen die staan ingeschreven
in de Basisregistratie personen van de gemeente Ermelo

: ………………………..(-)
: ………………………..(A)
: …………………………

: …………………………
: ………………………..(-)
: …………….……………

6. Opmerkingen:
…..………….…………………………………………………………………………………………………………….………….…..
………….…………………………………………………………………………..…………….………………………………………
…..………….…………………………………………………………………………..…………….………………………………….
…..………….…………………………………………………………………………..…………….………………………………….
…..………….…………………………………………………………………………..…………….………………………………….

Ondertekening
Dit aangiftebiljet is door mij duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld.
Naam: ………………………..…...………………………..

Telefoonnummer: ……….………….……..…….

E-mailadres: ……………..…...………………………….

Datum: ………...……………..……….……………

Handtekening:…….…………………………………………...…………………...…..……………………………....……...…….
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Toelichting op aangifte toeristenbelasting

Wat is toeristenbelasting?
De toeristenbelasting is een belasting die wordt geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen
de gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene zijn opgenomen in
de Basisregistratie personen van de gemeente.
Wie is belastingplichtig?
Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf met overnachten, met andere woorden: de
recreatieondernemer, de exploitant of de verhuurder. De verschuldigde toeristenbelasting mag bij degene die
overnacht (degene over wiens verblijf de belasting verschuldigd is) in rekening worden gebracht.
Hoe wordt de toeristenbelasting berekend?
De toeristenbelasting wordt berekend door het totaal aantal overnachtende personen te vermenigvuldigen met
het totaal aantal nachten dat is overnacht. De uitkomst daarvan wordt weer vermenigvuldigd met het tarief.
Tarieven
Met ingang van het belastingjaar 2021 kent de toeristenbelasting drie tarieven. De hoogte van de tarieven vindt
u op www.meerinzicht.nl/belastingen.
Nachtverblijfregister
U bent verplicht om een nachtverblijfregister bij te houden. In plaats van het nachtverblijfregister mag u ook
een door u zelf ontwikkeld of aangekocht registratiesysteem bijhouden als daarin in elk geval de volgende
gegevens zijn opgenomen:
·
naam, adres en woonplaats van de recreant/huurder;
·
aantal personen dat verblijf heeft gehad;
·
datum van aankomst en datum van vertrek;
·
totaal aantal overnachtingen.
Ook de personen die vrijstelling van toeristenbelasting krijgen, moeten worden vermeld in het
nachtverblijfregister met naam, adres en woonplaats en met de vrijstelling. Let op: Raadpleeg altijd de
huidige verordening. Er kunnen wijzigingen plaatsvinden.
Het nachtverblijfregister moet bij een controle worden overgelegd aan de betreffende controleur die door
Meerinzicht is aangewezen om de controle uit te voeren.

Toelichting per vraag
1. Gegevens belastingplichtige
Vul de naam en adresgegevens van de belastingplichtige in. Daarna leest u de verschillende opties van
aangifte doen, met de verwijzing naar het nummer van de vraag die moet worden beantwoord.
2. Aantal (recreatie)onderkomens
Deze vraag is bestemd voor particuliere of andere verhuurders (niet zijnde ondernemer of beheerder van
een park, camping of recreatieterrein) en verhuurorganisaties/beheerorganisaties (garantiegevers) van
onderkomens. U vult het totaal aantal onderkomens in. Van dit aantal trekt u het aantal onderkomens af dat
wordt verhuurd aan personen die staan ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente
Ermelo (Namen en adressen toevoegen op een bijlage bij de aangifte). Van het resterende aantal onderkomens geeft u
per onderkomen het totaal aantal overnachtingen op.
Verhuurt u meerdere onderkomens en u ontvangt hiervoor maar één aangiftebiljet? Geef dan op een eigen
lijst of bij de opmerkingen op dit biljet aan welke onderkomens u verhuurt, welke eventueel leeg staan en
geef per onderkomen aan hoeveel overnachtingen er hebben plaatsgevonden.
3. Aantal (recreatie)onderkomens op recreatieterrein
Deze vraag is bestemd voor de ondernemer of beheerder van een park, camping of recreatieterrein. U vult
het totale aantal recreatieplaatsen/onderkomens op uw terrein in. Van dit aantal trekt u de onderkomens
waarvoor forensenbelasting wordt betaald, de onderkomens die worden verhuurd aan personen die staan
ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente Ermelo en de leegstaande onderkomens af.
Daarmee resteert het aantal (recreatie)plaatsen/onderkomens waarvoor toeristenbelasting verschuldigd is.
Van dit aantal geeft u het totaal aantal overnachtingen op. Tot slot geeft u de na(a)m(en) en adres(sen) op
van de perso(o)n(en) die zijn ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente Ermelo en voegt
die toe aan het aangiftebiljet.
4. en 5. Aantal overnachtingen
Vul het aantal overnachtingen in (het totaal aantal overnachtende personen vermenigvuldigen met het totaal
aantal nachten dat door hen is overnacht) volgens het nachtverblijfregister of de door u bijgehouden
administratie. Van dit aantal trekt u het aantal overnachtingen door personen die staan ingeschreven in de
Basisregistratie personen van de gemeente Ermelo af. Indien u aangifte doet voor een groepsaccommodatie,
een jachthaven, van kamerverhuur of een andere accommodatie, kunt u bij deze vraag tevens aangeven
hoeveel overnachtingen in aanmerking komen voor het € 0,00 tarief. Raadpleeg hiervoor de geldende
verordening.
6. Opmerkingen
Wilt u een toelichting op uw aangifte geven, dan kunt u dat hier vermelden.
Ondertekening
Wilt u de naam en het telefoonnummer vermelden van degene die het aangifteformulier heeft ingevuld,
zodat bij eventuele vragen contact kan worden opgenomen met deze persoon.

Meerinzicht

Meerinzicht is de

Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk

Gemeente Ermelo

T (0341) 567321

samenwerking van de

E contact@meerinzicht.nl

Gemeente Harderwijk

T (0341) 411911

gemeenten Ermelo,

I www.meerinzicht.nl

Gemeente Zeewolde

T (036) 5229522

Harderwijk en Zeewolde

