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Toelichting 
Aangifte kansspelbelasting
Over prijzen uit online kansspelen zonder Nederlandse vergunning 

en buitenlandse kansspelen

Algemene informatie

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 op het aangifteformulier

Aangifte kansspelbelasting over prijzen uit online kansspelen 
zonder Nederlandse vergunning en buitenlandse kansspelen
Dit aangifteformulier is voor in Nederland wonende prijswinnaars 
van online kansspelen zonder Nederlandse vergunning (ook wel 
kansspelen op afstand genoemd) en buitenlandse kansspelen.  

Als u een prijs hebt gewonnen bij een online kansspel waarvoor in 
Nederland een vergunning door de kansspelautoriteit is verleend of 
bij een in Nederland gevestigde organisator van een kansspel, hoeft 
u daarvan geen aangifte te doen. 

Bij ‘Wanneer moet u aangifte doen?’ leest u voor welk type kansspel 
u wel aangifte moet doen. 

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

Wie is de organisator van een kansspel? 
De organisator van een kansspel is degene die zeggenschap heeft 
over een kansspel. Dus de baas van een kansspel.

Welke kansspelen op afstand hebben een 
Nederlandse vergunning?
Vergunningen voor kansspelen op afstand worden afgegeven door 
de Nederlandse Kansspelautoriteit. Een overzicht van kansspelen op 
afstand met een Nederlandse vergunning, vindt u op de website van 
de kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit. nl). Op de website 
waar u het kansspel speelt kunt u zien of het logo Vergunninghouder 
Kansspelautoriteit aanwezig is.

Wanneer is een kansspel een buitenlands kansspel? 
Als de organisator van een kansspel niet in Nederland woont of 
is gevestigd, is er sprake van een buitenlands kansspel.

Wanneer moet u aangifte doen? 
Voor twee soorten kansspelen geldt dat u aangifte moet doen 
van het prijzengeld:

 – online kansspelen zonder Nederlandse vergunning (aangifte 
in rubriek 2)

 – buitenlandse kansspelen (aangifte in rubriek 3)

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

Online kansspelen zonder Nederlandse vergunning (rubriek 2)
Als u meer hebt gewonnen dan ingezet bij online kansspelen zonder 
vergunning van de Nederlandse kansspelautoriteit, moet u aangifte 
doen. Het gaat hier om online kansspelen zoals casinospelen, poker-
spelen, kansspelautomaten (slotgames) en weddenschappen. 
Prijzen geld van een online loterij valt hier niet onder en geeft u aan 
in rubriek 3.

Buitenlandse kansspelen (rubriek 3)
U doet aangifte kansspelbelasting als u meer dan € 449 hebt 
gewonnen met kansspelen in het buitenland. Bijvoorbeeld als u 
prijzen hebt gewonnen bij offline pokertoernooien, kansspel-
automaten of weddenschappen. Er is sprake van een offline kansspel 
als er bij het spel fysiek contact is.  
Ook voor prijzen die u hebt gewonnen bij een loterij doet u aangifte 
in rubriek 3. Het maakt hierbij niet uit of u uw lot via een (buiten-
landse) winkel of online hebt gekocht.

Als u een prijs hebt gewonnen bij een offline casinospel, een 
kansspel automaat, een sportweddenschap of een weddenschap 
op paardenraces, waarvan de organisator binnen de Europese Unie 
is gevestigd, dan hoeft u hiervan geen aangifte te doen. 

Hebt u over uw gewonnen prijzen in het buitenland al belasting 
betaald? Vul dan rubriek 4 in om na te gaan of u in aanmerking komt 
voor vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting. 

Tarieven 

Aangiftetijdstip/tijdvak   Tarief  
01-01-2018 t/m 30-09-2021  30,1%  
01-10-2021 t/m 31-12-2022  29%  
01-01-2023 t/m heden   29,5%

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 vragen? Kijk op belastingdienst.nl/kansspelbelasting.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/kansspelbelasting/
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Toelichting op de vragen

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: dit is vaak het geval bij weddenschappen, loterijen en andere 
kansspelen), of op een aangiftetijdvak (maand: in dit geval gaat het 
om online kansspelen). 

