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Onderwerp

Zevende wijziging verordening heffing opcenten MRB
Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

Beslispunten

1. De zevende wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op
de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland vast te stellen,
waarbij het tarief als genoemd in artikel 2 met ingang van 1 januari 2022
wordt gewijzigd van 81,4 opcenten in 82,2 opcenten.
2.

Doelstelling programmabegroting

N.v.t.
3.

Eerdere behandeling

n.v.t.
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4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

1.1.Provinciale Staten zijn bevoegd tot het vaststellen van het aantal te heffen opcenten op de motorrijtuigenbelasting
Op grond van de Provinciewet zijn provincies bevoegd tot het heffen van een
opslag (opcenten) op de motorrijtuigenbelasting. Provinciale Staten stellen
de hoogte van het belastingtarief (het aantal opcenten) vast via een belastingverordening.
5.

Verdere behandeling PS

n.v.t.
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6.

Korte toelichting op voorstel

In de huidige belastingverordening, die laatstelijk is gewijzigd op 11 november 2020, is bepaald dat het tarief in Flevoland 81,4 opcenten bedraagt vanaf
1 januari 2021. In het Coalitieakkoord 2019-2023 is opgenomen dat de opcenten MRB op het huidige reële niveau worden gehouden door een inflatiecorrectie toe te passen. Het voorstel is om voor 2022 uit te gaan van een indexering van het belastingtarief met 1%, gelijk aan de toegepaste indexering in
2020 en 2021. Dit impliceert een wijziging van het tarief naar 82,2 opcenten
met ingang van 1 januari 2022. Een besluit van Provinciale Staten tot wijziging van het aantal opcenten dient jaarlijks voor 1 december van het voorafgaande jaar te worden genomen.
7.

Beoogd effect

De juridische basis te leggen voor de heffing van 82,2 opcenten op de motorrijtuigenbelasting vanaf 1 januari 2022.
8.

Argumenten

Zie onder toelichting.
9.

Kanttekeningen

n.v.t.
10. Bijlagen

Routing
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