
 

TOERISTENBELASTING 

FEITEN & CIJFERS 

Om wat voor een belasting gaat het? 

Het gaat om een directe, door de regering van de Balearen, in te voeren doelgerichte 
belasting voor alle personen in toeristische accommodaties, woningen en/of huizen die 
toeristisch verhuurd worden, alsmede voor passagiers van cruiseschepen die 
aanmeren in een van de havens  op de Balearen. 

Om welke toeristische accommodaties gaat het? 

- hotels 

- appartementen en bungalows 

- landhuizen en boerderijen 

- gastenverblijven, herbergen en berghutten 

- jeugdherbergen, pensions en campings 

- cruiseschepen die aannemen in een van de havens op de Balearen 

 
Wie hoeft er geen belasting te betalen? 
Kinderen t/m 15 jaar 
 
Wat gebeurt er met de inkomsten uit deze belasting?  
De inkomsten uit de deze belasting worden deels of volledig aangewend ter 
financiering of als investering voor de volgende zaken: 
 
 



      

 

 

1. Bescherming, behoud en herstel van natuur en milieu  
2. Ontwikkelen/verbeteren van de toeristische infrastructuur  
3. Verbeteren van het kwalitatieve aanbod en concurrentiepositie van het toerisme, 

verlenging van het seizoen, ontwikkelen van nieuwe toeristische producten en 
promotie  

4. Saneren en renoveren van het historische en culturele erfgoed 
5. Ontwikkelen van projecten zoals wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling van 

technologische, toeristische innovatie of toeristische projecten die bijdragen aan de 
economische differentiatie 

6. Ontwikkelen van scholing en kwalitatieve verbetering van de arbeidsplaatsen in de 
toeristische sector 

Wie beslist er over het gebruik van deze belastinginkomsten? 

De beslissing over de inzet van belastinggelden voor mogelijke investeringen wordt 
gedaan door de Commissie ter Bevordering van het Toerisme. Deelnemers aan deze 
Commissie zijn vertegenwoordigers van het Ministerie van de Balearen voor Toerisme, 
Financiën, Economie en Milieu. Verder vertegenwoordigers van de 4 eilandraden en 
Gemeenten van de Balearen (via hun representatieve afvaardigingen), werknemers- 
werkgeversorganisaties en burgervertegenwoordigers met een nadrukkelijke rol voor de 
milieuorganisaties. 

De Commissie maakt een jaarplan ter bevordering/ontwikkeling van het achtergebleven 
toerisme, waarin doelen/targets met prioriteit worden vastgelegd, rekening houdend met 
een eerlijke, territoriale gelijkwaardige verdeling tussen de 4 eilanden. 



 
 

 

Hoogte van de belasting 

Soort accommodatie of 
cruiseschip  

Euro's per dag  

 Hoogseizoen 
(1/4 tot 31/10) 

Naseizoen 
(1/11 tot 31/3) 

Hotels, stads- en aparthotels in de 
categorie 5 sterren, 5 sterren + en 
4 sterren + 2 1 

Hotels, stads- en aparthotels in de 
categorie 4 sterren en 3 sterren + 1,5 0,75 

Hotels, stads- en aparthotels in de 
categorie 3, 2 of 1 ster 1 0,5 

Appartementen in de categorie 4 
sleutels 

2 1 

Appartementen in de categorie 
3 sleutels + 

1,5 0,75 

Appartementen in de categorie 
1, 2 en 3 sleutels 

1 0,5 

Bungalows en vakantiehuizen 1,5 0,75 

Landhotels, Agroturismos en  
boerderijen 

1 0,5 

Pensions, gastenverblijven en 
campings 

0,5 0,25 

(Jeugd)herbergen en berghutten 0,5 0,25 

Cruiseschepen  2 1 

 


