
 

 

In deze bijsluiter wordt n het kort een toelichting gegeven op

het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2018.

Nieuw in 2018

Invoering van kostendelersnorm bij kwijtschelding. Lees

meer hierover bij het onderwerp kwijtschelding.

Kosten diftar ook op aanslag gemeentelijke belastingen

Onroerende-zaakbelastingen

'= Wie betaalt onroerende-zaakbelastingen (0ZB)?

de eigenaar Hierbij wordt gekeken wie op

1 januari 2018 volgens het kadaster

het genot heeft krachtens eigendom,

bezit of beperkt recht

de gebruiker Hierbij wordt gekeken wie op

1 januari 2018 de niet-woning

gebruikt.

Wanneer er meerdere eigenaren c.q. gebruikers zijn wordt 66n

van de eigenaren c.q. gebruikers aangemerkt als

belastingplichtige.

'm Waarover wordt de OZB berekend?

De onroerende zaakbelastingen worden berekend over de

vastgestelde WOZ-waarde.

m Wat moet ik betalen?

De onroerende zaakbelastingen worden berekend als een

percentage van de vastgestelde WOZ-waarde.

Voor woningen gelden andere tarieven dan voor

nietwoningen. Alleen bij de niet-woningen betaalt ook de

gebruiker ÔZB over de waarde van hef bedrijfsgedeelte.

De vastgestelde percentages zijn:

Afvalstoffenheffing

‚ Effecten invoering DIFTAR in 20177

In 2017 werd het ‘diftar’systeem in gevoerd met het motto:

“Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder restafval en hoe

minder u dus betaalt. Afval scheiden loont dus!”. De gemeente

is zeer tevreden met het gewijzigde aanbiedgedrag. De

afname van de hoeveelheid restafval overtreft elke

verwachting. Het vaste bedrag per adres kan daardoor

verlaagd worden van € 105,30 naar€ 88,96. De overige

tarieven zijn niet aangepast ten opzichte van 2017.

Op onze website: www.hofvantwente.nl/afval en bij

Twentemilieu (www.twentemilieu.nl) vindt u meer

informatie.

= Wie betaalt afvalstoffenheffing?

ledereen die een perceel gebruikt waarvoor de gemeente

verplicht is de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen moet

afvalstoffenheffing betalen. Deze verplichting geldt voor

percelen waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan.
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m Wat moet ik betalen?

Op de huidige aanslag wordt alleen het basisbedrag per

perceel (€ 88,96 per jaar) in rekening gebracht.

Voor een beperkt aantal percelen geldt een vast bedrag van

€ 187,36. Bij die percelen i het niet mogelijk om onderstaande

tarieven apart te berekenen.

m Wat en wanneer moet ik nog meer betalen?

De overige kosten van de afvalstoffenhefing betaalt u

achteraf. Dus in 2019 komt de aanslag over het jaar 2018. In

geval van overlijden of vertrek uit de gemeente kan deze

aanslag eerder komen. Op deze aanslag kunnen de volgende

zaken voorkomen:

 
Rioolheffing

m Wie betaalt riolheffing?

De gebruiker van een perceel, van waaruit afvalwater direct of

indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, betaalt

rioolheffing.

m Wat moet ik betalen?

Het bedrag dat u moet betalen hangt af van het aantal kubieke

meters water dat wordt geloosd op het rioolstelsel. Dit wordt

gelijkgesteld aan de hoeveelheid m? afgenomen water van de

waterleidingmaatschappij. Tot en met 500 m? afgevoerd water

betaalt u een vast bedrag van € 285,80 en boven 500 m? een

bedrag per m°.

Verhuizing na 1 januari 2018?

Als u in de loop van 2018 verhuist binnen de gemeente, dan

heeft dat in de meeste gevallen geen gevolgen voor uw

aanslag gemeentelijke heffingen.

Als u in de loop van 2018 verhuist naar een adres buiten de

gemeente Hof van Twente, dan worden de aanslagbedragen

van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel

reinigingsrecht, berekend tot en met de maand van vertrek uit

de gemeente. Als u verhuist nadat de aanslag is opgelegd, zal

de gemeente deze belastingen automatisch verminderen over

de maanden dat u niet meer in onze gemeente woont.

LET OP: Verhuizing na 1 januari 2018 heeft geen gevolg

voor de aanslag onroerende-zaakbelastingen.

Digitale Belastingbalie

Via de website van de gemeente www.hofvantwente.nl kunt U

met uw DigiD inloggen op de digitale belastingbalie.

