Aangiftebiljet hondenbelastingen
Gemeente velsen postbus 465 1970 AL IJmuiden

Vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders der gemeente
Velsen d.d. 2-03-2004
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de achterzijde van dit biljet.
1. naam en voorletters
2. straat en huisnummer
3. postcode en woonplaats
4. geboortedatum
5. datum waarop de hond (en)
is (zijn) aangeschaft
6. aantal honden dat wordt aangegeven
7. totaal aantal aanwezige honden
8. datum waarop u zich in de
gemeente heeft gevestigd
(alleen invullen bij vestiging in de loop van het belastingjaar)

aldus naar waarheid ingevuld op
te
Handtekening

in te zenden binnen 14 dagen na uitreiking van het aangiftebiljet.
hondenbelastingen 03 n 18

Z.O.Z.

Aan de houders van honden in de gemeente Velsen
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.
Het hoofd van bureau Belastingen

Uittreksel uit de Verordening op de heffing en de
invordering van hondenbelasting
Belastingplicht
Belastingplichtig is ieder die in de gemeente een of meer honden houdt. Als de houder
van een hond wordt aangemerkt degene die, onder welke titel ook, een hond onder zich
heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.
Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het
houden van een hond door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet
bedoelde ambtenaar, aan te wijzen lid van dat huishouden.

Belastingjaar
Het belastingjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Tarief
De tarieven zijn vermeld in de verordening op de heffing en invordening van
hondenbelasting.

Continuering van de belastingheffing
Ten aanzien van de belastingplichtige aan wie over het vorige belastingjaar een aanslag
wordt opgelegd, wordt de belasting geheven naar hetzelfde aantal honden als waarnaar
hij voor het laatst aangifte heeft gedaan, tenzij blijkt dat het aantal honden waarvoor hij
belastingplichtig is, wijziging heeft ondergaan of zijn belastingplicht voor de aanvang
van het belastingjaar is geëindigd.

Aangifteplicht
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar ontstaat dan wel het aantal
honden dat door de belastingplichtige wordt gehouden wijziging ondergaat, moet de
belastingplichtige binnen dertig dagen na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, bij de in artikel 231,
tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar schriftelijk verzoeken
om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

