INFORMATIE

Geachte gast,
Met ingang van 20 juni 2016, heeft de regering van Malta een

milieubijdrage
ingevoerd op overnachtingen in alle soorten accommodatie.
Alle inkomsten uit dit initiatief zullen worden gebruikt voor het verbeteren en verfraaien
van de lokale infrastructuur in toeristische gebieden op de Maltese eilanden.
Bent u 18 jaar of ouder op de dag van aankomst, en begint uw verblijf op 20 juni 2016 of daarna,
dan wordt er een milieubijdrage van € 0.50 per persoon per nacht in rekening gebracht,
met een maximum van € 5.00 voor uw gehele verblijf op de Maltese eilanden,
dus ook in combinatie met een verblijf op Gozo.
Deze milieubijdrage geldt voor zowel lokale als buitenlandse gasten en is van toepassing
op elk type accommodatie: hotels, pensions, farmhouses, villa's, hostels,
appartementen, B & B, gastgezinnen etc.
De bijdrage is niet inbegrepen in uw kamerprijs en zal dus apart in rekening worden gebracht tijdens
uw verblijf; over de bijdrage wordt geen btw, commissies of andere kosten berekend.
De managers / eigenaren van de accommodatie waar u verblijft zijn verplicht de bijdrage te innen
en af te dragen aan de lokale overheid. Zij moeten ook informatie bijhouden met aantal gasten,
leeftijd en duur van het verblijf; aan de hand hiervan wordt hun afdracht berekend.
Daarom kunt u gevraagd worden om persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw geboortedatum,
en dit te verifieren met een paspoort of een rijbewijs.
Alle gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de
wetten voor gegevensbescherming van Malta.
Als u vragen heeft over deze milieubijdrage, kunt u contact opnemen met
het Ministerie van Toerisme op 22915038 of environmentalcontribution@gov.mt
of de Malta Tourism Authority op 22915000 of info@visitmalta.com
www.tourism.gov.mt

Milieubijdrage in een oogopslag
•
•

Van toepassing op: Personen 18 jaar of ouder op de dag van aankomst en verblijf in elk type accommodatie.
Vanaf: 20 juni 2016 (Let op: verblijven die beginnen voor 1 juni en eindigen na deze datum, zijn niet inbegrepen).

•

Berekening: € 0.50c x persoon x aantal nachten (met een maximum van € 5.00).

