De gemeentelijke belastingen
informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

2017
In deze toelichting leest u de belangrijkste informatie over uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017.
Er staat ook in hoe u bezwaar kunt maken en wanneer en hoe u kwijtschelding kunt aanvragen.

DigiD
Burgers kunnen bij de gemeente Doetinchem een aantal producten digitaal opvragen. Dit gebeurt met behulp van de DigiD-code.
Deze code kunt u aanvragen op www.digid.nl. Kijk voor meer informatie op www.doetinchem.nl bij online regelen.

Wat staat er op uw aanslagbiljet?
De WOZ-waarde/WOZ-beschikking (BESE/BESG/BESH)
De WOZ-waarde van een woning/niet-woning heeft als waardepeildatum 1 januari van het voorgaande jaar. Een niet-woning
is bijvoorbeeld een bedrijfspand, een schoolgebouw, een winkel, een ziekenhuis of een stuk grond. Voor de beschikking (BESE
= beschikking eigenaar; BESG = beschikking gebruiker; BESH = beschikking huurder) van 2017 geldt dus de waarde van een
woning/niet-woning op 1 januari 2016.
Afvalstoffenheffing (AFV)
De gemeente heeft de plicht om huishoudelijk afval op te halen. Voor het gebruik van een woonruimte moet daarom afvalstoffenheffing betaald worden, ook al biedt u geen huishoudelijk afval aan. De gemeente Doetinchem kent een tarief voor eenpersoonshuishoudens en een tarief voor meerpersoonshuishoudens. Voor het aanbieden van een extra blauwe, groene, oranje en/
of grijze rolemmer (EXCO) moet u extra betalen.
Baatbelasting (BAAT)
Eigenaren van panden in bepaalde delen van de gemeente kunnen een aantal jaren worden aangeslagen voor een bijdrage in
de kosten van gemeentelijke voorzieningen. De belasting wordt per getroffen voorziening vastgesteld.
Hondenbelasting (HOND)
Iedere inwoner van de gemeente Doetinchem die één of meer honden heeft, is verplicht dit te melden. Per hond moet belasting
worden betaald. U moet uw hond(en) schriftelijk aan- of afmelden. Dit kan ook digitaal via www.doetinchem.nl. U hebt dan wel
een DigiD-code nodig.
Onroerendezaakbelastingen (OZBE en OZBG)
Bent u eigenaar van een woning of niet-woning, dan moet u OZBE betalen. Bent u gebruiker van een niet-woning, of houdt
u deze voor uzelf ter beschikking, dan moet u OZBG betalen. De situatie per 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor
het hele jaar.
Reinigingsrechten (REIN)
Bedrijven moeten voor het ophalen van afval reinigingsrechten (REIN) betalen, tenzij er een contract is afgesloten met een
bedrijf dat gecertificeerd is om afval te vervoeren. Een kopie van dit contract moet u opsturen naar het team Belastingen.
U hoeft dan geen bezwaarschrift in te dienen.
Reclamebelasting (RECL/RECT/RECA)
Reclamebelasting moet u betalen voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het gebied waarvoor
dit geldt is in de belastingverordening vastgelegd.
Rioolheffing (RIOG)
Voor het gebruik van een woning en/of ander pand, waaruit en/of waarvan afvalwater, hemelwater en/of grondwater wordt
afgevoerd, moet rioolheffing worden betaald.

Over de tarieven
Het tarief voor de onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning en/of niet-woning:
OZBE voor de eigenaar
: van een niet-woning 0,2287%
van een woning		0,1308 %
OZBG voor de gebruiker
: van een niet-woning 0,2201 %
van een woning 		
nihil
Afvalstoffenheffing
: eenpersoonshuishouden		
€ 195,96		
			 meerpersoonshuishouden		
€ 239,88		
			 extra blauwe rolemmer		
€ 29,28
			 extra oranje rolemmer		
€ 29,28
			 extra groene rolemmer		
€ 48,72		
			 extra grijze rolemmer			
€ 112,08
Reinigingsrecht
: bedrijven en niet-woningen (incl. 21% btw)		
€ 290,25
Rioolheffing
: voor zowel een woon- als bedrijfsruimte		
€ 207,00
Reclamebelasting
: bedrijventerreinen: De Huet / Verheulsweide / Keppelseweg		
€ 461,76
			 centrumgebied			
€ 525,00
			 bedrijventerrein Akkermansweide		
€ 442,44
Hondenbelasting
: voor 1 hond			
€ 24,00
			 voor 2 honden			
€ 60,00
Voor huishoudens met meer honden en voor kennels gelden andere tarieven.

Uw belastingaanslag digitaal ontvangen?
Aanmelden voor de digitale aanslagbiljet?
U kunt uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ook digitaal ontvangen. U krijgt dan geen papieren aanslagbiljet. Wilt u uw
aanslagbiljet digitaal ontvangen dan moet u zich daarvoor aanmelden.
Hoe meldt u zich aan?
U kunt het aanslagbiljet alleen digitaal ontvangen als u internetbankiert bij Rabobank. Via uw eigen internetbankieromgeving kunt
u zich aanmelden (FINBOX). Hier kiest u de gemeente Doetinchem als organisatie waarvan u de digitale nota wilt
ontvangen. Van uw bank krijgt u dan een bevestiging van uw aanmelding. Andere bank? Dan kunt u helaas niet kiezen voor het
digitale aanslagbiljet. U kunt zich ook aanmelden voor het digitaal ontvangen van het aanslagbiljet via www.finbox.nl.

