TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET PRECARIO 2005
In deze brief wordt toegelicht:
I. Precario
II. Verkoopstandplaatsen

Algemeen:
De aanslag wordt u opgelegd ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven
gemeentegrond.
De aanslag heeft betrekking op de aan u hiervoor verleende vergunning/ontheffing van de a.p.v.
(algemene plaatselijke verordening). Voor voorwerpen
die geconstateerd worden zonder dat aan u een ontheffing op grond van de a.p.v. verleend is, zal aan u
een afzonderlijke aanslag worden opgelegd.
Wellicht ten overvloede wordt u er op gewezen, dat u verplicht bent in het bezit te zijn van een
geldige vergunning/ontheffing. Als de feitelijke situatie wijzigt bent u verplicht de aan u verleende
vergunning/ontheffing te laten intrekken c.q. wijzigen.
In de kolom grondslag treft u een code aan, welke aangeeft waarvoor de rechten worden geheven en de
eenheid. De verklaring van de codes treft u hieronder aan.
I. PRECARIO

PB = algemeen tarief per jaar
minimum bedrag op jaarbasis

per m2

€
€

28,26
42,50 (PB1)

PC = terrassen per maand

per m2

€

4,32

PF = automaten per jaar

per stuk

€

12,13

PG = onverlichte reclame-aanduidingen:
uithangborden, uithangtekens, letterreclame, vlaggen, klokken, reclameborden
en andere voorwerpen om de aandacht op
het bedrijf te vestigen per jaar

per stuk

€

9,64

PH = lichtreclames en verlichte reclameaanduidingen, lampen of lantaarns met
opschrift of reclame of een derelijk
verlicht voorwerp per jaar

per stuk

€

19,60

per m1

€

1,24

PJ = aanplakborden en reclamezuilen per jaar

per stuk

€

21,15

PPM = voor het in gebruik nemen van een parkeerplaats, anders dan met een motorvoertuig per parkeerplaats

per maand

€

25,00

PI =

zonneschermen en luifels waarop reclame
is aangebracht per jaar

Bezoek ook onze website:
www.gemeentebelastingen.alkmaar.nl

II. VERKOOPSTANDPLAATSEN
Er zijn 3 verschillende tarieven voor verkoopstandplaatsen.
Zone I : Binnenstad binnen de singels
Zone II : Winkelcentra e.o.
Zone III: Overige

vast bedrag € 385,95
vast bedrag € 253,82
vast bedrag € 195,86

code PVI
code PV2
code PV3

Zone I : 1 dag per week
2 dagen per week
meer dan 2 dagen per week

€ 67,17 per m2 per jaar
€ 99,48 per m2 per jaar
€ 165,71 per m2 per jaar

code PZ1
code PZ2
code PZ3

Zone II : 1 dag per week
2 dagen per week
meer dan 2 dagen per week

€ 43,84 per m2 per jaar
€ 64,68 per m2 per jaar
€ 108,18 per m2 per jaar

code PZ4
code PZ5
code PZ6

Zone III: 1 dag per week
2 dagen per week
meer dan 2 dagen per week

€ 33,92 per m2 per jaar
€ 49,77 per m2 per jaar
€ 83,30 per m2 per jaar

code PZ7
code PZ8
code PZ9

vast bedrag € 80,80
€ 12,69 per m2 per maand
vast bedrag € 41,95
€ 8,31 per m2 per maand
vast bedrag € 32,64
€ 6,43 per m2 per maand

code PV4
code PV7
code PV5
code PV8
code PV6
code PV9

Tijdelijke verkoopstandplaatsen
Zone I :
Zone II :
Zone III:

Ontheffing.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar wordt beeindigd, wordt van het over dat jaar
geheven recht ontheffing verleend over de volle maanden, die in het belastingjaar zijn overgebleven.
Voor de verkoopstandplaatsen wordt over het vaste bedrag geen ontheffing verleend.
Ontheffing wordt niet verleend indien deze minder dan € 5,-- bedraagt.
Een verzoek om ontheffing kunt u richten aan:
Hoofd Afdeling Belastingen
Postbus 53
1800 BC ALKMAAR
Informatie over de aanslag tel. 072-5488440, bereikbaar van ma t/m do van 8.30 tot 16.30 en vr van
8.30 tot 12.00 uur.
Informatie over de vergunning tel. 072-5488781, bereikbaar van ma t/m do van 8.30 tot 16.30 en vr van
8.30 tot 12.00 uur.
Bezoekadres:
Mallegatsplein 10, Alkmaar
Openingstijden:
ma t/m wo van 9.00 tot 16.30
do van 9.00 tot 16.30 en van 18.30 tot 20.00 uur
vr van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Bezoek ook onze website:
www.gemeentebelastingen.alkmaar.nl

