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Kansspelbelasting 
Voor organisatoren van kansspelen
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Belastingdienst/Centrale administratie Team LOKA
Antwoordnummer 1212
7300 VB  Apeldoorn

Gegevens 

Uw aangiftenummer

U stelt zelf uw aangiftenummer samen. Vul de vakjes hiernaast in.

Let op!
U hebt dit nummer ook nodig om het bedrag van deze aangifte 
te betalen.

Vakje 01 t/m 09:  Burgerservicenummer/sofinummer/fiscaal nummer. 
Als uw nummer minder dan 9 cijfers bevat dan 
vooraan aanvullen met nullen

Vakje 10 t/m 12: Hier staat de vaste waarde ‘KSB’
Vakje 13 t/m 18: Datum (DDMMJJ):
   – In geval van tijdvak, de laatste dag van het tijdvak
   –  In geval van tijdstip, de dag waarop de prijzen ter 

beschikking zijn gesteld
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Burgerservicenummer/
sofinummer/fiscaal nummer Datum (DDMMJJ)
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Gegevens aanvrager

Naam 

Adres 

Postcode en plaats 

BSN/Fiscaal nummer 

Aangiftetijdvak/tijdstip

Kruis aan wat van toepassing is en vul de gegevens in.

 deze aangifte heeft betrekking op de aangifte over een bepaald 
 tijdvak, namelijk       (bijvoorbeeld december 2009) 

 deze aangifte heeft betrekking op het aangiftetijdstip, namelijk   (bijvoorbeeld 15-12-2009)

Ondertekening

Naam contactpersoon 

Telefoon waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent 

Plaats 

Datum 

       
Handtekening 

Gebruiksaanwijzing

Met dit formulier doet u als organisator van kansspelen aangifte voor de 
kansspelbelasting.

U vult de volgende gegevens in:
– uw naam, adres en de postcode/plaats
– uw bsn/fiscaal nummer
– het tijdvak/tijdstip van uw aangifte

Vervolgens vult u in de rubrieken 1 tot en met 4 van dit formulier de juiste 
gegevens in. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt u 
naar het linksboven genoemde retouradres.

Hoe kunt u betalen?
Als u de kansspelbelasting per maand moet betalen, stuurt u de aangifte 
in vóór het einde van de maand die volgt op de maand waarop de aangifte 
betrekking heeft. Ook de betaling moet voor het einde van die maand bij 
de Belastingdienst binnen zijn. In de overige situaties moeten uw aangifte 

en de betaling binnen één maand na het ter beschikking stellen van de 
prijzen bij de Belastingdienst zijn binnengekomen.

U kunt een boete krijgen als u de aangifte en betaling niet of niet op tijd doet.  

Maak het bedrag over met een afzonderlijke overschrijving. Vul daarbij 
rekeningnummer 441290 in van de Belastingdienst in Apeldoorn. 
Vermeld altijd als toelichting het aangiftenummer dat u zelf hieronder 
hebt samengesteld.

Terugsturen

Stuur deze aangifte terug naar: Belastingdienst/Centrale administratie 
Team LOKA, Antwoordnummer 1212, 7300 VB  Apeldoorn. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Toelichting bij deze aangifte of in de 
brochure Kansspelbelasting op www.belastingdienst.nl.



Gegevens kansspelbelasting 

Rond alle bedragen op de aangifte af op hele euro’s. Dit mag u in uw voordeel doen. Zet bij negatieve bedragen een minteken (-).
 
1 Kansspelautomaten 

       Als verschil negatief Als verschil positief
1a Verschil ontvangen inzetten en ter beschikking gestelde prijzen over het
 aangiftetijdvak   €  -  €  

1b  Af: Te verrekenen negatief verschil uit een of meer vorige aangiftetijdvakken €  –

1c Totaal 1a - 1b     €  

1d Te betalen kansspelbelasting: 29% van 1c     €  

2 Casinospelen 

       Als verschil negatief Als verschil positief
2a Verschil ontvangen inzetten en ter beschikking gestelde prijzen over het
 aangiftetijdvak   €  -  €  

2b  Af: Te verrekenen negatief verschil uit een of meer vorige aangiftetijdvakken   €  –

2c Subtotaal 2a - 2b     €  
2d  Voor zover u de prijzen niet ter beschikking hebt gesteld: de ontvangsten voor
 het geven van gelegenheid tot deelneming aan casinospelen     €  +

2e Totaal 2c + 2d     €  

2f Te betalen kansspelbelasting: 29% van 2e     €  

3 Overige kansspelbelasting 

3a  Hebt u de kansspelbelasting over de geldprijzen met een individuele waarde     
 van meer dan € 454 voor eigen rekening genomen?

  Ja, over welk bedrag €  Bereken: 40,85% € 

   Nee, over welk bedrag €  Bereken 29% €  

3b  Hebt u de kansspelbelasting over de prijzen in natura met een individuele  

 waarde van meer dan € 454 voor eigen rekening genomen?

   Ja, over welk bedrag €  Bereken: 40,85% € 

   Nee, over welk bedrag €  Bereken 29% €  +

3c Te betalen kansspelbelasting: 3a + 3b     €  

4 Totaal

4a Te betalen vraag 1d     € 

4b Te betalen vraag 2f     € 

4c Te betalen vraag 3c     €  +

4d Totaal te betalen kansspelbelasting     € 

      BSN/fiscaal nummer 
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