Hoe kunt u betalen?
Automatisch
Op uw aanslagbiljet staat het totale bedrag dat u moet betalen. Als dit bedrag lager is dan € 2.500,- dan kunt u het belasting-bedrag, gerekend vanaf de eerste vervaldag, in acht maandelijkse termijnen via automatische incasso betalen. Bedragen onder de
€ 25,- worden in één termijn afgeschreven. Hebt u de gemeente al gemachtigd? Dan hoeft u dat niet nog eens te doen.
Hebt u de gemeente niet gemachtigd en wilt u automatisch gaan betalen? Dan kunt u dat via www.doetinchem.nl aanvragen. Als er
drie keer niet automatisch kan worden afgeschreven, dan wordt het resterende aanslagbedrag direct invorderbaar. De automatische incasso wordt dan ook ingetrokken.
Niet automatisch
Wilt u niet automatisch betalen? Dan moet u het belastingbedrag in twee gelijke termijnen betalen. Dit moet gebeuren voor de
genoemde vervaldagen die op het aanslagbiljet staan. U kunt het bedrag zelf overmaken op IBAN NL47BNGH0285038567
t.n.v. de gemeente Doetinchem. Vermeld altijd het aanslagbiljetnummer.
Betalingsregeling
Hebt u betalingsproblemen en kunt u daarom uw belastingaanslag(en) niet op tijd betalen? Vraag dan zo snel mogelijk schriftelijk
een betalingsregeling aan bij de Financiële Administratie van de gemeente. U voorkomt hiermee een aanmaning en eventueel een
dwangbevel. Het aanvraagformulier kunt u vinden op onze website. Vul bij de zoekopdracht “formulier betalingsregeling” in.

Hoe maakt u bezwaar?
Bent u het niet eens met (onderdelen van) het aanslagbiljet, dan kunt u bezwaar maken bij de heffingsambtenaar. Dit moet u
doen binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. Bezwaar maken kan nu ook digitaal via www.doetinchem.nl. U moet
dan wel een DigiD-code hebben. Het is niet mogelijk om via e-mail bezwaar te maken.
Maakt u schriftelijk bezwaar? Dan moet u in uw brief altijd vermelden:
- tegen welke aanslag u bezwaar maakt;
- waarom u bezwaar maakt;
- het aanslagbiljetnummer;
- uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
- uw handtekening, en
- de datum waarop u de brief verstuurt.
Bezwaar maken betekent niet dat u uitstel van betaling krijgt. Als u uitstel van betaling wilt, moet u hier schriftelijk om vragen.
Wilt u een taxatieverslag voor het belastingjaar 2017?
Ga dan naar onze website www.doetinchem.nl/taxatieverslagen.
U kunt ook bellen naar telefoonnummer (0314) 377 377. Wij sturen het taxatieverslag dan naar u op.

Komt u voor kwijtschelding in aanmerking?
Automatische kwijtschelding
Het is mogelijk dat u ook voor het jaar 2017 voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt. De gemeente werkt hiervoor samen met het Inlichtingenbureau. Dit bureau beoordeelt van iedereen die in 2016 volledig kwijtschelding heeft gehad en
toestemming voor automatische toetsing heeft gegeven, of men in 2017 ook volledige kwijtschelding krijgt. Krijgt u weer volledige kwijtschelding?
Dan leest u dat op het aanslagbiljet. Op het aanslagbiljet staat dan vermeld KWS (kwijtschelding).
Geen automatische kwijtschelding
Krijgt u geen automatische kwijtschelding? Of wilt u voor het eerst kwijtschelding aanvragen?
Dan kunt u dat via www.doetinchem.nl aanvragen. Vul bij de zoekopdracht “kwijtschelding” in. U moet dan wel een Digid-code
hebben.
Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?
Het kwijtscheldingsbeleid is een belangrijk instrument van de gemeente om de armoede te bestrijden. De gemeente voert een
actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Hierbij worden de wettelijke mogelijkheden ten volle benut. Als u de belastingaanslag(en) moeilijk kunt betalen, dan kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. Kwijtschelding kunt u alleen
krijgen voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting.
Wilt u voor kwijtschelding in aanmerking komen? Dan moet uw netto maandinkomen lager of gelijk zijn aan de norm die voor u
van toepassing is. Deze norm is opgenomen in de Participatiewet.
Voorbeelden van belastingplichtigen die voor kwijtschelding in aanmerking kunnen komen, zijn huishoudens die uitsluitend zijn
aangewezen op:
- een uitkering op grond van de Participatiewet;
- een AOW-uitkering;
- een minimumloon.
Kwijtschelding is ook mogelijk als u ZZP-er bent en u (en uw eventuele partner) weinig inkomsten en geen vermogen hebt. Let
op! Als ZZP-er kunt u alleen kwijtschelding krijgen voor uw privé-aanslag.
De definitieve normen 2017 worden op de website van de gemeente geplaatst.

Hebt u vragen over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen?
Dan kunt u bellen met telefoonnummer (0314) 377 377. U kunt ook langskomen in de gemeentewinkel.
Op afspraak
maandag tot en met donderdag van
vrijdag van
donderdagavond van

: 08.30 tot 17.00 uur;
: 08.30 tot 13.00 uur;
: 17.30 tot 20.00 uur.

zonder afspraak
maandag tot en met vrijdag van
donderdagavond van

: 08.30 tot 13.00 uur;
: 17.30 tot 20.00 uur.

