INFORMATIE VOOR BEZOEKERS

Verblijfsbelasting – wat is dat en waar is het goed voor?
De stad Leipzig heft met ingang van 1 januari 2019 verblijfsbelasting om daarmee de
toeristische infrastructuur voor een deel te financieren. De opbrengsten van de
verblijfsbelasting zijn bestemd voor voorzieningen, faciliteiten en evenementen met
een toeristisch karakter.
De verblijfsbelasting wordt geheven als tegenprestatie voor het feit dat bezoekers
van de stad de mogelijkheid wordt geboden om de voorzieningen, gebouwen en
evenementen met een toeristische bestemming te gebruiken en om deel te nemen
aan speciaal met het oog op het toerisme georganiseerde evenementen.
Anders dan bij een overnachtingstaks is de reden waarom de bezoeker in Leipzig te
gast is niet relevant.
Wie is verplicht verblijfsbelasting te betalen?
Verblijfsbelasting moet worden betaald door personen die tegen betaling in de stad
overnachten, maar geen inwoners van de stad zijn. De verblijfsbelasting moet dus
ook worden betaald door degenen die in verband met hun werk in de stad
overnachten.
In welke accommodaties is de toeristenbelasting verschuldigd?
Die accommodaties omvatten hotels, hostels, pensions, jeugdherbergen, cottages,
vakantiehuizen
en
-appartementen,
particuliere
huurkamers,
campings,
camperstandplaatsen, ligplaatsen voor schepen en boten en soortgelijke faciliteiten.
Hoe hoog is de verblijfsbelasting en wanneer moet deze worden voldaan?
De verblijfsbelasting bedraagt per persoon per verblijfsdag 3,00 €, waarbij de dag
van aankomst en de dag van vertrek als één dag worden gerekend.
De verblijfsbelasting dient op de laatste dag van het verblijf, in de regel dus op het
moment van vertrek, in de accommodatie te worden voldaan.
Kent de verblijfsbelasting een gereduceerd tarief?
De verblijfsbelasting wordt gereduceerd tot 1,00 € per persoon en verblijfsdag
wanneer voor de overnachting niet meer dan 30,00 € incl. omzetbelasting wordt
betaald.
Zijn er personen vrijgesteld van de verblijfsbelasting?
Van de verblijfsbelasting zijn vrijgesteld:
- kinderen en jongeren die nog geen 18 jaar oud zijn,
- scholieren, studenten en stagiairs in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar,

-

-

ernstig gehandicapte personen met een in een gehandicaptenkaart
aangegeven invaliditeitsgraad van 50 of meer,
begeleiders van ernstig gehandicapte personen, indien de noodzaak van de
begeleiding wordt aangetoond met een officieel medisch attest, een
gehandicaptenkaart voor ernstig gehandicapte personen of een
pensioenbewijs,
zieken die niet in staat zijn hun accommodatie te verlaten, nadat de
betreffende persoon de duur van de verhindering door het overleggen van een
medisch attest heeft aangetoond.

Hoe kan de vrijstelling van verblijfsbelasting worden aangetoond?
Kinderen en jongeren die nog geen 18 jaar oud zijn
Daarvoor volstaat bijvoorbeeld de vermelding van de leeftijd op het
aanmeldingsformulier dat de ouders of begeleiders invullen, waarmee zij de
gegevens bevestigen. Het is belangrijk dat bij navraag een meerderjarige
contactpersoon (ouders) kan worden genoemd, die bevestigt dat de vrijgestelde
bezoeker tijdens het verblijf minderjarig was.
Scholieren, studenten en stagiairs in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar
Daarvoor volstaat de overlegging van een scholieren- resp. studentenpas.
Ernstig gehandicapten/begeleidende personen
Daarvoor volstaat de overlegging van een dienovereenkomstige gehandicaptenkaart.
Belangrijk:
Wij verzoeken u er begrip voor te hebben dat de exploitant van uw accommodatie
verplicht is de verblijfsbelasting van u te innen en het officiële registratieformulier van
de stad Leipzig door u te laten invullen en ondertekenen. Indien beroep wordt
gedaan op een vrijstelling, moet hiervoor een passend bewijs worden overgelegd.
Waar krijgt u meer informatie over de verblijfsbelasting van de stad Leipzig?
www.leipzig.de/gaestetaxe

