Landeshauptstadt Dresden
Steuer- und Stadtkassenamt

Toeristenbelasting
Het Steuer- und Stadtkassenamt (kantoor van de belastingen en de stadskas) informeert
Toeristenbelasting – wat is dat en waar dient het voor?
Met de toeristenbelasting worden de kosten van de gast bij
gebruikmaking van een privé georganiseerde, betaalde overnachting in een accommodatie belast.
De toeristenbelasting is – zoals bijvoorbeeld ook de hondenbelasting en de belasting over de tweede woning – een
plaatselijke uitgavenbelasting. Uitgavenbelasting vanwege
het feit dat er een "bijzondere uitgave" belast wordt, dus een
inkomensbesteding voor dingen, die boven de voorziening
van de algemene levensbehoefte uitgaat.
Juridische grondslag is het reglement over de heffing van een
toeristenbelasting in de deelstaathoofdstad Dresden d.d. 7
mei 2015.
Belastingen – waaronder de toeristenbelasting – worden niet
voor een bepaald doeleinde geheven, maar dienen in het algemeen als bron van inkomsten voor de stadsbegroting. De
belangrijkste gemeentelijke uitgaven, die uit de begroting
van de stad Dresden worden bekostigd, zijn sociale uitkeringen en de bouw en het onderhoud van scholen en kinderdagverblijven; daarnaast worden echter ook culturele
instellingen en sporthallen uit de stadsbegroting gefinancierd.
Wie moet de belasting betalen?
In principe zijn alle personen die tegen betaling privé in
hotels of pensions, vakantieverblijven of soortgelijke accommodaties voor korte verblijven en op campings in Dresden
overnachten, verplicht om de toeristenbelasting te betalen,
indien er niet bij wijze van uitzondering een belastingvrijstelling (zie hieronder) bestaat. De overnachting op camperplaatsen is belastingplichtig, indien er speciale sanitaire
voorzieningen worden aangeboden.
Hoeveel bedraagt de toeristenbelasting en wanneer moet
deze betaald worden?
De toeristenbelasting is afhankelijk van het bestede bedrag
voor de afzonderlijke overnachting in het verblijf (inclusief
omzetbelasting). Als meerdere personen een gelijke (gemeenschappelijke) kamerprijs betalen, krijgt iedere gast een
bedrag naar rato, dat overeenkomt met deze prijs gedeeld
door het aantal van de daarvoor gehuisveste gasten.
De toeristenbelasting bedraagt bij een waarde van de berekeningsbasis



tot max. 30 euro:
van 30 euro tot max. 60 euro:

1 euro,
3 euro,




van 60 euro tot max. 90 euro:
van 90 euro tot max. 120 euro:

5 euro,
7 euro

en zo verder, waarbij voor iedere met 30 euro verhoogde
staffelzone het bijbehorende belastingtarief steeds met 2
euro toeneemt. Een gast overnacht – bijvoorbeeld – vijf
nachten in een 1-persoonskamer, die zonder ontbijt 55 euro
per nacht kost. Dit bedrag valt in de tariefklasse van 30 euro
tot max. 60 euro, het belastingbedrag voor deze klasse bedraagt 3 euro voor een overnachting. In totaal bedraagt het
belastingbedrag voor het totale verblijf 15 euro (5 overnachtingen x 3 euro belastingbedrag).
De toeristenbelasting dient uiterlijk op de laatste verblijfsdag,
normaal gesproken dus bij uw vertrek, in de accommodatie
betaald te worden.
Belangrijk:
Wij vragen uw begrip voor het feit dat de eigenaar van uw
accommodatie verplicht is om u de toeristenbelasting te laten betalen. Mocht u zich door uw gastheer ten onrechte
belast voelen, gelieve dan toch eerst de toeristenbelasting te
betalen en achteraf aanspraak te maken op terugbetaling bij
het Steuer- und Stadtkassenamt (kantoor van de belastingen
en de stadskas) van de deelstaathoofdstad Dresden. De
contactgegevens vindt u op de achterkant van dit
informatieblad.
Zijn er vrijstellingen van belasting?
Niet belast worden:
 verblijven, als deze uitsluitend voor professionele doeleinden dienen of noodzakelijk zijn vanwege de beroepsopleiding of -bijscholing,
 kinderen tot hun volwassen leeftijd,
 zwaar gehandicapte personen met een in een legitimatiebewijs aangegeven handicapsgraad van 80 of meer,
alsmede
 zwaar gehandicapte personen met een in een legitimatiebewijs aangegeven handicapsgraad van 80 of meer en
het merkteken "B" plus een begeleidende persoon.
Belangrijk:
Wij vragen uw begrip voor het feit dat de eigenaar van uw
accommodatie verplicht is om uw naam, woonadres, geboortedatum en datum van aankomst en vertrek te noteren en
door u te laten ondertekenen, indien er op grond van een
belastingvrijstelling geen toeristenbelasting betaald wordt.
Dit geldt voor kinderen onder 18 jaar alleen, indien ze niet
onder begeleiding van volwassenen gebruik maken van een
accommodatie.