Via de belastingbalie kunt u

- uwtaxatieverslag raadplegen/afdrukken

- _ kopie aanslag opvragen



Betalen, kwijtschelding en

bezwaar maken

' Hoe kan ik betalen?

Zonder automatische incasso moet de aanslag in 2 termijnen

worden betaald.

Met een machtiging tot automatische incasso wordt het

aanslagbedrag in 6 maandelijkse termijnen geïnd.

Voorwaarde is wel dat het totaalbedrag tussen € 10,00 en

€ 6000,00 moet zijn waarbij het minimale bedrag voor een

incassotermijn € 10,00 is

Na het opleggen van de aanslag kan alsnog de machtiging tot

automatische incasso verstrekt worden. Informatie hierover

vindt u op www.hofvantwente.nl (zoekargument: automatische

incasso)

‚ Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

De gemeente verleent kwijschelding als u normaal gesproken

niet in staat bent om de belasting te betalen. De belangrijkste

criteria hiervoor zijn het inkomen (bijstandsniveau) en de

vermogensnorm. Gezien de strenge normen komt

kwijtschelding slechts in een beperkt aantal gevallen voor.

Per 1 januari 2018 is de kostendelersnorm op grond van de

Participatiewet van toepassing op een verzoek om

kwijtschelding. Verzoeken om kwijtschelding worden vanaf

1 januari 2018 beoordeeld op basis van deze nieuwe

wetgeving

Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om

kwijtschelding procentueel rekening wordt gehouden met het

aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen. Hoe

meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het

bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden

hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij

de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam

kostendelersnorm

De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort

relatie die u met de kostendeler heeftis niet van belang bij het

bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit

waarom u in één huis woont. Een uitzondering hierop zijn

studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs

Kwijtschelding kan alleen worden aangevraagd voor:

- _ Onroerende zaakbelastingen

- _ Rioolheffing tot maximaal € 285,80

- _ Afvalstoffenheffing tot maximaal € 88,96, maximaal € 5,00

per maand voor de inzamelmiddelen en maximaal € 37,13

per halfjaar voor het afvoeren van restafval

Het is mogelijk om een vereenvoudigde aanvraag

kwijtschelding in te dienen. De gemeente zal dan bij het

landelijk inlichtingenbureau toetsen of u in aanmerking komt

voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het

voordeel i dat u met deze aanvraag geen uitgebreid

aanvraagformulier hoeft in te vullen waarbij u diverse

gegevens dient te overleggen

Als uit deze landelijke toets blijkt dat u geen recht heeft op

kwijtschelding dan wordt u het uitgebreide formulier

toegestuurd dat u alsnog volledig ingevuld kunt indienen en

waarbij u diverse bewijsstukken over dient te leggen.

De formulieren kunt u ook downloaden via

www.hofvantwente.nl (zoekargument: kwijtschelding).

Heeft u vragen over de kwijtschelding dan kunt u contact met

ons opnemen, telefoonnummer 0547-858585.

' Kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met een aanslag of beschikking dan kunt

u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet

bezwaar maken. Dit kan op verschillende manieren:

1. Indien u de beschikking heeft over een DigiD kunt u via de

digitale weg bezwaar indienen middels de digitale

belastingbalie.

2. Daarnaast kunt u het bezwaarschrift ook via de post

indienen. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

a. uwnaam en adre: 

b.  tegen welke aanslag(en) en/of beschikking(en) u

bezwaar maakt;

c waarom u hiertegen bezwaar maakt;

d. dagtekening en ondertekening.

Het bezwaarschriftkunt u indienen bij

de ambtenaar belast met de heffing

postbus 54

7470 AB GOOR.

Maakt u bezwaar tegen een WOZ-beschikking vermeld dan

het beschikkingnummer in het bezwaarschrift

Bij het behandelen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde

wordt de onroerende zaak opnieuw gewaardeerd, bij de

uitspraak kan de WOZ-waarde gehandhaafd blijven of lager

maar ook hoger worden vastgesteld.

Uitstel van betaling

Het indienen van een bezwaarschrift schort uw

betalingsverplichting niet op. Indien u voor het betwiste bedrag

uitstel van betaling wenst kunt u hiervoor een verzoek indienen

bij uw bezwaarschrift.

Informatie

Op www.hofvantwente.nl vindt u uitgebreide informatie

over de gemeentelijke belastingaanslag, woz-waarde en het

opvragen van een taxatieverslag, ozb, afvalstoffenheffing,

rioolheffing en dergelijke.

Aan de inhoud van deze bijsluiter kunnen geen rechten

worden ontieend.


