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Invoering Reclamebelasting

Geachte heer/mevrouw,
Vanaf 1 januari 2022 voert de gemeente Amsterdam reclamebelasting in. De gemeente wil
reclame in de openbare ruimte verminderen. En het gebruik van de openbare ruimte belasten.
Reclamebelasting zou eigenlijk in 2020 starten.
Mogelijk hebt u (reclame)uitingen die vallen onder reclamebelasting. Hieronder leest u hoe het
werkt. En wat u van ons kunt verwachten.
Wat is reclamebelasting?
Reclamebelasting moet worden betaald voor uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
Denk aan gevelreclames, uithangborden, raamreclames, abri’s, vlaggen, sandwichborden,
naamplaten en menukaarten.
Wat kost het?
Het bedrag wordt berekend door de totale oppervlakte van alle (reclame)uitingen aan een gebouw
per ondernemer, organisatie of particulier bij elkaar op te tellen. Voor een vlag, banier of bedrukte
parasol geldt een prijs per stuk. In drukke delen van de stad is de reclamebelasting hoger.
Bijvoorbeeld: een winkelier met een bord van 5 vierkante meter aan de gevel in Amsterdam Noord
betaalt € 155 per jaar. Een vergelijkbaar bord kost in het Centrum € 275 per jaar.
Hoe verder?
 Reclamebelasting gaat in op 1 januari 2022.
 In het voorjaar 2022 laten we weten welke gegevens over uw reclames bekend zijn bij
Belastingen. Daar kunt u op reageren. Daarvoor hebt u eHerkenning (niveau 3) of DigiD nodig.
 In de tweede helft van 2022 ontvangt u de definitieve aanslag.
Hoe kan ik me voorbereiden?
 Hebt u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag het nu vast aan op eHerkenning.nl
(ondernemers) of DigiD.nl (particulieren).
 Voor uitingen die u voor 1 januari 2022 weghaalt, betaalt u geen reclamebelasting.
 Heeft u geen openbare uitingen, dan betaalt u geen belasting.
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Meer informatie
Op amsterdam.nl/reclamebelasting vindt u de tarieven en uitleg van de regels.
Vragen
Hebt u vragen? Bel ons dan op 020 255 4800. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
tussen 08.00 en 18.00 uur. Of kijk op amsterdam.nl/belastingen.
Met vriendelijke groet,
Mr. drs. J.G. Bakker
Directeur Belastingen
Gemeente Amsterdam, Landsmeer en Weesp

