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Toeristenbelasting

Belastingen gemeente Amsterdam
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Onderwerpen
1. Voorlopige aanslag 2022
2. Registratie “Amsterdammers”
3. Bijkomende dienstverlening
4.Afspraken over betalingen

Voorlopige aanslag 2022

Dagtekening 28-02-2022
◼ Gebaseerd op definitieve aanslag 2020.
◼ Twee betaaltermijnen, 31-03-2022 en 31-12-2022
◼

Omzetten en aantal gasten op niveau 2020 en 2021
◼ Betaal wat je daadwerkelijk ontvangt, ook indien dit mogelijk meer
is.
◼ Bezwaar is niet nodig, tenzij de tenaamstelling niet correct is.
◼ Aangifte vanaf april 2023, verrekening vlp 2022 vanaf juni 2023
◼
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Registratie “Amsterdammers”
▪ Over de omzet uit overnachtingen en het aantal overnachtingen van
personen met een inschrijving als ingezetene in de BRP hoeft u geen
toeristenbelasting te betalen. Ook geen vast bedrag per persoon per
nacht.

▪ De omzet en het aantal overnachtingen van deze personen moet u wel
opgeven bij het doen van aangifte. Deze omzet en het aantal
overnachtingen kunt u via aftrekposten in mindering brengen.

▪ U komt in aanmerking voor één of beide van deze aftrekposten als u per
ingeschreven gast gegevens bijhoudt en als bewijs meestuurt bij het
indienen van de aangifte.

Registratie “Amsterdammers”
Wat moet u bijhouden?
•
•
•
•
•
•
•

Voorletters en achternaam
Datum aankomst
Datum vertrek
Geboortedatum
Geregistreerd adres in Amsterdam volgens de BRP
Omzet uit overnachten inclusief btw.
OPTIONEEL Het Burgerservicenummer. Deze toevoeging is niet verplicht, maar voorkomt het risico dat de opgegeven persoon niet herleid
kan worden in de BRP.

De AVG is geen belemmering voor het opgeven van informatie die voor
belastingheffing noodzakelijk is.

Registratie “Amsterdammers”
Sjabloon voor bijlage bij aftrekpost.
•
•

Belastingen zal via amsterdam.nl een sjabloon beschikbaar stellen welke
gebruikt kan worden voor het bijhouden van Amsterdamse gasten.
Zonder bijlage wordt de aftrekpost niet toegekend.

Registratie “Amsterdammers”
Hoe kunt u controleren of een gast in Amsterdam woont?
• U kunt de gast vragen om dit aan te tonen via Mijn
Amsterdam.
• Een Amsterdamse gast kan via DigiD inloggen op Mijn
Amsterdam.
• Het woonadres in Mijn Amsterdam is gekoppeld aan de BRP.
• Als een gast niet wil meewerken om aan te tonen dat men in
Amsterdam woont, dan adviseert Belastingen om
toeristenbelasting in rekening te brengen.
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Bijkomende dienstverlening
Omzet uit bijkomende dienstverlening kan door Belastingen gezien worden
als onderdeel van de omzet uit overnachtingen. Ook al wordt deze dienst
afzonderlijk in rekening gebracht.
Over welke bijkomende dienstverleningen betaald u altijd
toeristenbelasting?

• Als de prijs van bijkomende dienstverlening op de factuur is inbegrepen
in de overnachtingsprijs. Ook als u deze dienstverlening in uw
boekhouding als aparte omzet administreert.

Bijkomende dienstverlening
Over welke bijkomende dienstverleningen in het
lage btw-tarief betaald u toeristenbelasting?
Dit zijn voorbeelden. De lijst is niet volledig.
• Wi-Fi
• Verhuur lakenpakketten, handdoeken, keuzepakketten, etc.
• (Extra) schoonmaak
• Early of late check in/out
• Afvoeren en innemen van vuil en of tapwater
• Upgrade (overplaatsen) naar een duurdere kamer
• Het verstrekken van gas, water en elektriciteit
• Het bieden van gelegenheid tot douchen
• Kruiers, butlerservice, etc.

Bijkomende dienstverlening
Over welke bijkomende dienstverleningen in het lage
btw-tarief betaald u geen toeristenbelasting?
Dit zijn voorbeelden. De lijst is niet volledig.
• Pay tv
• Telefoon
• Oppasservice
• Versieren van de kamer
• Kranten
• Gelegenheidspakketten, zoals bij verjaardagen, trouwen en romantische uitjes
• Minibar
• Bloemen
• Het bieden van gelegenheid tot het wassen en drogen van kleding
• Parkeerruimte

Bijkomende dienstverlening
Over welke bijkomende dienstverlening betaald u
nooit toeristenbelasting?

• Als u de bijkomende dienstverlening afzonderlijk in
rekening brengt op basis van het hoge btw-tarief.

Corona.
Vraag hulp bij betalen
◼

In maart 2021 zijn de Hotels aangeschreven die nog geen
Toeristenbelasting hadden afgedragen op hun Voorlopige aanslag
van het jaar 2020. Verzocht werd dit alsnog binnen 2 weken te doen
of contact op te nemen als ze moeite hebben met betalen. In 2022
doen we dit op dezelfde manier.

◼

Voor Toeristenbelasting is normaal gesproken geen
betalingsregeling mogelijk maar door Corona zijn er uitzonderingen
gemaakt om zoveel mogelijk maatwerk te leveren met als doel om
te helpen met betalen.

◼

Het merendeel van de Hotels heeft gereageerd en zijn er na overleg
betaalafspraken gemaakt die over het algemeen ook netjes worden
nagekomen.
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Corona
Vraag hulp bij betalen
◼

Een klein percentage laat jammer genoeg niets van zich horen.

◼

Het advies blijft nog steeds: Betaal alleen het bedrag dat u zelf hebt
geïnd bij uw gasten.

◼

Zolang we met elkaar in gesprek blijven komen we wel tot een
passende oplossing.

◼

Hebt u moeite met betalen? Of hebt u vragen? Dan kunt u bellen
met 020 255 4800 van maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 18.00
uur. Of stuur een e-mail naar belastingen@amsterdam.nl.
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Vragen?
◼ https://www.amsterdam.nl/belastingen-heffingen/
◼ belastingen@amsterdam.nl
◼ Moeite

met betalen, 020 255 4800
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