Aangiftebiljet precariobelastingen
Gemeente velsen postbus 465 1970 AL IJmuiden

Vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders
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Voor nadere informatie wordt verwezen naar de achterzijde van dit biljet.
1. naam van de

eigenaar
beheerder
exploitant

2. bedrijfsnaam van het
3. straat en huisnummer
4. postcode en woonplaats
5. omschrijving van het voorwerp

6. aantal m2 oppervlak
7. (be) vestigingsplaats van het
voorwerp
8. tijdsduur (b.v. dag, maand,
kwartaal, jaar e.d.)
aldus naar waarheid ingevuld op

(datum)

te

		

(handtekening
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Aan degene die een of meerdere voorwerpen heeft op, onder
of boven, voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
Hierbij nodig ik u uit het aan de ommezijde afgedrukte aangiftebiljet in te
vullen, te ondertekenen en binnen 14 dagen aan mij terug te zenden.
De heffingsambtenaar van de gemeente Velsen

Uittreksel uit de Verordening op de heffing en de
invordering van precariobelasting
Belastingplicht
De belasting wordt geheven van degene van een of meer voorwerpen heeft
onder, op of boven de grond van de gemeente, voor de openbare dienst
bestemd, dan wel degenen die te wiens behoeve voorwerpen onder, op of
boven de grond van de gemeente, voor de openbare dienst bestemd, worden
aangetroffen.

Belastingjaar
1. Het heffingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De jaarlijks doorlopend verschuldigde belasting wordt geheven bij wege
van aanslag.
3. Bij de berekening van de verschuldigde belasting worden gedeelten van
tijdvakken en gedeelten van afmetingen voor gehele gerekend, met dien
verstande, dat indien debelasting alleen is vast gesteld voor een jaar en de
belastingplicht in de loop van het kalenderjaar aanvangt, voor de eerste
maal slechts een aanslag wordt opgelegd over zoveel twaalfde gedeelten
van een jaar als er nog volle kalendermaanden overblijven.

Tarieven
Voor het hebben van voorwerpen, is belasting verschuldigd, zoals deze is
vermeld in de bij de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting behorende tarieventabel.