Hoe kunnen de gasten van de accommodatie het professionele karakter van hun overnachting of een belastingvrijstelling bewijzen tegenover de overnachtingsaccommodatie?

verklaring van de werkgever of de opleidingsinrichting) de
terugbetaling van de geïnde toeristenbelasting aangevraagd
worden.

Werknemers en personen in beroepsopleiding of -bijscholing:

Waar kan ik meer informatie over de toeristenbelasting in
Dresden ontvangen?

Voor deze kring van personen is een informele verklaring van
de werkgever of van de opleidingsinrichting voldoende. Deze
verklaring moet uitdrukkelijk verwijzen naar een professionele aanleiding van de overnachting c.q. naar een beroepsopleiding en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:




de naam en het adres van de werkgever c.q. de opleidingsinrichting en
de naam en de geboortedatum van de gast van de
accommodatie en
de periode van het verblijf in de accommodatie.

Zelfstandigen / freelancers:
Wie zelfstandig als freelancer of commercieel werkzaam is,
kan de professionele noodzaak van zijn accommodatie
certificeren door middel van een zelfverklaring op een
officieel voorgeschreven formulier (een voorbeeld van dit
formulier vindt u op de internetsite van Landeshauptstadt
Dresden).
Kinderen c.q. gasten onder 18 jaar:
Hier is het bijvoorbeeld voldoende de leeftijd aan te geven
op het aanmeldformulier, dat de ouders c.q. de begeleidende
personen invullen en daardoor de gegevens bevestigen. Belangrijk is dat er op verzoek een volwassen contactpersoon
(ouders) genoemd kan worden, die bevestigt dat de van belasting vrijgestelde gast tijdens het verblijf minderjarig was.

Internet:
www.dresden.de/anliegen
Trefwoord: toeristenbelasting
E-mail:
steuer-stadtkassenamt@dresden.de
Adres voor bezoekers:
Dr.-Külz-Ring 19
Kamer: 4/206 en 207
01067 Dresden
Telefoon: (03 51) 4 88 20 86
Telefax: (03 51) 4 88 28 98
Postadres:
Landeshauptstadt Dresden
Steuer- und Stadtkassenamt
FB Aufwandsteuern
Postfach 12 00 20
01001 Dresden
Openingstijden:
maandag:
9 tot 12 uur
dinsdag:
9 tot 18 uur
donderdag:
9 tot 18 uur
vrijdag:
9 tot 12 uur

Zwaar gehandicapte personen / begeleidende personen:
Hier is het presenteren van de bijbehorende pas voor zwaar
gehandicapte personen voldoende.
Welke gevolgen heeft een onjuiste verklaring?
De gast c.q. werkgever bevestigt in de verklaring dat de accommodatie professioneel / voor opleiding en bijscholing
noodzakelijk is. Bij onjuiste verklaringen zijn de genoemde
personen aansprakelijk voor de ontdoken belasting. Het opstellen van een inhoudelijk onjuiste verklaring kan als overtreding of strafbaar feit worden vervolgd.
Ben ik als gast eigenlijk wettelijk wel verplicht om informatie te geven over de reden van mijn verblijf?
De gast is niet verplicht om de aanleiding van zijn reis aan te
geven. Indien de gast ervan afziet, de professionele aanleiding van het verblijf aan te geven en aan te tonen, moet er
toeristenbelasting geheven en betaald worden.
Kan een gast het bewijs aangaande de professionele noodzaak ook later doen toekomen en wordt de toeristenbelasting dan vergoed?
Als er voor een verblijf toeristenbelasting is geheven, omdat
de gast geen bewijs met betrekking tot de professionele
noodzaak / noodzaak voor opleiding of bijscholing geleverd
heeft, kan bij het Steuer- und Stadtkassenamt (kantoor van
de belastingen en de stadskas) van de deelstaathoofdstad
Dresden met passende bewijsvoering (kopie van factuur en
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