WAS WORDT overzicht belastingverordeningen 2022
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen
Geel gearceerd betreft de wijzigingen.
Bestaande artikel was

Artikel 2 Aangifte
1.

2.

3.

4.

De belastingplichtige voor:
a. de forensenbelasting;
b. de toeristenbelasting
aan wie niet binnen zes maanden na
afloop van het belastingjaar of
kalenderjaar een aangiftebiljet is
uitgereikt of een aanslag is opgelegd,
is gehouden binnen één maand na het
verstrijken van die zes maanden in
artikel 231, tweede lid, onderdeel b,
van de Gemeentewet bedoelde
gemeenteambtenaar een schriftelijk
verzoek in te dienen om uitreiking van
een aangiftebiljet.
Als formulier van het aangiftebiljet
forensenbelasting wordt vastgesteld het
formulier dat in overeenstemming is met het in
bijlage 1 opgenomen model.
Als formulier van het aangiftebiljet
toeristenbelasting wordt vastgesteld het
formulier dat in overeenstemming is met het in
bijlage 2 opgenomen model.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen
dienen de in het aangiftebiljet gevraagde
gegevens duidelijk, stellig en zonder
voorbehoud te worden ingevuld.
Het aangiftebiljet toeristenbelasting wordt
ondertekend en met de daarbij gevraagde
bescheiden binnen zes weken na ontvangst
van het aangiftebiljet ingeleverd of
toegezonden.
Het aangiftebiljet forensenbelasting wordt
ondertekend en met de daarbij gevraagde
bescheiden binnen vier weken na ontvangst
van het aangiftebiljet ingeleverd of
toegezonden.

Artikel 4 Aanmeldingsplicht
toeristenbelasting
1.

2.

In afwijking van de verordening
toeristenbelasting heeft belastingplichtige aan
de aanmeldingsverplichting voldaan, indien
belastingplichtige reeds als belastingplichtige
is aangemeld bij de gemeente Coevorden.
Door de gemeente wordt kosteloos een
aanmeldingsformulier toeristenbelasting ter
beschikking gesteld om te voldoen aan de
aanmeldingsplicht.

Nieuwe artikel wordt

Artikel 2 Aangifte

1. De belastingplichtige voor:
a. de forensenbelasting;
b. de toeristenbelasting
aan wie niet binnen zes maanden na
afloop van het belastingjaar of
kalenderjaar een aangifteformulier is
uitgereikt of een aanslag is opgelegd, is
gehouden binnen één maand na het
verstrijken van die zes maanden in artikel
231, tweede lid, onderdeel b, van de
Gemeentewet bedoelde
gemeenteambtenaar een verzoek in te
dienen om uitreiking van een
aangifteformulier.
2. Als formulier voor het doen van aangifte
forensenbelasting wordt vastgesteld het formulier
dat in overeenstemming is met het in bijlage 1
opgenomen model.
3.Als formulieren voor het doen van aangifte
toeristenbelasting worden vastgesteld:
a. het formulier dat in overeenstemming is
met het in bijlage 2 opgenomen model,
aangifteformulier toeristenbelasting;
b. het formulier dat in overeenstemming is
met het in bijlage 3 opgenomen model,
nachtverblijfregister.
4.Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen de in
het aangifteformulier gevraagde gegevens duidelijk,
stellig en zonder voorbehoud te worden ingevuld.
Het aangifteformulier toeristenbelasting wordt
ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden
binnen zes weken na ontvangst van het
aangifteformulier ingeleverd of toegezonden.
Het aangifteformulier forensenbelasting wordt
ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden
binnen vier weken na ontvangst van het
aangifteformulier ingeleverd of toegezonden.

staat in de verordening toeristenbelasting.
Kosteloos eruit gelaten.

Artikel 5 Gebruik nachtverblijfregister
toeristenbelasting
1.

Voor de toepassing van de verordening
toeristenbelasting en onderhavige
uitvoeringsregeling wordt onder
‘nachtverblijfregister’ verstaan een
gegevensverzameling, waarin met betrekking
tot een ieder aan wie gelegenheid tot verblijf
wordt geboden, wordt bijgehouden:
a. naam en voorletter(s), woonplaats,
geboortedatum;
f. indien van toepassing naam,
woonplaats, geboortedata, BSN
nummer van personen waarvoor geen
belasting is verschuldigd.

Artikel 4 Gebruik nachtverblijfregister
toeristenbelasting
1.

Voor de toepassing van de verordening
toeristenbelasting en onderhavige
uitvoeringsregeling wordt onder
‘nachtverblijfregister’ verstaan een
gegevensverzameling, waarin met betrekking tot
een ieder aan wie gelegenheid tot verblijf wordt
geboden, wordt bijgehouden:
a. naam en woonplaats;
f. is vervallen

Beleidsregels gemeentelijke belastingen
Bestaande artikel was

Nieuwe artikel wordt
Geen tekstuele wijzigingen.

