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Besluit van Gedeputeerde Staten van 25 januari
2006, nummer 2005-59580, ter afkondiging van
hun besluit van 24 januari 2006, nummer 200559050, tot intrekking per 1 januari 2006 van de
‘Attributie- en mandaatregeling provinciale
belastingen’ en de daarin opgenomen regeling
‘Beleidsregels provinciale belastingen’ (Provinciaal blad 1998/21) en tot vaststelling per
1 januari 2006 van het ‘Attributie- en mandaatbesluit provinciale belastingen 2006’ en de
daarin opgenomen ‘Beleids- en uitvoeringsregeling provinciale belastingen 2006’.

Besluit nummer 3

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Beleids- en uitvoeringsregels provinciale belastingen

gelet op hoofdstuk XV van de Provinciewet en de als
gevolg daarvan toepasselijke bepalingen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet
1990 en de Algemene wet bestuursrecht;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
gelet op artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 31 van de Invorderingswet 1990
in verbinding met artikel 227a, tweede lid, onderdeel a,
van de Provinciewet en de betreffende bepalingen van
de navolgende provinciale belastingverordeningen:
■
Legesverordening Noord-Holland 2006;
■
Heffingsverordening ontgrondingen provincie
Noord-Holland 2001;
■
Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland
1998;
■
Verordening op de heffing en invordering van de
nazorgheffing stortplaatsen provincie NoordHolland 1999;

besluiten:
Besluit nummer 1
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
aan te wijzen als de provincieambtenaar, belast met de
heffing van provinciale belastingen, zoals bedoeld in
artikel 227a, tweede lid, onderdeel b, van de Provinciewet:
de inspecteur belastingen, werkzaam bij het team
Concernadministratie binnen de directie Middelen,
functiecode MM10, en deze functionaris te bekleden
met de titel Inspecteur der provinciale belastingen

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder
aan te wijzen als de belastingdeurwaarder, zoals
bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onderdeel e, van de
Provinciewet:
de financieel adviseur B, werkzaam bij het team Basisadministratie binnen de directie Middelen, functiecode
MA11, en deze functionaris te bekleden met de titel
Provinciale belastingdeurwaarder.
Besluit nummer 4

besluiten:

vast de stellen de volgende regeling met betrekking tot
de heffing en invordering van provinciale belastingen.

Besluit nummer 2
Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
aan te wijzen als de provincieambtenaar, belast met de
invordering van provinciale belastingen, zoals bedoeld
in artikel 227a, tweede lid, onderdeel c, van de Provinciewet:
de adjunct sectormanager, werkzaam bij het team Basisadministratie binnen de directie Middelen, functiecode
ML13, en deze functionaris te bekleden met de titel
Ontvanger der provinciale belastingen.
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1
Voorlopige aanslag
Na aanvang van het belastingjaar of het kalenderjaar
kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag
worden opgelegd.
2

Rente
1 Bij de invordering van provinciale belastingen
vindt de ministeriële regeling bedoeld in
artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

2 In afwijking van de in het eerste lid bedoelde
regeling wordt geen invorderingsrente in
rekening gebracht indien deze in totaal een
bedrag van € 50,– niet te boven gaat.
Citeertitel
3
De in dit besluit onder de nummers 1 tot en met 3
genoemde regeling kan worden aangehaald als:
Attributie- en mandateringsbesluit provinciale belastingen 2006.
De in dit besluit onder nummer 4 genoemde regeling
kan worden aangehaald als:
Beleids- en uitvoeringsregels provinciale belastingen
2006.

Haarlem, 24 januari 2006
Gedeputeerde Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Openhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 15 februari 2006

Directie/sector: MID/AFD/CA
Contactpersoon: H. Apswoude (tel. 023-5144036)
Categorie: overige besluiten van algemene strekking
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