FORMULIER AANGIFTE LOGIESBELASTING
Logiesbelasting moet binnen één maand na afloop van een kwartaal worden betaald. U doet eerst aangifte.
Na uw aangifte ontvangt u een aanslagbiljet voor het betalen van de belasting.
Met dit formulier kunt u aangifte doen.
Ondergetekende: ……………………………….……………………………………………………
Burgerservicenummer / KvK-nummer: …………………………………………………………
eigenaar / huurder / exploitant van het hotel, b&b, pension, vakantie-onderkomen, mobiele
kampeeronderkomen of de niet-beroepsmatig verhuurde ruimte op het adres:
straat en huisnummer:………………..…………………………………………
postcode:……………………...
plaats:………………………….
e-mail:………………………….
De naam van het hotel, b&b, pension, vakantie-onderkomen, mobiele kampeeronderkomen of de nietberoepsmatig verhuurde ruimte is:
……………………………………………………………………………………
Doet hierbij aangifte over de periode:
van datum………………………….. tot datum………………………………………
verklaart dat de periode waarop de aangifte betrekking heeft, aan (A) het aantal
van ………………….personen verblijf met overnachting is verleend, met een totale omzet van de kale
overnachtingsprijs van (B) €……………………………waarmee aan logiesbelasting over de genoemde periode
waarop de aangifte betrekking heeft, de verschuldigde logiesbelasting is:
B x 6,5% = € …………………………………
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
plaats: ………………..………………………
datum: …………………………………………
handtekening: …………………………………
Twee mogelijkheden voor het doen van aangifte:
1) dit formulier scannen en mailen naar: Logiesbelastingdv@rotterdam.nl
2) dit formulier per post sturen naar: Gemeente Rotterdam, Belastingen
Afdeling Aanslagregeling
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

BIJSLUITER LOGIESBELASTING
Kale overnachtingsprijs
U doet aangifte over de som van de kale overnachtingsprijzen per kwartaal.
De kale overnachtingsprijs is de prijs die u in rekening brengt voor de overnachting.
Kosten voor overnachten niet uitsplitsen
De kosten die gemoeid zijn met het overnachten, mag u niet uitsplitsen voor de logiesbelasting. Dus de kosten van
bedlinnen, schoonmaken, afschrijving meubilair, bemiddelingskosten voor reisbureaus (commissiekosten) etc. mag u niet
uit de overnachtingsprijs halen voor de berekening van de logiesbelasting. Verleende korting op de overnachtingsprijs
mag wel worden afgetrokken.
Extra kosten niet meerekenen
De volgende kosten vallen niet onder de overnachting en rekent u voor de berekening van de logiesbelasting niet mee:
•

gebruikmaken van roomservice;

•

gebruik uit koelkastje op de kamer;

•

gebruik hotelfaciliteiten (bv. sauna, huur speelfilms, fitness, internet);

•

ontbijt, lunch, diner;

•

andere niet aan het overnachten gebonden dienstverlening.

Verplichtingen
Volgens het bepaalde in artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, op de heffing van gemeentelijke
belastingen van toepassing verklaard in artikel 231 van de Gemeentewet, doet u als aanbieder van nachtverblijf aangifte
door:
a.

de in de uitnodiging gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud (op bij ministeriële regeling te
bepalen wijze) in te vullen, te ondertekenen en in te leveren of toe te zenden, en

b.

de in de uitnodiging gevraagde bescheiden of andere gegevensdragers, dan wel de
inhoud daarvan, (op bij ministeriële regeling te bepalen wijze) in te leveren of toe te zenden.

Tijdstip aangifte en betaling
Op grond van de Verordening logiesbelasting moet u binnen één maand na afloop van een kwartaal voor dat
kwartaal aangifte doen. Dus over het 1e kwartaal van een jaar (januari, februari en maart) doet u in de maand april
aangifte.
U kunt de aangifte digitaal doen door het formulier te scannen en het gescande formulier te sturen naar het e-mailadres:
logiesbelastingdv@rotterdam.nl. U kunt het formulier ook per post te zenden naar:
Gemeente Rotterdam, Belastingen, Afd. Aanslagregeling, Postbus 924, 3000 AX Rotterdam.
Daarna krijgt u een aanslagbiljet toegestuurd. Daar staat in hoe u de belasting kunt betalen.

Verzuimboete als u geen aangifte en betaling doet
Volgens het bepaalde in artikel 67c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan een verzuimboete van maximaal
€ 4.920 per verzuim worden opgelegd als een belastingplichtige aanbieder van nachtverblijf voor de logiesbelasting geen
aangifte en betaling doet, niet volledig aangifte en betaling doet of geen aangifte en betaling doet binnen de gestelde
termijn in de belastingverordening of belastingwet.

Boete als u niet (op tijd) betaalt
Volgens het bepaalde in artikel 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan een boete worden opgelegd van ten
hoogste 100 percent van het bedrag dat niet of niet tijdig is betaald als het aan opzet of grove schuld is te wijten dat de
belasting welke op aangifte moet worden voldaan niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de in de belastingverordening
of belastingwet gestelde termijn is betaald.