Afvalstoffenheffing
Bestaande artikel was

Nieuwe artikel wordt

Geen tekstuele wijzigingen.
Tarief daalt met 3,5%

Marktgelden
Bestaande artikel was

Nieuwe artikel wordt

tarieven verhoogd met 1,4%

OZB
Bestaande artikel was
Onroerendezaakbelastingen

Nieuwe artikel wordt
Gewijzigd in onroerende-zaakbelasting conform

artikel 220 GW

Artikel 1 Belastbaar feit en
belastingplicht

Artikel 1 Belastbaar feit en belastingplicht
1.

Artikel 1 is hetzelfde 2 en 3 zijn toegevoegd als
verduidelijking.

2.

3.

Onder de naam ‘onroerende-zaakbelastingen’
worden voor binnen de gemeente gelegen
onroerende zaken twee directe belastingen
geheven:
a. een belasting van degene die bij het begin
van het kalenderjaar een onroerende zaak
die niet in hoofdzaak tot woning dient, al
dan niet krachtens eigendom, bezit,
beperkt recht of persoonlijk recht
gebruikt, verder te noemen:
gebruikersbelasting;
b. een belasting van degene die bij het begin
van het kalenderjaar van een onroerende
zaak het genot heeft krachtens eigendom,
bezit of beperkt recht, verder te noemen:
eigenarenbelasting.
Bij de gebruikersbelasting wordt:
a. gebruik door degene aan wie een deel van
een onroerende zaak in gebruik is
gegeven (verder: de gebruiker),
aangemerkt als gebruiker door degene die
dat deel in gebruik heeft gegeven (verder:
de gebruikgever); de gebruikgever is
bevoegd de belasting als zodanig te
verhalen op de gebruiker;
b. het ter beschikking stellen van een
onroerende zaak voor volgtijdig gebruik
aangemerkt als gebruik door degene die
de onroerende zaak ter beschikking heeft
gesteld; degene die de onroerende zaak
ter beschikking heeft gesteld is bevoegd
de belasting als zodanig te verhalen op
degene aan wie de zaak ter beschikking is
gesteld.
Voor de eigenarenbelasting wordt als
genothebbende krachtens eigendom, bezit of
beperkt recht aangemerkt degene die bij het
begin van het kalenderjaar als zodanig in de
basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt
dat hij op dat tijdstip geen genothebbende
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Opmerking:
Artikel 1 is hetzelfde 2 en 3 zijn toegevoegd.
Betreft artikel 220 lid b GW
Artikel 2 a is deelgebruik bij
bedrijfsverzamelgebouwen met meerdere
gebruikers, eigenaar ontvangt dan de aanslag
2a b is volgtijdig gebruik (niet-woningen die voor
korte perioden worden verhuurd. Eigenaar
ontvangt aanslag voor niet-woning

Lijkbezorgingsrechten
Bestaande artikel was

Nieuwe artikel wordt

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en
citeertitel

Artikel 11 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel
Alleen volgorde aangepast.
tarieven verhoogd met 1,4%
Verder geen tekstuele wijzigingen.

Forensenbelasting
Bestaande artikel was

Nieuwe artikel wordt
Geen tekstuele wijzigingen.
tarieven verhoogd met 1,4%

Rioolheffing
Bestaande artikel was

Nieuwe artikel wordt

Artikel 5 Maatstaf van heffing rioolheffing
afvalwater
2. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld
op het aantal kubieke meters leidingwater,
grondwater en oppervlaktewater dat in de laatste
aan het einde van het belastingjaar 2018 naar het
perceel is toegevoerd of is opgepompt. Ingeval de
verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van
twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door
herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die
herleiding wordt een gedeelte van een
kalendermaand voor een volle maand gerekend.

Artikel 5 Maatstaf van heffing rioolheffing
afvalwater
2. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op
het aantal kubieke meters leidingwater, grondwater
en oppervlaktewater dat in de laatste aan het einde
van het belastingjaar 2020 naar het perceel is
toegevoerd of is opgepompt. Ingeval de
verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van
twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door
herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding
wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een
volle maand gerekend.

Liggelden
Bestaande artikel was
Het voor een tijdelijke ligplaats voor een
pleziervaartuig is een tarief verschuldigd per
strekkende meter per dag; € 1,00

Nieuwe artikel wordt
tarieven verhoogd met 1,4%

Leges
Bestaande artikel was

Nieuwe artikel wordt

tarieven verhoogd met 1,4%
Campergeld
-

nieuwe verordening per 01-01-2022

