
Belastingdienst

KA
 0

05
 - 

1T
*2

1P
L 

 

Toelichting
Aangifte kansspelbelasting
Voor organisatoren van kansspelen

Hoe gebruikt u deze toelichting?
Deze toelichting op de aangifte kansspelbelasting bestaat uit 2 delen:
–  algemene informatie die u kunt lezen voordat u de aangifte invult
–  toelichting bij de vragen

Aangifte voor organisatoren van kansspelen
Dit aangifteformulier kansspelbelasting is voor organisatoren 
van kansspelen. Prijswinnaars die in Nederland wonen en mee-
doen aan buitenlandse kansspelen moeten het formulier ‘Aangifte 
kansspel belasting over prijzen uit buitenlandse kansspelen’ invullen. 
Dit formulier kunt u downloaden van belastingdienst.nl. Hebt u in 
Nederland een prijs gewonnen? Dan hoeft u niets te doen. De 
organisator van het kansspel regelt de kansspelbelasting die u 
moet betalen. 

Wanneer moet u aangifte doen?
Dat hangt af van het soort kansspel. Er zijn verschillende soorten, 
hiervoor zijn aparte rubrieken in de aangifte opgenomen:
–  Exploiteert u kansspelautomaten, dan vult u rubriek 2 in.
–  Organiseert u casinospelen, dan vult u rubriek 3 in.
–  Organiseert u andere kansspelen, dan vult u rubriek 4 in.

Hieronder leest u per soort kansspel wanneer u aangifte moet doen.

Kansspelautomaten (rubriek 2)
U doet aangifte als de vergunning voor het exploiteren van kansspel-
automaten op uw naam staat. Deze automaten hebben een sticker 
met uw gegevens. 

Bent u opsteller van automaten? Dan betaalt u over uw aandeel 
geen kansspelbelasting aan ons en hoeft u geen aangifte te doen.

  Let op! 
   Doet u alsnog aangifte over de periode tot en met 2014? Dan 

doet u aangifte als u juridisch eigenaar bent van de kansspel-
automaten. Als opsteller van automaten betaalt u over uw 
aandeel geen kansspelbelasting en hoeft u geen aangifte 
te doen.

Casinospelen (rubriek 3)
U doet aangifte als u casinospelen aanbiedt, die geen speel-
automaten zijn. Het gaat hier met name om tafelspelen waarbij 
de deelnemers tegen de bank spelen, zoals roulette, blackjack 
en bepaalde vormen van poker. 

Ook doet u aangifte als u deelnemers de mogelijkheid biedt om 
tegen elkaar te spelen. Uw aandeel betreft dan het ter beschikking 
stellen van de ruimte en eventueel het personeel. 

Overige kansspelen (rubriek 4)
U doet aangifte als u organisator bent van overige kansspelen, 
zoals loterijen, weddenschappen en prijsvragen. 

Er is sprake van een kansspel, als:
–  er gelegenheid is om mee te dingen naar prijzen en premies 

voor spelen waarbij de prijswinnaar wordt bepaald door kans;
–  het spel een prijsvraag is.

Wanneer betaalt u geen kansspelbelasting?
Als voorwaarden voor het onbelast zijn van de prijzen bij 
spelen in besloten kring zijn:
–  Er is sprake van een pool, een pokerspel of een ander kansspel 

dat wordt georganiseerd in zeer beperkte kring.
–  Anderen buiten deze groep mogen niet meedoen.
–  Iemand uit de groep organiseert het kansspel.

Aangifte doen
Dit aangifteformulier is voor organisatoren van kansspelen. 
Bij ‘Wanneer moet u aangifte doen?’ leest u welke rubriek voor 
u van toepassing is. 

Hebt u een aangiftebrief van ons ontvangen? Dan moet u altijd 
een aangifte indienen.

Algemene informatie
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Op tijd aangifte doen en betalen
Bent u houder van de exploitatievergunning van kansspelautomaten 
of organiseert u casinospelen? Dan doet u aangifte per maand. 

