Toelichting
bij het aangiftebiljet kansspelbelasting
voor prijzen uit binnenlandse en/of
buitenlandse kansspelen

						>		Algemeen
Deze toelichting is ook te vinden op de website van de Belastingdienst, www.belastingdienst-cn.nl.
Deze toelichting is bestemd voor prijswinnaars.
U hoeft geen aangifte te doen indien:
> u een prijs heeft gewonnen van USD 600,- of lager;
> de prijs de inzet niet met meer dan USD 600,- overstijgt.
De kansspelbelasting voor binnenlandse en/of buitenlandse kansspelen is een tijdstip aangiftebelasting.
Dit houdt in dat u als prijswinnaar/belastingplichtige de belasting op aangifte afdraagt aan de Belastingdienst.
Gelijktijdig met het doen van aangifte moet u ook de verschuldigde belasting afdragen.
De bankrekeningnummers die u hiervoor kunt gebruiken vindt u op het aangiftebiljet.
Let er goed op dat u bij de betaling hetzelfde betalingskenmerk gebruikt als op de aangifte.
Op de plaatsen in het aangiftebiljet waar u bedragen invult, vult u alleen hele USD in.
U mag daarbij altijd in uw voordeel afronden.

						>		Betalingskenmerk

Omdat het aangiftebiljet incidenteel door een belastingplichtige wordt gebruikt, is het niet mogelijk een voorgedrukt
betalingskenmerk mee te geven. U moet het betalingskenmerk zelf samenstellen aan de hand van een logische reeks.
Het betalingskenmerk bestaat steeds uit <cribnummer>.104.<dag tijdstip>.
CRIB-nummer
Het CRIB-nummer is het unieke nummer waaronder u bij de Belastingdienst bekend bent.
104
104 is de code die de Belastingdienst gebruikt voor de Kansspelbelasting.
Datum
De datum die moet worden ingevuld is afhankelijk van het tijdstip waarop de aangifte betrekking op heeft.
Bij tijdstip belastingen is de uiterste aangifte- en betaaldatum steeds de 15e dag na het tijdstip waarop de prijs door u als
de winnaar is ontvangen, verrekend wordt, ter beschikking wordt gesteld, rentedragend wordt of vorderbaar en tevens
inbaar wordt. Als de prijs in een kansspel op 10 maart 2016 ter beschikking wordt gesteld (ook al is de prijs dan nog niet
daadwerkelijk ontvangen of opgehaald), dan is 25 maart 2016 de uiterste datum waarop aangifte moet worden gedaan
én moet worden betaald.
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Toelichting bij het aangiftebiljet kansspelbelasting

						>		Toelichting per rubriek
1)

Gegevens
Bij het onderdeel gegevens aangever, vult u uw eigen gegevens in.
Bij het onderdeel aangifte tijdstip vult u de datum in.

2)

Gegevens kansspelen
Vraag 1 is bedoeld voor prijzen die gewonnen zijn bij kansspelen via het internet.
> Bij vraag 1a vult u het verschil in tussen de gewonnen prijzen en de gedane inzetten in een bepaald tijdvak.
> Bij vraag 1b vult u de belasting in die u moet betalen. Deze bedraagt 10% van het bedrag dat u bij vraag 1a heeft ingevuld.
Vraag 2 is bedoeld voor alle andere binnenlandse kansspelen.
> Bij vraag 2a vult u de naam van de organisator van het kansspel in.
> Bij vraag 2b land waar de organisator is gevestigd.
> Bij vraag 2c vult u de naam van het kansspel in.
> Bij vraag 2d vult u het soort kansspel in, bijvoorbeeld ‘loterij’.
> Bij vraag 2e vult u de datum van de prijsuitreiking in.
> Bij vraag 2f vult u een omschrijving in van de prijs indien het geen geldprijs betreft.
> Bij vraag 2g vult u de waarde van de prijs in natura in. U dient de waarde in het economisch verkeer van de prijs in
natura aan te geven.
> Bij vraag 2h vult u het bedrag van de geldprijs in USD in.
> Bij vraag 2i vult u het totaalbedrag van 2g en 2h in.
> Bij vraag 2j vult u de belasting in die u moet betalen. Deze bedraagt 10% van het bedrag dat u bij vraag 2i heeft
ingevuld.
Vraag 3 is bedoeld voor alle andere buitenlandse kansspelen.
> Bij vraag 3a vult u de naam van de organisator van het kansspel in.
> Bij vraag 3b land waar de organisator is gevestigd.
> Bij vraag 3c vult u de naam van het kansspel in.
> Bij vraag 3d vult u het soort kansspel in, bijvoorbeeld ‘loterij’.
> Bij vraag 3e vult u de datum van de prijsuitreiking in.
> Bij vraag 3f vult u een omschrijving in van de prijs indien het geen geldprijs betreft.
> Bij vraag 3g vult u de waarde van de prijs in natura in. U dient de waarde in het economisch verkeer van de prijs in
natura aan te geven.
> Bij vraag 3h vult u het bedrag van de geldprijs in buitenlandse valuta in.
> Bij vraag 3i vult u het totaalbedrag van 3g en 3h in.
> Bij vraag 3j vult u de belasting in die u moet betalen. Deze bedraagt 10% van het bedrag dat u bij vraag 3i heeft
ingevuld.
Vraag 4
Het kan zijn dat in het land waar het kansspel wordt georganiseerd, net als Caribisch Nederland, een Kansspelbelasting
kent. Indien u dan in Caribisch Nederland ook kansspelbelasting moet betalen zou er sprake zijn van dubbele belasting.
Om dat te voorkomen is in vraag 4 een regeling ter voorkoming van dubbele belasting opgenomen.
> Bij vraag 4a kruist u het relevante hokje aan. Indien u bij vraag 4a één van de ‘Ja’ hokjes heeft gekruist,
dient u vraag 4b t/m 4f te beantwoorden.
> Bij vraag 4b vult u het land in waar de belasting is betaald.
> Bij vraag 4c vult u de naam van de in het buitenland betaalde belasting. Let op: u dient betalingsbewijzen mee te sturen
> Bij vraag 4d kruist u het relevante hokje aan.
> Bij vraag 4e vult u, indien u bij vraag 4d het hokje ‘Nee’ heeft gekruist, voor welk bedrag van de prijs u in het buitenland
belasting hebt betaald.
> Bij vraag 4f vult u het bij vraag 1b en/of 2j en/of 3j ingevulde bedrag in dat ziet op het gedeelte van de prijs waarover u
in het buitenland belasting heeft betaald. Deze bedraagt 10% van het bedrag dat u bij 4e heeft ingevuld.

3)

Ondertekening
Bij dit onderdeel vult u de gevraagde gegevens in en ondertekent u de aangifte.
Bij het onderdeel ontvangst hoeft u niets in te vullen. Deze ruimte is bestemd voor de Belastingdienst.
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