Statuut betreffende de heffing van kuurbelasting in de gemeente Ostseebad Binz
(kuurbelastingstatuut)

Op grond van § 5 van de gemeentelijke grondwet van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) van 13 juli 2011 (GVOBl. M-V blz. 777) en §§ 1, 2, 11 en 17 van de wet
inzake gemeentelijke heffingen van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in de op 12 april 2005
gepubliceerde versie (GVOBl. M-V blz. 146), perm. gewijzigd bij de Eerste wet tot wijziging van de gemeentebelastingwet van 14 juli 2016 (GVOBl. M-V blz. 584), worden de volgende statuten betreffende de heffing van een kuurbelasting in de gemeente Ostseebad Binz uitgevaardigd ingevolge de
aanneming van een besluit door de gemeenteraad op 10 december 2020:
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§ 1 Doel van de heffing
(1)

De kuurbelasting wordt geheven als tegenprestatie voor de mogelijkheid gebruik te maken
van kuur- en recreatievoorzieningen (met inbegrip van het strand). De kuurbelasting is verschuldigd ongeacht of en in welke mate van deze faciliteiten gebruik wordt gemaakt.

(2)

De kuurbelasting wordt gebruikt ter dekking van de uitgaven voor de productie, de verwerving, de uitbreiding, de verbetering, de vernieuwing, het beheer en het onderhoud van de
openbare voorzieningen die worden verschaft voor kuur- en recreatiedoeleinden.

(3)

De heffing van vergoedingen en rechten voor het gebruik van openbare voorzieningen op basis van afzonderlijke verordeningen blijft onverlet.
Voor het gebruik van speciale openbare voorzieningen of algemeen toegankelijke evenementen kunnen, naast de kuitbelasting, vergoedingen of speciale heffingen worden geheven.

§ 2 Onderzoeksperiode en onderzoeksgebied
(1)

De kuurbelasting wordt het hele jaar door geheven.
De enquêteperiode mag niet worden onderverdeeld in laagseizoen en hoogseizoen.

(2)

De kuurbelasting wordt geheven in

het gebied van de gemeente Ostseebad Binz.

§ 3 Personen onderworpen aan de kuurbelasting
(1)

Alle personen die in het inzamelingsgebied verblijven zonder er hun gewone verblijfplaats te
hebben en die in de gelegenheid worden gesteld gebruik te maken van de openbare voorzieningen die voor kuur- en recreatiedoeleinden ter beschikking worden gesteld en aan evenementen deel te nemen, zijn kuurbelasting verschuldigd.

(2)

Dagjesmensen die in het enquêtegebied verblijven zonder er te overnachten, worden
eveneens aan de heffing onderworpen voor zover zij daadwerkelijk gebruik maken van de openbare voorzieningen die voor kuur- en recreatiedoeleinden ter beschikking worden gesteld
of aan evenementen deelnemen.
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(3)

Het is niet van belang of het verblijf plaatsvindt in een hotel, pension, vakantieappartement,
vakantiehuis of privé-accommodatie, caravan of camper, waterscooter, tent of vergelijkbare
accommodatie.

(4)

Eigenaars of bewoners van woonverblijven en hun gezinsleden zijn de heffing eveneens verschuldigd indien en voor zover zij het woonverblijf overwegend voor recreatieve doeleinden
gebruiken. Er is geen verplichting tot betaling van de heffing indien bovengenoemde personen kunnen aantonen dat zij hun woonverblijf op geen enkel moment van het jaar voor recreatieve doeleinden gebruiken.
Gezinsleden in de zin van deze verordening zijn de echtgenoot en de minderjarige kinderen
van de eigenaar van de woonruimte. Woongelegenheden in de zin van deze verordening zijn
woonhuizen, vakantiewoningen, appartementen, zomerhuizen, weekendhuizen, maar ook
woonarken overeenkomstig § 20 a nr. 8 van de Duitse volkstuinwet, waarvoor een permanent gebruik mogelijk is.

(5)

Tot de kuurbelastingplichtigen in de zin van de voorgaande alinea's behoren ook eigenaren
en houders van honden, mits hun hond hen in de gemeente Ostseebad Binz vergezelt.

