FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
–––––––––––––––
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Gemeente van aanslag :

AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE
SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN

└
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……………………………

–––––––––––––––
Aanslagjaar: ……………

Volgnummer : ………….
Naam, voornamen en adres
………………………………………………………………………………………………
van de aangever
………………………………………………………………………………………………
Aard der verrichtingen1 …………………………………………………………………………………………………..
Datum of periode van de verrichtingen
…………………………………………………………………………………….
VAK I.
Code –
nummer
(zie vak III)
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Bijlagen² …………
Echt verklaard :
……………………………………….
De aangever,
VAK II. – VOORBEHOUDEN AAN DE ADMINISTRATIE
Berekeningen nagezien op ………………………………………..
De Ontvanger,
BETALINGEN
Datum

Nummer
Model 6

BEDRAG
Interest

………………........ ……………..………..

………………….…....

…………………… ………………..……..

…………………….…

Belasting

Inschrijvingsnummer van de
Opgave 731

……………………………. …………………….
……………………………. …………………….

1

Naar gelang het geval, casinospelen, weddenschap op paardenwedrennen, duivenprijskamp, online spel enz.
Documenten toevoegen ter verificatie van het belastbare bedrag.
3
Afronden naar de hogere of lagere cent naargelang het derde cijfer na de komma al dan niet vijf bereikt.
2
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ZIE VERSO

VAK III. — LIJST VAN DE BELASTBARE ELEMENTEN EN DE BELASTINGTARIEVEN
•

Bij het invullen van uw aangifte, moet het juiste codenummer worden ingevuld (zie de lijst hieronder) in
kolom I van vak I. Indien verschillende codenummers moeten worden ingevuld, dan moet er per
codenummer een nieuwe lijn worden gebruikt.

•

Na ieder codenummer moet het cijfer 3 worden ingevuld.. Dit cijfer duidt de lokalisatie van de belasting
aan. Om te bepalen welk cijfer van toepassing is : zie de bijlage « lokalisatie van de belasting ». Voor de
code 20A, is dit cijfer reeds geïntegreerd in het codenummer zelf (zie 20/3A). Een bijkomende
vermelding is in dit geval niet nodig.

Belastbare elementen of heffingsgrondslagen:
Het brutobedrag van de inzetten: het gaat hier zowel om de sommen welke in spelen en weddenschappen door
de deelnemers worden gewaagd als die welke worden uitgegeven om hieraan deel te nemen, zonder enige aftrek
van kosten.
De werkelijke bruto–marge: het brutobedrag van de sommen of inleggelden ingezet bij spelen en
weddenschappen, verminderd met de winsten die voor die spelen werkelijk verdeeld zijn;
Winsten der inzetters: daaronder moet worden verstaan, de winsten die dagelijks worden vastgesteld op grond
van de door de casino-uitbaters verrichte opnemingen.
De bruto-opbrengst: wordt dagelijks vastgesteld : zij wordt gevormd door het verschil tussen het bedrag van de
incasso’s vastegesteld op het einde van de partijen en het samengevoegde bedrag van de aanvangsvoorschotten
en de bijkomende voorschotten, verminderd met de afnemingen tijdens de partijen. Het verlies eventueel voor
één dag vastgesteld wordt in mindering gebracht van de bruto-opbrengst van de volgende dagen.
1.

Particulariteit voor de pokerspelen:
a. Pokerspelen die binnen het casino worden georganiseerd:
- wanneer het casino aan het spel deelneemt, stemt de heffingsgrondslag overeen met
de bruto-opbrengst (zie hiervoor) van de spelen;
- wanneer het casino niet aan het spel deelneemt, stemt de heffingsgrondslag overeen
met het verschil tussen de som van de financiële inzetten in de loop van de dag en de
door de spelers geïnde winsten. De tafel of deelnamerechten worden met de
financiële inzetten gelijkgesteld.
b.

Pokerspelen die buiten het casino worden georganiseerd:
- worden belast op basis van het bruto-bedrag van de inzetten indien het om reële
pokerspelen gaat;
- worden belast op basis van de werkelijke bruto-marge indien het om online (dus
virtuele) pokerspelen betreft.
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TARIEVEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
CodeBelastingAanduiding van de belastbare elementen
nummer
tarief
WEDDENSCHAPPEN OP PAARDENWEDRENNEN, HONDENWEDSTRIJDEN EN SPORTEVENMENTEN
DIE IN HET BUITENLAND PLAATSVINDEN
20/3A

De werkelijke brutomarge die ter gelegenheid van het spel of de
weddenschap wordt bereikt
WEDDENSCHAPPEN OP PAARDENWEDRENNEN, HONDENWEDSTRIJDEN EN
SPORTEVENEMENTEN DIE IN BELGIE PLAATSVINDEN

