Opgave omzet overnachtingen
Toeristenbelasting wordt geheven alleen voor personen die niet in de gemeente
Weststellingwerf staan ingeschreven.
De toeristenbelasting 2016 wordt geheven over uw verblijfsomzet van 2016.
Aan de hand van deze aangifte wordt een definitieve aanslag opgelegd.
Het is de bedoeling dat u bij ‘omzet 2016’ in de aangifte toeristenbelasting invult:
de netto omzet voor verblijf/overnachtingen die onder het 6%-tarief voor de BTW valt, zonder
de BTW en de toeristenbelasting.
Het gaat erom dat u duidelijk maakt wat u in rekening brengt voor een standaard verblijf op
een standplaats, (hotel) kamer of verblijfsruimte. Daarbij hoeft u de eventuele extra’s die u
afzonderlijk in rekening brengt (zoals bijvoorbeeld gebruik van een fitnessruimte, sauna,
tennisbaan, zwembad of maaltijden) niet mee te rekenen.
Ook eventuele boekingskosten (commissie) hoeft u niet mee te rekenen. Wat wordt er
verstaan onder die commissiekosten? Het jaarlijkse totaal aan commissies voor boekingen
dat moet worden afgedragen aan commissiepartijen als Booking.com en vergelijkbare
partijen. Denk aan Vakantieveilingen, Expedia, HotelSpecials, etc.
Als u een all-in pakket in rekening brengt dan geldt de totale vergoeding als belaste omzet.
Als u het aangifteformulier niet invult, wordt er een schatting van uw omzet gemaakt en wordt
de aanslag toeristenbelasting opgelegd aan de hand van deze schatting.
In oktober en november worden ondernemers bezocht door medewerkers belast met de
toeristenbelasting vanwege de administratie die wordt bijgehouden ten aanzien van de
toeristenbelasting. Het is van belang om uw administratie hierop in te stellen, zodat u bij een
bezoek de door u gedane aangifte toeristenbelasting nader kunt specificeren.

AANGIFTEBILJET AANSLAG TOERISTENBELASTING 2016
Terugzenden voor: z.s.m.
Naam
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Bedrijfsnaam
Adres van het bedrijf
Postcode + woonplaats

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Soort accommodatie
……………………………………………………………………………
(hotel, (mini-)camping, groepsaccommodatie, B&B, recreatiewoning)
OPGAVE AANTALLEN PLAATSEN / OBJECTEN
Soort plaats
Hotel

aantal kamers:

……

Jaarplaatsen

aantal plaatsen:

……

Seizoenplaatsen

aantal plaatsen:

……

Losse kampeerplaatsen

aantal plaatsen:

……

Groepsaccommodatie

aantal kamers:

……

B&B

aantal kamers:

……

Recreatiewoningen

aantal woningen:

……

Totaal aantal:
Omzet 2016 *

……
………………………………

*(kopie) accountantsverklaring/aangifte omzetbelasting meesturen of een ander
document waaruit de omzet blijkt.
Indien de verwachte omzet voor 2017 substantieel afwijkt van de omzet 2016,
wat is dan de geschatte verwachte opbrengst?
Omzet 2017

………………………………

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ……………………………………………….
Datum: …………………………… Handtekening: ……………………………………………….
Ingevuld door: …………………… Telefoonnummer: ……………………………………………
* Zie de uitleg op de achterkant

