AANGIFTEBILJET HONDENBELASTING
AANMELDING HOND(EN)
Belastingjaar 20 _ _
Dagtekening uitreiking aangifte _ _ - _ _ - _ _ _ _
Indienen binnen veertien dagen na uitreiking.
Lees voor invulling eerst de toelichting op de achterkant.
Naam + voorletters:

……………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………

Postcode/Woonplaats:

……………………………………………………………

Heeft u zich onlangs in de gemeente gevestigd?
Zo ja, op welke datum?

ja / nee *
op _ _ - _ _ - _ _ _ _

Hoeveel honden worden er op uw adres gehouden?

………………………hond(en)

Sinds welke datum (data) worden de
honden gehouden?
Stuur een bewijs mee. Dit kan bijvoorbeeld een kopie
van het aankoopbewijs, een ondertekende verklaring van
de vorige houd(st)er of het hondenpaspoort waaruit blijkt
dat de door u opgegeven datum correct is.
Naam vorige eigenaar:
Adres vorige eigenaar:

sinds _ _ - _ _ - _ _ _ _

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Dienen één of meerdere honden als gehandicaptenhond
en is deze hond of zijn deze honden door de ‘Stichting
Hulphond Nederland’ ter beschikking gesteld?
Zo ja, hoeveel?
Stuur een bewijs mee. Dit kan bijvoorbeeld een
verklaring van de Stichting Hulphond Nederland zijn.
Worden er honden gehouden die jonger zijn dan drie
maanden?
Zo ja, hoeveel?

ja / nee *
……………………… honden

ja / nee *
……………………… honden

Wanneer bereikt/bereiken de hond(en) de
leeftijd van drie maanden?

op _ _ - _ _ - _ _ _ _

Wordt/worden die hond(en) samen met moederhond
gehouden?

ja / nee *

*

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Plaats

Datum _ _ - _ _ - _ _ _ _ Handtekening ______________________

z.o.z.

TOELICHTING BIJ HET AANGIFTEBILJET HONDENBELASTING - AANMELDING HOND(EN)
Met de toezending of uitreiking van dit aangiftebiljet wordt u uitgenodigd aangifte te doen voor de
hondenbelasting. U moet het ingevulde en ondertekende aangiftebiljet binnen veertien dagen na
datum van uitreiking retourneren aan het hoofd Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid.
Indien u vragen heeft naar aanleiding van de aangifte of andere vragen over de hondenbelasting,
kunt u terecht bij de medewerkers van Team Heffingen van Gemeentebelastingen Kennemerland
Zuid.
Aangifte verplicht
Op grond van wettelijke bepalingen is een ieder aan wie een aangiftebiljet is uitgereikt, verplicht
aangifte te doen door het aangiftebiljet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud in te vullen, te
ondertekenen en met de daarin gevraagde bewijsstukken in te leveren. U bent dus verplicht dit te
doen, ook als er geen hond wordt gehouden. Het achterwege laten van aangifte leidt er toe dat
de gemeente ambtshalve een aanslag zal opleggen. Bij eventuele bezwaren tegen deze aanslag
rust op u de bewijslast om het tegendeel te bewijzen.
Wat is hondenbelasting
Hondenbelasting wordt geheven voor het houden van één of meer honden. De honden binnen
een gezin worden aan één van de gezinsleden toegerekend.
Hoe zijn de tarieven hondenbelasting vastgesteld
De tarieven hondenbelasting zijn in verordeningen hondenbelasting vastgesteld door de
gemeenteraden van Heemstede en Zandvoort.
De genoemde verordeningen hondenbelasting zijn bekend gemaakt. U kunt deze verordeningen
in ieder geval vinden op de website www.gbkz.nl. Voor onder andere blindengeleidehonden,
SOHO-honden en honden in een dierenasiel geldt vrijstelling van de hondenbelasting.
Wat te doen bij wijzigingen
Het is mogelijk dat gedurende het jaar het aantal honden toe- of afneemt door bijvoorbeeld koop,
verkoop of overlijden van een hond. Voor het vaststellen van de verschuldigde belasting of
teruggaaf is het van belang dat u dit direct meldt bij de Gemeentebelastingen Kennemerland
Zuid. U moet binnen veertien dagen na het tijdstip van de wijziging van het aantal honden in de
loop van het jaar een aangiftebiljet hondenbelasting aanvragen bij het hoofd
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, zodat u aangifte van de wijziging kan doen.
Wat te doen als belastingplichtige geen aanslag/aangiftebiljet hondenbelasting heeft
ontvangen
De belastingplichtige aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of
kalenderjaar een aangiftebiljet hondenbelasting is uitgereikt of een aanslag hondenbelasting is
opgelegd, dient binnen een maand na afloop van die termijn bij het hoofd Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid om uitreiking van een aangiftebiljet hondenbelasting te verzoeken.

Contactgegevens Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158 te Overveen
Postadres: Postbus 47, 2050 AA Overveen
Telefoon: 023-5126066
Internet: www.gbkz.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 12.30 uur