Soms kunt u uw aangifte per kwartaal doen.
Dat kan alleen als u tot 1 van de volgende doelgroepen behoort:
–  exploitanten van kansspelautomaten
–  organisatororen van binnenlandse casinospelen
–  organisatoren van binnenlandse internetkansspelen

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
–  In de afgelopen 2 kalenderjaren was de afgedragen 

kansspelbelasting per kwartaal niet meer dan € 15.000.
–  In de afgelopen 2 kalenderjaren is maximaal 2 maal een 

naheffingsaanslag kansspelbelasting verstuurd.

De inspecteur bepaalt of u per maand of per kwartaal aangifte doet. 
In de aangiftebrief leest u welk tijdvak voor u geldt.

Bent u organisator van een overig kansspel? Dan doet u aangifte 
over het tijdstip waarop u de prijs ter beschikking hebt gesteld. 
Uw aangifte en betaling moeten binnen 1 maand hierna bij ons 
binnen zijn. U ontvangt hiervoor niet altijd een aangiftebrief.

Bent u organisator van een overig kansspel en wilt u per maand 
aangifte doen? Dat kan alleen met onze toestemming. 

Stuur uw verzoek hiervoor naar:
Belastingdienst
Team Kansspelbelasting
Postbus 90121
4800 RA Breda

Bedragen afronden
Rond alle bedragen af op hele euro’s. Dit mag u in uw voordeel doen. 
De kansspelbelasting wordt automatisch berekend. 

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/kansspelbelasting.

1 Gegevens aanvrager, tijdvak en aangiftenummer

Vraag 1a
Geef aan of u een aangiftebrief hebt ontvangen.

Vraag 1b
Vermeld het aangiftenummer uit de aangiftebrief.

Vraag 1c
Geef aan of uw naam en adresgegevens juist op het formulier staan.

Vraag 1d
Kloppen de naam en adresgegevens in de aangiftebrief niet? 
Vul dan hier de juiste gegevens in.

Hebt u geen aangiftebrief ontvangen? Vul dan hier uw gegevens in.

Vraag 1e
Vul deze vraag alleen in als u geen aangiftebrief hebt ontvangen. 
Vul uw bsn/Rsin in. Dit mag geen bsn/Rsin van een fiscale eenheid 
omzetbelasting of vennootschapsbelasting zijn.

Vraag 1f
Vul deze vraag alleen in als u geen aangiftebrief hebt ontvangen. 
Geef aan of uw aangifte betrekking heeft op een aangiftetijdstip 
(dag) of op een aangiftetijdvak (maand).

Vraag 1g
Het aangiftenummer wordt automatisch vastgesteld door de 
gegevens die u bij eerdere vragen hebt vermeld.

2 Kansspelautomaten

Vul de totale bruto spelopbrengst van uw automaten in. De bruto 
spelopbrengst is de waarde van de in het tijdvak ontvangen inzetten, 
minus de prijzen die u ter beschikking hebt gesteld in hetzelfde tijdvak.

3 Casinospelen

Vraag 3a
Als organisator van casinospelen vult u de bruto spelopbrengst in. 
De bruto spelopbrengst is de waarde van de in het tijdvak ontvangen 
inzetten, minus de prijzen die u ter beschikking hebt gesteld in 
hetzelfde tijdvak.

Vraag 3b
Biedt u deelnemers de mogelijkheid om tegen elkaar te spelen? 
Vul dan hier de vergoeding (provisie, rake) in die u krijgt voor het 
ter beschikking stellen van de ruimte en eventueel personeel.

Organiseert u een (poker)toernooi ? Vul dan het bedrag in dat u als 
entreegeld voor de deelname aan het toernooi hebt ontvangen. 

Algemene informatie Toelichting
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4 Overige kansspelen

Doet u aangifte voor overige kansspelen waarbij de waarde van 
de individuele prijzen niet meer is dan € 449? Dan valt dit onder de 
vrijstelling van kansspelbelasting. Vul hier dan € 0 in.