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

2 Online kansspelen zonder Nederlandse vergunning 

Deze rubriek vult u in als u prijzen hebt gewonnen bij online kans-
spelen zonder Nederlandse vergunning. U vermeldt het totale 
resultaat in een kalendermaand. Dus over alle prijzen die u hebt 
gewonnen, minus alle inzetten die u daarvoor hebt gedaan bij deze 
kansspelen. Het maakt niet uit of u de prijzen hebt gewonnen op 
verschillende internetsites. 

Is het saldo een negatief bedrag dan hoeft u geen kansspelbelasting 
te betalen.

Prijzen en inzetten uit online kansspelen waarvoor in Nederland wel 
een vergunning is afgegeven neemt u niet mee in de berekening van 
uw resultaat van die maand. 

Let op! 
Een online loterij valt niet onder de online kansspelen. 
Vult u de gewonnen prijzen in bij rubriek 3. 

Vraag 2d
Het tarief wordt automatisch ingevuld en is afhankelijk van het 
aangiftetijdvak of tijdstip waarover u de kansspelbelasting betaalt. 
Zie hiervoor het kopje ‘Tarieven’ op pagina 1 van deze toelichting.

Vraag 2e
Totaal te betalen kansspelbelasting online kansspelen. Het te betalen 
bedrag wordt automatisch berekend. Berekening is: bedrag bij vraag 
2c x het tarief bij vraag 2d.

3 Kansspelen in het buitenland 

Deze rubriek vult u in als u prijzen hebt gewonnen bij buitenlandse 
kansspelen. Vul hier ook het bedrag aan prijzen in waarvoor u in het 
buitenland al een soortgelijke belasting hebt betaald. 

Prijzengeld uit offline casinospelen, kansspelautomatenspelen, 
sportweddenschappen en weddenschappen op paardenraces 
waarvan de organisator binnen de EU is gevestigd, hoeft u niet te 
vermelden. 

Vraag 3a 
Hier vult u het soort kansspel in waaraan u hebt deelgenomen. 
Bijvoorbeeld een casinospel, een kansspelautomaat, een loterij 
of een weddenschap. 

Vraag 3c 
Als de prijs niet uit een geldbedrag bestaat, omschrijft u hier de prijs. 
Bijvoorbeeld een auto of een vliegreis. 

Vraag 3d 
Hier vult u de waarde in van de prijs die u bij vraag 3c hebt omschreven. 
Het gaat om de waarde van die prijs in het economische verkeer. De 
inleg is niet aftrekbaar. Is de waarde van de prijs € 449 of minder? Dan 
valt die onder de vrijstelling van kansspelbelasting. Vul hier dan € 0 in. 

Let op! 
Hebt u op grond van dezelfde onzekere gebeurtenis bij een loterij 
of prijsvraag zowel een prijs in natura als een geldprijs ontvangen? 
Dan worden beide prijzen als 1 prijs beschouwd. Is het totaal-
bedrag van de prijzen € 450 of meer? Dan betaalt u daarover wél 
kansspelbelasting. U vult dan geen € 0 in, maar de waarde van 
de prijs in natura bij vraag 3d en de waarde van de geldprijs bij 
vraag 3e. De bedragen worden automatisch bij elkaar opgeteld.

Vraag 3e 
Hier vult u het geldbedrag in dat u gewonnen hebt in euro’s. Hebt u 
een geldprijs gewonnen in een andere valuta dan rekent u dit bedrag 
eerst om naar euro’s. U gebruikt hierbij de wisselkoers van het 
moment waarop u de prijs hebt gewonnen. Het gaat hier om de 
bruto-inkomsten. De inleg is niet aftrekbaar. Is de waarde van de prijs 
€ 449 of minder? Dan valt die onder de vrijstelling van kansspel-
belasting. Vul hier dan € 0 in.

