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Belastingdienst/Kansspelbelasting
Antwoordnummer 21170, 6400 TA Heerlen

Aangifte

Kansspelbelasting
Voor organisatoren van kansspelen
Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u als organisator van kansspelen aangifte
voor de kansspelbelasting.
Aangifte doen
Hebt u een aangiftebrief van ons gekregen? Dan moet u aangifte doen.
Vul de aangifte helemaal in op de computer. Het aangiftenummer dat
u nodig hebt voor deze aangifte, staat in de aangiftebrief die u van ons
hebt gekregen. Rond alle bedragen naar beneden af op hele euro’s.
Hebt u geen aangiftebrief met een aangiftenummer ontvangen?
Dan wordt uw aangiftenummer samengesteld aan de hand van uw
BSN/RSIN en het tijdvak of tijdstip.
Hoe kunt u betalen?
Als u per maand of per kwartaal moet betalen, stuurt u de aangifte
in vóór het einde van de maand die volgt op het tijdvak waarop de
aangifte betrekking heeft. Ook de betaling moet voor het einde
van die maand bij ons binnen zijn. In de overige situaties moeten uw
aangifte en de betaling binnen één maand na het ter beschikking
stellen van de prijzen bij ons zijn binnengekomen. U kunt een boete
krijgen als u de aangifte en betaling niet of niet op tijd doet.
Maak het bedrag over naar rekeningnummer NL26 INGB 0000 4412 90,
ten name van Belastingdienst Apeldoorn. Onze BIC-code is INGBNL2A.
Vergeet niet uw aangiftenummer te vermelden. Gebruik hiervoor het
vak ‘omschrijving’ of ‘mededeling’.
Terugsturen
Print de aangifte en zet uw handtekening.
Stuur de aangifte daarna naar:

KA 003 - 2Z*27FOL 

Belastingdienst/Kansspelbelasting
Antwoordnummer 21170
6400 TA Heerlen

Bezwaar maken
Hebt u achteraf bezwaar tegen het bedrag dat u op uw aangifte
hebt aangegeven en betaald? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken.
Stuur uw bezwaarschrift naar: Belastingdienst/Kantoor Middelburg,
Postbus 90121, 4800 RA Breda. Dien uw bezwaarschrift op tijd in.
Zorg ervoor dat wij het binnen 6 weken na de dag van betaling
hebben ontvangen.
Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en
bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy
staat hoe wij dat doen.
Meer informatie
Meer informatie vindt u in de ‘Toelichting aangifte kansspelbelasting’
op belastingdienst.nl/kansspelbelasting.
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1

Gegevens aanvrager, tijdvak en aangiftenummer

1a

Hebt u een aangiftebrief
ontvangen?

1b

Aangiftenummer (zie aangiftebrief)

1c

Staan uw gegevens in de aangifte
brief die u van ons hebt gekregen
juist vermeld?

1d

Naam

Ja. Vul het aangiftenummer in.
Nee. Vul de gegevens in vanaf vraag 1d.

K S B
Ja. Ga verder met vraag 2.
Nee. Vermeld bij vraag 1d de juiste gegevens.

Adres
Postcode en plaats
1e

BSN/RSIN/fiscaal nummer

1f

Deze aangifte heeft betrekking op

het aangiftetijdstip
een bepaald tijdvak

–

–

Bij een bepaald tijdvak vult u de maand en het jaartal in, bijvoorbeeld 00-10-2021 (oktober 2021).
1g

Aangiftenummer. Let op! Vermeld
dit nummer op de betaling van deze
aangifte.

K S B

Let op! Vul bedragen in hele euro’s in. U mag daarbij afronden in uw voordeel.
2

Kansspelautomaten

2a

Verschil tussen ontvangen inzetten en ter beschikking gestelde prijzen

€

2b

Te betalen kansspelbelasting (t/m 2017: 29% van vraag 2a; vanaf 2018: 30,1% van vraag 2a;
vanaf 1 oktober 2021: 29% van vraag 2a)

€

3

Casinospelen, sportweddenschappen, totalisator

3a

Verschil tussen ontvangen inzetten en ter beschikking gestelde prijzen (BSR)

3b

Ontvangsten anders dan als inzet voor het geven van gelegenheid tot deelneming
aan kansspelen, entry fee
Ontvangsten anders dan als inzet voor het geven van gelegenheid tot deelneming
aan kansspelen, provisie en/of rake

3c

€
€
€

Totaal: 3a + 3b + 3c

€

3e

Te betalen kansspelbelasting (t/m 2017: 29% van vraag 3d; vanaf 2018: 30,1% van vraag
3d; vanaf 1 oktober 2021: 29% van vraag 3d)

€

26 003 27 02

3d

+

*260032702*
2 6 0 0 3 2 7 0 2

Aangiftenummer

03 van 03

K S B
4

Overige kansspelen

4a

Geldprijzen met een waarde van meer dan € 449 per prijs

Kansspelbelasting

4a1

Bedrag aan prijzen waarover u
zelf de belasting betaalt

€

T/m 2017: 40,85%
Vanaf 2018: 43,06%
Vanaf 1 oktober 2021:
40,85%

4a2

Bedrag aan prijzen waarover de
prijswinnaar de belasting betaalt

€

4b

Prijzen in natura met een waarde van meer dan € 449 per prijs

Kansspelbelasting

4b1

Waarde van prijzen waarover u
zelf de belasting betaalt

€

T/m 2017: 40,85%
Vanaf 2018: 43,06%
Vanaf 1 oktober 2021:
40,85%

4b2

Waarde van prijzen waarover de
prijswinnaar de belasting betaalt

€

4c

5

T/m 2017: 29%
Vanaf 2018: 30,1%
Vanaf 1 oktober 2021:
29%

T/m 2017: 29%
Vanaf 2018: 30,1%
Vanaf 1 oktober 2021:
29%

€

€

€

€

+
€

Te betalen kansspelbelasting: 4a1 + 4a2 + 4b1 + 4b2

Totaal

5a

Te betalen vraag 2b

€

5b

Te betalen vraag 3e

€

5c

Te betalen vraag 4c

€

5d

Totaal te betalen kansspelbelasting

€

Ondertekening
Naam
Plaats
Telefoonnummer (overdag)
Datum

–

–

Print de aangifte en zet
uw handtekening.

26 003 27 03

6

+

*260032703*
2 6 0 0 3 2 7 0 3

