Aangeven verblijfsbelasting B0399
Bijlage B
Behorende bij de uitvoeringsregeling verblijfsbelastingen
Toelichting
Op grond van de Verordening waterverblijfsbelasting Peel en Maas, wordt een belasting geheven van
ieder die tegen een vergoeding in welke vorm dan ook gelegenheid tot overnachten biedt.
De heffingsgrondslag van de waterverblijfsbelasting is het aantal etmalen. Om het aantal etmalen te
kunnen bepalen dient iedere belastingplichtige na afloop van het belastingjaar een aangiftebiljet in te
dienen.
Invullen en terugsturen
U wordt vriendelijk verzocht de onderstaande vragen in te vullen, het formulier te ondertekenen en
binnen drie weken te retourneren aan de gemeente Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB
PANNINGEN.
Met eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot het team belastingen van de
gemeente Peel en Maas. Het team belastingen is bereikbaar op telefoonnummer (077) 3279 575.
AANGIFTEBILJET WATERVERBLIJFSBELASTING
Belastingjaar:
Naam:
…………………………………………………………….…………
Adres:
…………………………………………………………………….…
Postcode en woonplaats:
…………………………………….………………
Telefoonnummer:
………………………………………………….…
Bedrijfsnaam: …………………………………………………………………….…
Adres van het bedrijf:
.…………………………………………….……..
Postcode en woonplaats:
……………………………………………….……
I.
FORFAITAIRE BEREKENINGSWIJZE VAN DE HEFFINGSMAATSTAF EN/OF OPTEREN
VOOR NIET-FORFAITAIRE HEFFING
Is alleen bestemd voor vaste ligplaatsen die bestemd zijn en worden gebezigd als verblijf voor
vakantie en andere recreatieve doeleinden.
Let op: is niet van toepassing bij vaste ligplaatsen, die beschikbaar worden gesteld aan
arbeidsmigranten.
U kunt per soort ligplaats aangeven of u kiest voor het forfait, of dat u naar het werkelijk aantal
etmalen belast wilt worden. Indien u kiest voor het forfait, dient u per soort ligplaats aan te geven
hoeveel verhuurde ligplaatsen er zijn. Indien u kiest voor het werkelijk aantal etmalen, dient u per
soort ligplaats aan te geven wat het werkelijk aantal etmalen is dat is gerealiseerd door personen die
niet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Peel en Maas zijn
ingeschreven.
Soort ligplaats

Keuze

Invullen

Vaste ligplaatsen

○ forfait
○ werkelijk aantal
etmalen

aantal verhuurde ligplaatsen:
aantal etmalen:

………
………

II.

WERKELIJK AANTAL GEREALISEERDE ETMALEN

Bestemd voor de overige ligplaatsen.
U dient het werkelijk aantal etmalen in te vullen, dat gerealiseerd is door personen die niet in de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Peel en Maas zijn
ingeschreven.
Overige ligplaatsen

werkelijk aantal etmalen:

……….

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te

…………………………………………

Datum: ………………

…………………………...…………….

__

Handtekening:

