1

Toeristenbelasting, afhandeling en
betaling

Wiechert van ‘t Zanden, auditor bedrijfsadministratie
Raymond Nihot, Teamleider Heffing

Onderwerpen
1.

Hoe gaat de belastingdienst om met betaling van de voorlopige aanslag
toeristenbelasting 2020 en vooral als het niet lukt om te betalen?

2.

Hoe zijn de voorlopige aanslagen 2021 tot stand gekomen?

3.

Wat zijn de voorwaarden voor de aftrekpost inwoners van Amsterdam?

4.

Is er toeristenbelasting verschuldigd over kamerboekingen zonder
nachtverblijf? Ze nee, hoe verwerk je dit in je administratie?

5.

Overige vragen?

Hoe gaat de belastingdienst om met betaling van de voorlopige
aanslag toeristenbelasting 2020 en vooral als het niet lukt om te
betalen?

◼

◼

Al een deel betaald dan automatisch uitstel van betaling. Nog niets betaald, verzoek dat als
nog te doen. Lukt dat niet graag contact opnemen.
April 2021 aangifte over 2020, vanaf juni/juli definitieve aanslag die verrekend wordt met de
voorlopige aanslag 2020. Nieuwe betaaltermijn, ook nieuwe regeling mogelijk.

Vragen over betaling? 020 255 4800, belastingen@amsterdam.nl
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Hoe zijn de voorlopige aanslagen 2021 tot stand gekomen?
Hoe is de voorlopige aanslag 2021 tot stand gekomen?
◼ De voorlopige aanslag 2021 is gebaseerd op 40% van de oorspronkelijke heffingsgrondslag van 2020.
◼ De inschatting van 40% is gebaseerd op een verwachte bezettingsgraad, lagere gemiddelde kamerprijs en
een inschatting van het aantal overnachtingen (per persoon per nacht).
◼ De oorspronkelijke heffingsgrondslag van 2020 is gebaseerd op een eigen opgave door de hotels van het
verwachte aantal gasten in 2020 en een geprognotiseerde omzet voor 2020 (uiteraard vóór Covid).
◼ Inschatting gedaan in januari 2021 na gesprekken met KHN.
Aanslag niet correct?
Niet de juiste belastingplichtige, gestopt met de exploitatie, hotel deels dicht door verbouwing etc? Bezwaar
indienen via belastingen@amsterdam.nl
Niet eens met de voorlopige grondslag en betalingen?
Geprobeerd zo reëel mogelijk in de te schatten. Draag alleen de daadwerkelijk gecollecteerde
toeristenbelasting af. Per maand, per kwartaal….. Wel 31-12-2021 uiterlijk. Je hoeft nooit meer te betalen dan
nodig, dus ook niet “voorfinancieren”. Blijft er een verschil dan daarna weer automatisch uitstel betaling van
restant tot de verrekening in 2022. Bezwaar tegen grondslag niet nodig.
Al bezwaar gemaakt?
U wordt gebeld.
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Wat zijn de voorwaarden voor de aftrekpost inwoners van
Amsterdam?

De AVG is geen belemmering voor het opgeven van informatie die voor belastingheffing noodzakelijk is. Je
vraagt om de gegevens aan de gast. Wanneer hij dit geeft kan je vaststellen dat er sprake is van een
Amsterdammer en hoef je geen toeristenbelasting in rekening te brengen. Wanneer zij dit niet willen geven
kan er niet worden vastgesteld dat het gaat om een Amsterdammer en zal er dus toeristenbelasting
afgedragen moeten worden.

https://www.khn.nl/nieuws/amsterdammers-en-afdrachttoeristenbelasting-voor-verblijf-in-de-eigen-stad
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Is er toeristenbelasting verschuldigd over kamerboekingen
zonder nachtverblijf? Ze nee, hoe verwerk je dit in je
administratie?
Nee!
De verordening is heel duidelijk. Wanneer er tegen betaling overnachtingen wordt
aangeboden moet er toeristenbelasting worden betaald.
Een dagdeel werken in het hotel zonder overnachting. Geen toeristenbelasting
verschuldigd.
Hoe administreren?
• In elk geval apart!
• Bijvoorbeeld grootboekrekening “day use”
• Uit gastenfactuur moet blijken dat de omzet uitsluitend “day use” betreft
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Vragen?

◼ https://www.amsterdam.nl/belastingen-heffingen/
◼ belastingen@amsterdam.nl
◼ Moeite

met betalen, 020 255 4800
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