(6)

De volgende personen worden niet als niet-ingezetenen beschouwd en zijn derhalve niet aan
de kuurbelasting onderworpen:
1.

ingezetene van de gemeente Ostseebad Binz;

2.

personen die zich in de gemeente Ostseebad Binz bevinden in het kader van een onderwijs-, arbeids- of dienstverleningsactiviteit of die een door het handelsbureau erkend beroep uitoefenen, alsook personen die tijdelijk in de gemeente Ostseebad Binz
verblijven in het kader van de uitoefening van hun beroep in het onderzoeksgebied
(bijvoorbeeld zakenreizen), voor zover het verblijf volledig of ten minste grotendeels
om beroepsredenen plaatsvindt.
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§ 4 Vrijstelling en gedeeltelijke vrijstelling van de belasting op kuuroorden
Vrijgesteld van de belasting op kuuroorden zijn:
1.

kinderen tot de leeftijd van 3 jaar (3e verjaardag - 1 dag);

2.

personen met een handicapgraad van 100 op vertoon van hun identiteitskaart;

3.

Houders en eigenaars van hulphonden, d.w.z. blindengeleidehonden, medische signaalhonden, gehandicaptenhulphonden, voor de betaling van de heffing voor
voornoemde honden, indien op de identiteitskaart van een zwaar gehandicapte die
een hond bij zich heeft, het recht op het dragen van een hulphond is aangetoond.

§ 5 Besluit
In individuele gevallen kan geheel of gedeeltelijk van de kuurbelasting worden afgezien, indien de
inning ervan voor de belastingplichtige in het individuele geval een bijzondere sociale situatie of een
onbillijkheid van overwegende aard zou betekenen. Verdere details zijn geregeld in de dienstinstructie over uitstel, afstel en kwijtschelding van vorderingen van de gemeente Ostseebad Binz.

§ 6 Ontstaan van de verplichting tot
kuurbelasting, vervaldag, gastenkaart, daggastenkaart
(1)

De kuurbelastingverplichting gaat in bij aankomst in het verzamelgebied en eindigt op de dag
van vertrek.

(2)

De kuurbelasting is verschuldigd bij het invullen van het inschrijvingsformulier op de dag van
aankomst.

(3)

Als bewijs van betaling van de kuurbelasting wordt een analoge of digitale gastenkaart of
jaargastenkaart afgegeven.

(4)

De kuurbelasting is een schuld die bij de aankoop van de gastenkaart aan de logiesverstrekker moet worden betaald. De logiesverstrekkers moeten hun verplichting tegenover de Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Binz nakomen.
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(5)

Kuurgasten die niet in het kuurgebied verblijven (daggasten) moeten hun belasting bij aankomst in het kuurgebied betalen door een daggastenkaart te kopen bij de Kurverwaltung Ostseebad Binz of op een door haar aangewezen plaats of bij de geïnstalleerde gastenkaartautomaten.
§ 7 Door de eigenaar bewoonde woningen

(1)

Eigenaars van een eigen woning en hun gezinsleden in de zin van § 3, lid 4, zijn verplicht een
jaarlijkse forfaitaire kuurbelasting te betalen, die gebaseerd is op het bedrag van de belasting
voor de jaarlijkse gastenkaart overeenkomstig § 8, lid 3.
Indien een woonverblijf na 30 september van een jaar wordt verkregen of voor het eerst
wordt voltooid, bestaat voor het eerst de verplichting om een jaarlijkse kuurbelasting te betalen voor het jaar dat volgt op de verkrijging of de eerste voltooiing.

(2)

De jaarlijkse kuurbelastingverplichting voor eigenaren van een eigen accommodatie ontstaat
aan het begin van het kalenderjaar, wordt geheven bij dagvaarding van het kuurbestuur Ostseebad Binz en is een maand na de bekendmaking verschuldigd.

(3)

Eigenaars van eigen logies in de zin van § 3, lid 4, die hun logies ter beschikking stellen van
andere familieleden, kennissen of derden, zijn logiesverstrekkers in de zin van § 10 van deze
statuten.

§ 8 Bedrag van de kuurbelasting
(1)

De kuurbelasting is per persoon onderworpen aan kuurbelasting en dag van verblijf:
EUR 2,80.
De dag van aankomst en vertrek worden als één verblijfsdag gerekend.

(2)

De belastingplichtige kan in plaats van de per dag berekende kuurbelasting een jaarlijkse gastenkaart aanschaffen overeenkomstig het bepaalde in lid 3.

(3)

De jaarlijkse kuurbelasting per persoon en per kalenderjaar bedraagt 84,00 EUR.
De jaarlijkse kuurbelasting wordt berekend op basis van 30 verblijfsdagen.

(4)

De kuurbelasting voor daggasten (§ 3, lid 2) bedraagt 2,80 EUR.