  Let op! 
   Doet u alsnog aangifte over de periode tot en met 2014? In die 

periode was de vrijstelling van kansspelbelasting € 454. Vul hier 
dan € 0 in. 

De kansspelbelasting wordt ingehouden op de prijs. Dat is de 
hoofdregel. Maar de organisator kan er ook voor kiezen om de 
kansspelbelasting voor zijn rekening te nemen.

Vraag 4a1
Bestaan de prijzen uit een geldbedrag? En is de individuele waarde 
meer dan € 449 en betaalt u hierover zelf de kansspelbelasting? 
Dan vult u hier het bedrag aan prijzen in. 

De kansspelbelasting wordt dan niet ingehouden op de prijs, maar 
de waarde van de prijs wordt verhoogd met de te betalen kansspel-
belasting. Om in deze situatie de kansspelbelasting te berekenen, 
moet de waarde van de prijs worden vermenigvuldigd met 100/71. 
Omgerekend is het tarief dan 40,85%.

   Voorbeeld
   U betaalt zelf de kansspelbelasting. De (netto)waarde van de 

prijs is € 1.000. De kansspelbelasting is dan € 1.000 x 100/71 = 
€ 1408 x 29% = € 408. U keert € 1.000 uit aan de prijswinnaar. 

Vraag 4a2
Bestaan de prijzen uit een geldbedrag? En is de individuele waarde 
meer dan € 449 en betaalt de prijswinnaar de kansspelbelasting? 
U houdt de kansspelbelasting in op het brutoprijzengeld, voordat u 
de prijs uitkeert. Het tarief is 29%. 

   Voorbeeld
   De prijswinnaar betaalt de kansspelbelasting, u houdt deze 

belasting in op de prijs. De (bruto)waarde van de prijs is € 1.000. 
De kansspelbelasting is dan € 1.000 x 29% = € 290. U keert 
€ 1.000 - € 290 = € 710 uit aan de prijswinnaar. 

Hebt u zowel netto als bruto prijzen ter beschikking gesteld, 
dan vult u beide vragen in. 

Vraag 4b1
Keert u prijzen in natura uit? En is de individuele waarde meer dan 
€ 449 en betaalt u hierover zelf de kansspelbelasting? Dan vult u hier 
het bedrag aan prijzen in. 

De kansspelbelasting wordt dan niet ingehouden op de prijs, maar 
de waarde van de prijs wordt verhoogd met de te betalen kansspel-
belasting. Om in deze situatie de kansspelbelasting te berekenen, 
moet de waarde van de prijs worden vermenigvuldigd met 100/71. 
Omgerekend is het tarief dan 40,85%.

   Voorbeeld
   U betaalt zelf de kansspelbelasting. De prijs is een fiets met 

een (netto)waarde van € 1.000. De kansspelbelasting is dan 
€ 1.000 x 100/71 = € 1408 x 29% = € 408. U geeft de fiets aan 
de prijswinnaar.

Vraag 4b2
Keert u prijzen in natura uit? En is de individuele waarde meer dan 
€ 449 en betaalt de prijswinnaar de kansspelbelasting? Dan vult u 
hier het bedrag aan prijzen in. Het tarief is 29%. U geeft de waarde 
van de prijs exclusief de kansspelbelasting op.

   Voorbeeld
   De prijswinnaar betaalt de kansspelbelasting. De prijs is een 

fiets met een waarde van € 1.000. De kansspelbelasting is dan 
€ 1.000 x 29% = € 290 en de prijswinnaar betaalt deze belasting 
aan u. U geeft de fiets aan de prijswinnaar. 

Hebt u zowel netto als bruto prijzen in natura ter beschikking gesteld, 
dan vult u beide vragen in. 

Vraag 6
Vul vóór u het formulier print alle gegevens in. Print dan het 
formulier, onderteken het en stuur het aan ons toe.


