Belastingdienst

Toelichting

Aangifte kansspelbelasting

Over prijzen uit 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
Aangifte voor prijzen uit buitenlandse kansspelen
Dit aangifteformulier kansspelbelasting is voor in Nederland
wonende prijswinnaars van buitenlandse kansspelen. Als u een prijs
hebt gewonnen bij een in Nederland gevestigde houder van het
kansspel, hoeft u daarvan geen aangifte te doen.
Wie is de houder van het kansspel?
De houder van een kansspel is degene die zeggenschap heeft
over een kansspel. Dus de baas van een kansspel.
Wanneer is een kansspel een buitenlands kansspel?
Als de houder van een kansspel niet in Nederland woont of
is gevestigd, is er sprake van een buitenlands kansspel.
Wanneer moet u aangifte doen?
Dat hangt af van het soort kansspel. Er zijn verschillende soorten,
hiervoor zijn aparte rubrieken in de aangifte opgenomen:
– buitenlandse kansspelen via internet (rubriek 2)
– andere kansspelen in het buitenland (rubriek 3)

Houder van het kansspel gevestigd in Europese Unie?
Hebt u een prijs gewonnen in een pokertoernooi, aan een kansspel
automaat, met een ander casinospel of via een internetkansspel?
Is de houder van het kansspel gevestigd in een land dat behoort tot
de Europese Unie (EU) of in een land dat behoort tot de Economische
Ruimte (EER)? Dan hoeft u hiervan geen aangifte te doen. Weet u niet
(zeker) waar de houder van het kansspel gevestigd is? Neem dan
contact op met de Belastingdienst.
Als u in aanmerking komt voor de vrijstelling ter voorkoming van
dubbele belasting, vul dan ook rubriek 4 in.
Aangifte doen
Dit aangifteformulier is voor prijzen uit buitenlandse 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.
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.

Hieronder leest u per soort kansspel wanneer u aangifte moet doen.
Buitenlandse kansspelen via internet (rubriek 2)
U doet aangifte kansspelbelasting als u meer hebt gewonnen
dan u hebt ingezet bij buitenlandse internetkansspelen. Het gaat
hier om kansspelen die u speelt via internet, zoals casinospelen,
pokerspelen en kansspelautomaten (slotgames). Weddenschappen
die u via internet afsluit vallen hier niet onder.
Andere kansspelen in het buitenland (rubriek 3)
U doet aangifte kansspelbelasting als u meer dan € 449 hebt
gewonnen met kansspelen in het buitenland. Bijvoorbeeld prijzen
die u hebt gewonnen met live pokertoernooien, aan kansspel
automaten, met loterijen of weddenschappen. Het maakt voor
een loterij niet uit of u uw lot via een winkel of online hebt
gekocht. Ook een weddenschap die u online hebt afgesloten,
valt hieronder.

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

02 van 02

Toelichting
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 Kansspelen via internet
Deze rubriek vult u in als u prijzen hebt gewonnen bij buitenlandse
kansspelen via internet. U betaalt kansspelbelasting over uw totale
opbrengst in een kalendermaand, dus over alle prijzen die u hebt
gewonnen, verminderd met alle inzetten die u daarvoor hebt
betaald. Het maakt niet uit of u de prijzen hebt gewonnen op
verschillende internetsites.
Vul hier ook het bedrag aan prijzen in waarvoor u in het buitenland
al een soortgelijke belasting hebt betaald.
3 Andere buitenlandse kansspelen
Deze rubriek vult u in als u prijzen hebt gewonnen met andere buiten
landse kansspelen. Vul hier ook het bedrag aan prijzen in waarvoor
u in het buitenland al een soortgelijke belasting hebt betaald.
Vraag 3a
Hier vult u de naam in van de houder van het kansspel. Als u die niet
weet, vult u niets in.
Vraag 3b
Hier vult u het land in waar volgens u de houder van het kansspel is
gevestigd. Als u dit niet weet, vult u niets in.
Vraag 3d
Hier vult u het soort kansspel in waaraan u hebt deelgenomen.
Bijvoorbeeld een casinospel, een kansspelautomaat, een loterij
of een weddenschap.
Vraag 3f
Als de prijs niet uit een geldbedrag bestaat, omschrijft u hier de prijs.
Bijvoorbeeld een auto of een vliegreis.
Vraag 3g
Hier vult u de waarde in van de prijs die u bij vraag 3f hebt omschreven.
Het gaat om de waarde van die prijs in het economische verkeer. Is de
waarde van de prijs € 449 of minder? 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.

Vraag 3h
Hier vult u het geldbedrag in dat u gewonnen hebt in de valuta
waarin u deze prijs hebt gewonnen. U rekent dit bedrag vervolgens
om naar euro’s, u gebruikt hierbij de wisselkoers van het moment
waarop u de prijs hebt gewonnen. Het gaat hier om de brutoinkomsten. Is de waarde van de prijs € 449 of minder? 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.
4 Vrijstelling voorkoming dubbele belasting
Hebt u een prijs gewonnen in 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 2 keer belasting betalen. Om dit te voorkomen,
kunt u vrijstelling van de Nederlandse kansspelbelasting krijgen.
Om na te gaan of u inderdaad voor deze vrijstelling in aanmerking
komt, vult u vraag 4 in.
U moet aantonen dat u buitenlandse kansspelbelasting hebt betaald
door kopieën van betalingsbewijzen met de aangifte mee te sturen.
Kunt u geen betalings- of andere bewijzen overleggen, dan hebt u
geen recht op deze vrijstelling.
		Let op!
		Hebt u met uw onderneming een prijs gewonnen, dan komt
u niet in aanmerking voor de vrijstelling voorkoming dubbele
belastingheffing, 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 kansspel
belasting 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 buiten
land hebt betaald. Stuur betalingsbewijzen mee waaruit blijkt dat u
deze belasting hebt betaald.
Vraag 4d
Hebt u in het buitenland over (een deel van) uw prijzen al een soort
kansspelbelasting betaald? 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 6
Vul vóór u het formulier print alle gegevens in. Print dan het
formulier, onderteken het en stuur het aan ons toe.