(5)

Voor meegebrachte honden moet de eigenaar of houder een vergoeding per verblijfsdag betalen van 1,00 EUR om betaald te worden. Een gastenkaart/hond wordt afgegeven als bewijs
van betaling.
De jaarlijkse verblijfsbelasting wordt berekend na 30 dagen verblijf en bedraagt 30,00 EUR en
kunnen worden gekocht in plaats van de belasting die per dag wordt berekend, ongeacht de
duur van het verblijf.

(6)

De belastingtarieven voor kuuroorden omvatten de wettelijk geldende belasting over de toegevoegde waarde.

(7)

Voor verloren gegane kuurgastenkaarten (met uitzondering van daggastenkaarten), waarvan
het registratiebewijs beschikbaar is, worden uitsluitend door de Kurendirektion Binz - tegen
een administratieve vergoeding van 3,30 EUR per kuurgastenkaart - passende vervangende
documenten afgegeven.

(8)

Belastingplichtigen die door de controleurs van de gemeente Ostseebad Binz zonder geldige
daggastenkaart (kuurkaart) worden aangetroffen bij het gebruik van de voor kuur- en recreatiedoeleinden ter beschikking gestelde openbare voorzieningen of algemeen toegankelijke
evenementen in het belastinggebied, betalen een administratieve heffing van 7,00 EUR.

§ 9 Terugbetaling van de belasting op kuuroorden
(1)

In geval van voortijdige beëindiging van het voorgenomen verblijf, zal het teveel betaalde bedrag aan kuurbelasting per dag op verzoek worden terugbetaald.

(2)

Terugbetaling aan de persoon die de kuurbelasting verschuldigd is of aan de houder van de
gastenkaart geschiedt alleen tegen inlevering van de gastenkaart en bevestiging door de logiesverstrekker van het vroegtijdig vertrek van de persoon die de kuurbelasting verschuldigd
is.

(3)

Het recht op terugbetaling vervalt 14 dagen na vertrek.
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§ 10 Plichten en aansprakelijkheid van de aanbieders van accommodatie
(1) Als logiesverstrekker in de zin van deze statuten wordt beschouwd eenieder die personen
huisvest of hun voor recreatieve doeleinden woonruimte ter beschikking stelt. Zin 1 is mutatis mutandis van toepassing op eenieder die plaatsen beschikbaar stelt voor het opzetten van
tenten, caravans, mobilhomes en vergelijkbare accommodatievoorzieningen, alsmede op de
beheerders van woningen (b.v. jeugdherbergen, pensions en dergelijke).
(2)

De Kurverwaltung Ostseebad Binz geeft speciale inschrijvingsformulieren uit (niet voor daggastenkaarten). Deze inschrijvingsformulieren moeten overeenkomstig § 27, leden 2 en 3,
van het Landesmeldegesetz M-V (LMG M-V) de volgende gegevens bevatten:
- de datum van aankomst en de datum van vertrek,
- achternaam,
- voornaam (voornaam),
- geboortedatum,
- nationaliteit,
- huisadres,
- de plaats van accommodatie,
- de namen en geboortedata van alle begeleidende personen.
De logiesverstrekker is verplicht deze speciale inschrijvingsformulieren te gebruiken. Als alternatief kan de logiesverstrekker in plaats van de speciale formulieren na voorafgaande inschrijving gebruik maken van een door het kuurbestuur van Ostseebad Binz goedgekeurd
elektronisch inschrijvingssysteem. De logiesverlener ontvangt van de Kurverwaltungsbehörde
Ostseebad Binz de individuele toegangsgegevens alsmede de bijbehorende formulieren voor
het gebruik van het elektronische registratiesysteem.

(3)

Elke aanbieder van accommodatie moet,

1.

ervoor te zorgen dat de gast op de dag van aankomst zijn verplichtingen uit hoofde van het
inschrijvingsrecht overeenkomstig § 26 lid 2 LMG M-V nakomt;
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2.

hetzij de door het kuurpark Ostseebad Binz overeenkomstig § 27 van het Landesmeldegesetz
M-V (LMG M-V - wet op de staatsregistratie) ter beschikking gestelde speciale registratieformulieren voor logiesverstrekkende bedrijven in te dienen en te gebruiken, hetzij gebruik
te maken van het elektronische registratiesysteem; in het geval van gebruikmaking van het
elektronische registratiesysteem dienen het elektronische registratieformulier en de gastenkaart te worden uitgeprint;

3.

de handmatig of elektronisch opgestelde registratieformulieren, gerangschikt per maand, in
overeenstemming met § 27 Par. 4 LMG M-V te bewaren tot het einde van het kalenderjaar
volgend op de dag van aankomst en deze ter inzage te houden voor de Kurverwaltungsbehörde Ostseebad Binz en de plaatselijke registratieautoriteiten;