15%

De werkelijke brutomarge die ter gelegenheid van het spel of de
15%
weddenschap wordt bereikt
ONLINE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
(inclusief deze op paardenwedrennen, hondenwedstrijden en sportevenementen)
De werkelijke brutomarge die ter gelegenheid van het spel of de
30
11%
weddenschap wordt bereikt
SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN VIA 0900-LIJNEN, SMS-BERICHTEN ENZ.
Met uitzondering van weddenschappen op paardenwedrennen, hondenwedstrijden en
sportevenementen
40
Het brutobedrag van de ingezette sommen
15%
CASINOSPELEN
Kaartspelen (met uitzondering van black-jack en texas hold'em poker) en spelen
waarbij dobbelspelen of dominospelen worden gebruikt
de werkelijke brutomarge die ter gelegenheid van het spel of de
50
11%
weddenschap wordt bereikt
Roulette zonder zero
52
Winsten der inzetters
2,75%
Andere casinospelen, black-jack en texas hold'em poker inbegrepen
53
Bruto opbrengst tot 1.360.000,00 EUR
33%
54
Bruto opbrengst boven 1.360.000,00 EUR
44%
Met de casinospelen gelijkgestelde automatische ontspanningstoestellen
Bruto opbrengst van de met de casinospelen gelijkgestelde spelen
55/A Van 0,00 EUR tot 1.200.000,00 EUR
20%
55/B Van 1.200.001,00 EUR tot 2.450.000,00 EUR
25%
55/C Van 2.450.001,00 EUR tot 3.700.000,00 EUR
30%
55/D Van 3.700.001,00 EUR tot 6.150.000,00 EUR
35%
55/E Van 6.150.001,00 EUR tot 8.650.000,00 EUR
40%
55/F Van 8.650.001,00 EUR tot12.350.000,00 EUR
45%
55/G 12.350.001,00 EUR en meer
50%
DIVERSEN
61
Sommen ingezet bij duivenprijskampen
63
Sommen ingezet bij vogelzangwedstrijden
64
Sommen ingezet bij duivenschietingen
15%
65
Sommen ingezet bij volksvermakelijkheden
Het brutobedrag van de ingezette sommen bij andere niet nader
66
omschreven spelen en weddenschappen met inbegrip van roulette Saturne,
roulette Opta, petits coureurs enz.
Nr. 733 bijlagen - Versie 01/06/2016
21
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Lokalisatie van de belasting

Krachtens artikel 5, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad van 17 januari 1989 - tweede uitgave) wordt de
belasting op de spelen en de weddenschappen geacht gelokaliseerd te zijn op de plaats waar de spelen
plaatsvinden of op de plaats waar de weddenschappen worden aangegaan.
Met betrekking tot de spelen en weddenschappen via 0900 lijnen, SMS, … wordt aangenomen dat voor de
bedoelde belastbare verrichtingen de lokalisatie van de erop betrekking hebbende belasting wordt bepaald door
de geografische ligging van de zetel of zetels van activiteit van de belastingschuldige.
In het geval er meerdere zetels van activiteit verdeeld zijn over meerdere Gewesten, zal de belastingschuldige,
onder toezicht van de administratie een uitsplitsing moeten uitvoeren zodat het belastingtarief eigen aan ieder
Gewest kan worden toegepast, in functie van de lokalisatie van iedere zetel van activiteit. Dit laat de administratie
toe aan ieder Gewest de belasting toe te kennen die hem toekomt.
Met betrekking tot online spelen en weddenschappen worden de sommen of inleggelden geacht ingezet te zijn:
in het Vlaamse Gewest als de spelen of weddenschapen worden ontvangen via een server die in het
Vlaamse Gewest gevestigd is of uitgebaat wordt;
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wanneer de spelen of weddenschappen worden ontvangen via
een server die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is of uitgebaat wordt;
inn het Waalse Gewest als de spelen of weddenschappen worden ontvangen via een server die in het
Waalse Gewest gevestigd is of uitgebaat wordt.
Om deze lokaliteit te kunnen bepalen moet het codenummer (in te schrijven in kolom 1 van vak I) worden
aangevuld met het cijfer 1, 2 (niet meer van toepassing) of 3 naar volgend onderscheid:
Cijfer 1 : Vlaams Gewest
Het grondgebied van dit Gewest omvat de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen en Limburg.
Voor de spelen en weddenschappen die vanaf 1 januari 2019 op het grondgebied van het Vlaams Gewest
worden georganiseerd, moeten de maandelijkse aangiften spelen en weddenschappen ingediend worden bij de
Vlaamse Belastingdienst. De aangifte moet online ingediend worden via de website
https://belastingen.vlaanderen.be
Cijfer 2 : Waals Gewest
Het grondgebied van dit Gewest omvat de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen.
Voor de spelen en weddenschappen die vanaf 1 januari 2010 op het grondgebied van het Waals Gewest worden
georganiseerd, moeten de aangiftes spelen en weddenschappen ingediend worden bij de “Service Public de
Wallonie, Direction générale opérationelle de la fiscalité” , gelegen te 5100 Jambes, Avenue Gouverneur
Bovesse, 29.
Cijfer 3 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het grondgebied van dit Gewest omvat het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad (gemeenten :
Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, SintAgatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-PietersWoluwe, Ukkel, Vorst, Watermaal-Bosvoorde).
Voorbeelden :
Codenr. 30/3 : online spelen en weddenschappen waarvan de sommen of inleggelden in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest ingezet zijn.
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