AANMELDINGSFORMULIER
TOERISTENBELASTING

Dagtekening:

___-___-_______

Aanmeldingsformulier
moet terug zijn voor:

___-___-_______

Formulier uitgereikt aan:

Naam bedrijf/onderkomen:

Ondergetekende meldt zijn bedrijf/activiteit voor de toeristenbelasting aan als volgt:
1. Zijn de bovenstaande gegevens niet juist,
dan verzoeken wij u hiernaast de juiste
gegevens te vermelden.

Graag ook inschrijfnummer van het Handelsregister vermelden.
2. Wat is de aard van uw bedrijf of activiteit?
3. Hoeveel overnachtingen zult u/zal uw
bedrijf tegen vergoeding (van welke aard
ook) naar verwachting per jaar hebben?
4. Op welke wijze kunt u het door u aangegeven aantal overnachtingen aannemelijk
maken?

overnachtingen
Door middel van:
a*. het gelijktijdig met een aangifteformulier
meezenden van één of meer overzichten,
waaruit het aangegeven aantal overnachtingen blijkt
b*. anders, namelijk:

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is
Aldus naar waarheid ingevuld op
Ondertekend door

___-___-______

____________________________________ (naam)
_______________________________ (functienaam)

_______________________________________________(handtekening)

TOELICHTING BIJ AANMELDINGSFORMULIER TOERISTENBELASTING
Algemeen
Op grond van artikel 224 van de Gemeentewet is iedere gemeente bevoegd om toeristenbelasting te
heffen. De toeristenbelasting wordt geheven terzake van personen die in de gemeente nachtverblijf
houden en die niet in de gemeentelijke basisadministratie (vroeger: het bevolkingsregister) staan
ingeschreven. De gemeenteraad stelt de toeristenbelasting in en maakt ook een belastingverordening
op.
Het begrip overnachten tegen vergoeding
In de verordening toeristenbelasting is geregeld waarvoor toeristenbelasting wordt geheven. Het
begrip overnachten tegen vergoeding is daarbij belangrijk. De aard of reden van het verblijf in de
gemeente is daarbij niet van belang. De reden van het verblijf behoeft daarom niet een toeristisch
karakter te hebben. De toeristenbelasting is ook verschuldigd als men door zakelijke- of opleidingsdoeleinden in de gemeente verblijft.
Met het begrip overnachten tegen vergoeding heeft de gemeenteraad beoogd dat het logeren bij
familie of bekenden niet belastingplichtig zou worden. Het begrip vergoeding moet echter wel ruim
uitgelegd worden. Niet alleen vergoedingen voor de overnachting zelf veroorzaken dat belastingplicht
ontstaat. Ook een ouderbijdrage voor een schoolkamp of het betalen van een contributie aan een
vereniging, waarmee overnachten in de gemeente mogelijk wordt, wordt bij de toeristenbelasting als
vergoeding aangemerkt.
De vragen op het aanmeldingsformulier
Het aanmeldingsformulier heeft u, uw bedrijf of uw organisatie toegezonden gekregen, omdat er bij
de gemeente een vermoeden van belastingplicht bestaat. Omdat wij uw bedrijf of activiteit niet kennen, zenden wij u eerst een aanmeldingsformulier. De hier aangeduide gegevens worden gebruikt om
de gegevens van het aangifteformulier te beoordelen of om de hoogte van de aanslag vast te stellen.
Ook kan de informatie die u op het aanmeldingsformulier vermeldt aanleiding zijn, u geen aangiftebiljet toe te zenden omdat daartoe geen reden bestaat.
Het aangifteformulier is op naam gesteld van het bedrijf of de organisatie waarvan bij de gemeente de
gegevens bekend zijn. Het is mogelijk dat deze gegevens niet juist zijn vermeld. In dat geval kunt u bij
het antwoord van vraag 1 de juiste gegevens vermelden.
De vragen 2 en 3 beogen informatie te verstrekken over de aard van uw bedrijf of activiteit en het
aantal overnachtingen dat plaatsheeft.
Bij vraag 4 wordt gevraagd op welke wijze u het aantal overnachtingen dat u later op het aangifteformulier zult invullen registreert. De heffingsambtenaar van de gemeente Baarn is bevoegd om het
door u aangegeven aantal op juistheid en volledigheid te (laten) controleren.
Het terugzenden van het aanmeldingsformulier
Voor het terugzenden van het aanmeldingsformulier kunt u gebruikmaken van meegezonden portvrije enveloppe.