4.

de kuurbelasting voor de gehele geplande verblijfsperiode van de gasten te innen op de dag
van aankomst en hun de handmatig of elektronisch ingevulde gastenkaarten te overhandigen;

5.

tot en met de 5e dag van elke maand voor de voorafgaande maand aan het kuurbestuur Ostseebad Binz
- de uitvoering van de speciale inschrijvingsformulieren toe te zenden; bij gebruik van he
elektronische inschrijvingssysteem moet de toezending aan de kuurkasadministratie langs
elektronische weg geschieden, en
- de kuurbelasting contant betalen; in gerechtvaardigde uitzonderingsgevallen staat het kuurbestuur Ostseebad Binz de contante betaling van de kuurbelasting op aanvraag toe;

6.

een gastenregister bij te houden waarin alle personen op de dag van aankomst worden opgenomen. De inschrijving in het gastenregister moet bevatten.
- Naam
- Voornaam (roepnaam)
- Geboortejaar
- Huisadres
- Aankomst- en vertrekdatum
- Nummer van de afgegeven gastenkaart;
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7.

het gastenregister op verzoek van de Kurverwaltungsbehörde Ostseebad Binz onmiddellijk in
te dienen;

8.

het kuurbestuur Ostseebad Binz naar eer en geweten waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken, die van belang is voor de inning en de vaststelling van de kuurbelasting;

9.

de thans geldende statuten van de gemeente Ostseebad Binz betreffende de heffing van
kuurbelasting op een geschikte plaats voor de gasten aan te brengen en de gasten informatie
te verstrekken over vragen betreffende de betaling van de kuurbelasting.

(4)

Touroperators worden gelijkgesteld met verstrekkers van accommodatie indien de kuurbelasting is inbegrepen in de vergoeding die de deelnemers aan de rondreis aan de touroperators moeten betalen.

(5)

De logiesverstrekkers zijn zonder toestemming van het kuurbestuur Ostseebad Binz niet gerechtigd vrijstellingen of verminderingen van de kuurbelasting of voordelen in de zin van
deze statuten toe te kennen.

(6)

De logiesverlener ontvangt op verzoek gecombineerde inschrijvingsformulieren/gastenkaartformulieren van het kuurbedrijf Ostseebad Binz, waarvan hij de ontvangst met zijn handtekening bevestigt. De gebruikte eerste bladzijden van het formulier) moeten door de logiesverstrekker uiterlijk op de 5e dag van elke maand voor de voorafgaande maand worden teruggezonden.

(7)

Indien de belastingplichtige weigert de belasting te betalen, dient de logiesverstrekker of de
persoon die de belasting moet innen, de Kurentsverwaltungsbehörde Ostseebad Binz hiervan
onmiddellijk in kennis te stellen. De naam en het adres van de persoon die tot voldoening van
de belasting is gehouden, moeten worden vermeld.

(8)

De personen die de kuurbelasting verschuldigd zijn en de logiesverstrekker zijn hoofdelijk en
gezamenlijk aansprakelijk voor de belastingschuld. De logiesverstrekker is aansprakelijk voor
de tijdige en volledige inning en betaling van de kuurbelasting.

§ 11 Gegevensverwerking en gebruik van gegevens
(1)

Het kuurbestuur Ostseebad Binz is gemachtigd om op basis van
a)

nadere gegevens betreffende de personen die de heffing verschuldigd zijn of van de
heffing zijn vrijgesteld, en

b)

een register bij te houden en te verwerken met de gegevens die vereist zijn voor de
heffing in de zin van deze statuten na eigen onderzoek overeenkomstig lid 2. De gegevens van de gasten worden elektronisch opgeslagen bij het kuurbureau Ostseebad
Binz.

(2)

Voor de bepaling van de belastingplichtigen en voor de vaststelling van de belastingen in het
kader van de aanslag volgens deze statuten, is het kuurbestuur Ostseebad Binz gemachtigd
om persoonsgegevens uit de volgende documenten te gebruiken voor de uitvoering van de
inning van de kuurbelasting, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de taakvervulling volgens
deze statuten:
- informatie uit het bevolkingsregister;
- speciaal registratiebewijs voor logiesverstrekkende bedrijven overeenkomstig § 27 Landes
meldegesetz M-V (LMG M-V);
- gastenregister van de verhuurders;
- gegevens uit de heffing van de toeristenbelasting.