Let op! 
Hebt u op grond van dezelfde onzekere gebeurtenis bij een loterij 
of prijsvraag zowel een prijs in natura als een geldprijs ontvangen? 
Dan worden beide prijzen als 1 prijs beschouwd. Is het totaal-
bedrag van de prijzen € 450 of meer? Dan betaalt u daarover wél 
kansspelbelasting. U vult dan geen € 0 in, maar de waarde van 
de prijs in natura bij vraag 3d en de waarde van de geldprijs bij 
vraag 3e. De bedragen worden automatisch bij elkaar opgeteld.
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Toelichting op de vragen (vervolg)

Vraag 3f
Totaalbedrag. Het bedrag wordt automatisch berekend. 
Berekening is: bedrag van vraag 3d + bedrag van vraag 3e.

Vraag 3g
Het tarief wordt automatisch ingevuld en is afhankelijk van het 
aangiftetijdvak of tijdstip waarover u de kansspelbelasting betaalt. 
Zie hiervoor het kopje ‘Tarieven’ op pagina 1 van deze toelichting.

Vraag 3h
Totaal te betalen kansspelbelasting buitenlandse kansspelen. 
Het te betalen bedrag wordt automatisch berekend. Berekening is: 
bedrag bij vraag 3f x het tarief bij vraag 3g.

4 Vrijstelling voorkoming dubbele belasting 

Hebt u een prijs gewonnen bij een buitenlands kansspel, dan moet 
u in Nederland aangifte doen en kansspelbelasting betalen. Het is 
mogelijk dat u over uw gewonnen prijzen in het buitenland al een 
soortgelijke belasting als de Nederlandse kansspelbelasting hebt 
betaald. U zou dan twee keer belasting over de prijs betalen. Om dit 
te voorkomen, kunt u vrijstelling van de Nederlandse kansspel-
belasting krijgen. Vul vraag 4 in om na te gaan of u voor deze 
vrijstelling in aanmerking komt. 

U moet aantonen dat u buitenlandse kansspelbelasting hebt betaald 
over de door u gewonnen prijzen. Stuur daarom kopieën van 
betalingsbewijzen met de aangifte mee. Kunt u geen betalings- 
of andere bewijzen overleggen? Dan krijgt u geen vrijstelling. 

Let op! 
Hebt u met uw onderneming een prijs gewonnen, dan komt u 
niet in aanmerking voor de ‘Vrijstelling voorkoming dubbele 
belasting’. Ook niet als u gratis meespeelt. De prijs rekent u tot de 
winst uit uw onderneming en de buitenlandse belasting is voor u 
een kostenpost. De Nederlandse kansspelbelasting die u betaalt, 
verrekent u met uw inkomstenbelasting.  

Voor rechtspersonen geldt hetzelfde, alleen dan mag u de 
Nederlandse kansspelbelasting verrekenen met de vennoot-
schapsbelasting.

Vraag 4c
Hier vult u de naam in van de kansspelbelasting die u in het 
buitenland hebt betaald. Stuur betalingsbewijzen mee waaruit 
blijkt dat u deze belasting hebt betaald. 

Vraag 4d
Hebt u vraag 4c ingevuld? Vul hier dan het bedrag in waarover u in 
het buitenland al kansspelbelasting hebt betaald. Over dit bedrag 
hoeft u geen Nederlandse kansspelbelasting te betalen. 

Vraag 4e
Het tarief wordt automatisch ingevuld en is afhankelijk van het 
aangiftetijdvak of tijdstip waarover u de kansspelbelasting betaalt. 
Zie hiervoor het kopje ‘Tarieven’ op pagina 1 van deze toelichting.

Vraag 4f
Het totaalbedrag van de vrijstelling voor de kansspelbelasting 
wordt automatisch berekend. Berekening is: bedrag van 4d x tarief 
bij vraag 4e.

6 Ondertekening 

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

Vergeet niet de kopieën van betalingsbewijzen mee te sturen, als u 
voor vrijstelling voorkoming dubbele belasting in aanmerking wilt 
komen.
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