Het kuurbureau Ostseebad Binz is ook gemachtigd om overeenkomstig de wet op de bescherming
van persoonsgegevens M-V en de DSGVO persoonlijke en vermogensgerelateerde gegevens te verzamelen bij het belastingkantoor Stralsund, het kadaster van het kantongerecht Stralsund, het kadaster
van het arrondissement Vorpommern-Rügen en de kantoren van het kuurbureau Ostseebad Binz. De
administratie van het kuuroord kan deze gegevens door de overeenkomstige bureaus laten doorgeven.
(3)

De gegevens mogen door de Kurverwaltungsbehörde Ostseebad Binz uitsluitend worden gebruikt voor intern fiscaal toezicht en voor de inning van belastingen volgens dit statuut en
moeten na 15 maanden worden gewist.
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§ 12 Administratieve inbreuken
(1)

Een administratieve overtreding in de zin van § 17 (2) Nr. 2 KAG M-V wordt begaan door eenieder die opzettelijk of uit onachtzaamheid overtreedt
- de overeenkomstig § 6 opgelopen kuurbelastingverplichting niet betaalt;
- § 90 van het Duitse belastingwetboek (AO) juncto § 12, lid 1, van de KAG M-V niet voldoet
aan haar medewerkingsplicht;
- § 10, lid 3, nr. 1, waarborgt niet dat de gast zijn verplichtingen uit hoofde van het registra
tierecht overeenkomstig § 26, lid 2, Landesmeldegesetz M-V nakomt;
- § 10, lid 3, nr. 2 voorziet niet in de speciale meldingsformulieren voor logiesverstrekkende
bedrijven, tenzij hij gebruik maakt van het elektronische meldingssysteem;
- § 10, lid 3, nr. 3, de bijzondere registratiedocumenten niet overeenkomstig de bepalingevan
het Landesmeldegesetz M-V bewaart;
- § 10, lid 3 nr. 3 houdt de speciale registratiecertificaten niet ter inzage van de plaatselijkebevoegde registratieautoriteit;
- § 10 lid 3 Nr. 4 int de kuurbelasting voor de gehele voorgenomen verblijfsperiode niet van
de gasten op de dag van aankomst;
- § 10 Abs. 3 Nr. 4 deelt geen gastenkaart uit aan de gasten;
- § 10 lid 3 nr. 5 de kuurbelasting over de vorige maand niet uiterlijk op de vijfde dag van elke
maand aan het kuurbestuur Ostseebad Binz betaalt;
- § 10 Abs. 3 Nr. 5 de uitvoering van de speciale registratieformulieren niet doorgeeft aan het
bestuur van het kuuroord Ostseebad Binz;
- § 10, lid 3 nr. 5 betaalt de kuurbelasting niet contant, tenzij de contante betaling van de
kuurbelasting was toegestaan;
- § 10 lid 3 nr. 6 houdt geen gastenregister bij;
- § 10 lid 3 Nr. 7 verzuimt de gastenlijst op verzoek over te leggen;
- § 93 AO in verband met § 12 lid 1 KAG M-V en § 10 lid 3 nr. 8 van deze statuten niet aan zijn
informatieplicht heeft voldaan;
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- § 10 Abs. 3 Nr. 9 het thans geldende statuut van de gemeente Ostseebad Binz inzake de
heffing van kuurbelasting niet op een voor de gasten geschikte plaats is aangebracht;
- § 10 lid 5 zonder toestemming van het kuurbestuur Ostseebad Binz vrijstellingen of verminderingen van de kuurbelasting of voordelen in de zin van dit statuut verleend;
- § 10 lid 6 de formulieren niet of niet tijdig terugzendt;
- § 10 Abs. 7 van het kuurbestuur Ostseebad Binz noemt niet de namen en adressen van debelastingplichtigen.
(2)

De administratieve overtreding kan worden bestraft met een

boete van maximaal 5.000

euro.
(3)

De administratieve autoriteit voor de vervolging en bestraffing van administratieve overtredingen overeenkomstig lid 1 is de burgemeester van de gemeente Ostseebad Binz.

§ 13 Inwerkingtreding en verstrijken
Het statuut betreffende de heffing van kuurbelasting in de gemeente Ostseebad Binz treedt in werking op 01.01.2021. Tegelijkertijd vervalt het statuut inzake de heffing van kuurbelasting in de gemeente Ostseebad Binz (kuurbelastingstatuut) met resolutie van 26.08.2019 in de versie van het eerste
wijzigingsstatuut met resolutie van 03.07.2020.
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