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Inleiding

Inleiding
• Overname laatste cluster van oneigenlijke gewestbelastingen
– Belasting op spelen en weddenschappen (SW)
– Belasting op automatische ontspanningstoestellen (AOT)
– Openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken (OB)
• Nultarief ingevoerd sinds 2002
• Ten gevolge van nultarief wordt regelgeving OB niet geïntegreerd in
de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF)

• Out of scope (=> federale wetgeving!):
– Geen volledige toelichting over de kansspelwet (KSW) en haar
uitvoeringsbesluiten (definities, kansspelinrichtingen, vergunningen,
etc…), behalve
• ‘verboden’ kansspelen en kansspeltoestellen
• bevoegdheden kansspelcommissie (KSC)
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Overnametraject

Overnametraject
• Beslissing 15 december 2017 tot overname in eigen beheer
door Vlaamse regering vanaf 01 januari 2019
• Integratie van de vigerende bepalingen SW en AOT in VCF
van 13 december 2013 (VCF) volgens de reeds bestaande
structuur:
Materiële bepalingen:
Titel I: definities
Titel II:
•
•

Nieuw hfdst 12 (SW) & 13 (AOT)
Structuur codex volgen

Procedure bepalingen:
Titel III:
•
•

Zoveel mogelijk zelfde procedure
(kohierbelastingen)
Af en toe afwijkende bepalingen, waar
nodig
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Belasting op spelen en
weddenschappen (SW)

Ontstaan belastingschuld SW
• Belasting is van toepassing op alle SW
= alle verrichtingen gekenmerkt door het feit dat de
deelnemers een som inzetten met risico van verlies, in de
hoop hieruit voordeel (in specie of natura) te behalen.
– Toegelaten of niet toegelaten SW
– Reële en online of virtuele SW
– Zonder belang:
•
•
•
•
•

wijze waarop wordt deelgenomen
doel van de verrichtingen (liefdadig, promotiecampagne, …)
sommen aangenomen in publieke/private kringen
locatie van de wedstrijden waarop wordt ingezet
toevalsfactor (zowel kansspelen als behendigheidsspelen)

Vrijstellingen SW
• Overgenomen vrijstellingen uit WIGB
– Toegelaten loterijen
– Bepaalde duivenprijskampen
• Inzetten gebeuren enkel door de eigenaars van de duiven
– Bepaalde wedstrijden uitsluitend ingericht t.b.v. musea of bepaalde
instellingen
– Sportbeoefening
• Enkel vrijgesteld in het Vlaams Gewest
• Niet wedden op een sportwedstrijd

• Verruimde/nieuwe vrijstellingen
– Bepaalde volksvermakelijkheden
• Grensbedrag van € 25 50 per persoon per dag
– Vogelzangwedstrijden (nieuw)
Geen vrijstelling bij online inzet (tenzij toegelaten loterijen).

Belastingplichtige (BP) SW
• BP = de persoon die, zelfs toevallig, enige inzet of enig
inleggeld aanneemt in het kader van spelen en
weddenschappen, hetzij voor eigen rekening, hetzij als
tussenpersoon
• Cascade:
1.
2.
3.

de inrichter van de SW
tussenpersoon die de inzetten inzamelt
uitbater van de inrichting

Lokalisatie belasting SW
• Wanneer is het Vlaams Gewest bevoegd?
– Reële SW: de plaats waar de spelen plaatsvinden of de weddenschappen
worden aangegaan
• Bepaald door de geografische ligging van de zetel(s) van activiteit van de
BP
• Uitsplitsing per gewest indien meerdere zetels over meerdere gewesten
verspreid zijn

– Online SW:
de sommen of inleggelden worden geacht ingezet te zijn in het
Vlaamse Gewest als deze worden ontvangen via een server die in
het Vlaamse Gewest gevestigd is of uitgebaat wordt

Belastbare grondslag SW
• Huidig WIGB:
– 5 verschillende heffingsgrondslagen
– Regel: de ingezette sommen
– Maar in de praktijk meeste SW belast via ‘uitzondering’ van ‘werkelijke
bruto-marge’ (= inzetten – uitgekeerde winst)

• Nieuw VCF:
– 3 heffingsgrondslagen:
– Regel: ‘opbrengst’ (= inzetten – uitgekeerde winst)
• Uitz. 1: casinospelen (= incasso bij opening – incasso bij sluiting +
inzetten – uitgekeerde winst)

• Uitz 2: op de inzet:
» Mediaspelen (TV, SMS, …): bedrag van de sommen of
inleggelden ingezet bij spelen en weddenschappen
» Bij ambtshalve aanslag: vermoedelijk bedrag van de sommen
of inleggelden

Tarieven SW
– WIGB: 5 tarieven  VCF: 3 tarieven
• 2 tarieven geschrapt omdat die in de praktijk niet meer
voorkomen
– ‘baccara chemin de fer’
– ‘roulette zonder zero’

– Regel blijft 15%
• Uitzondering 1: 11% voor online spelen blijft behouden.
• Uitzondering 2: casinospelen worden zoals vroeger
progressief belast (zowel de tafelspelen als de
gokautomaten) volgens dezelfde tarieven en
belastingschijven

Tarieven en belastbare basis
Soort SW

Belasting
AS IS

Belasting
TO BE

Casinospelen

Bruto-opbrengst
(progressief tarief)
< 865.000 €: 33%
> 865.000 €: 44%

Baccara chemin de fer

5,3 %winsten der
bankiers

Bruto-opbrengst
(progressief tarief)

Roulette zonder zero

3% winsten der
inzetters

Bruto-opbrengst
(progressief tarief)

Slottoestellen (casino)

Bruto-opbrengst
(progressief tarief)
0,00 - 1.200.000 €: 20%
1.200.000,01 - 2.450.000 €: 25%
2.450.000,01 - 3.700.000 €: 30%
3.700.000,01 - 6.150.000 €: 35%
6.150.000,01 - 8.650.000 €: 40%
8.650.000,01 - 12.350.000 €: 45%
Vanaf 12.350.001 €: 50%

Tarieven en belastbare basis
Soort SW
Online SW
Mediaspelen
Paardenwedrennen
Hondenwedstrijden
Sportevenementen

Belasting
AS IS

Belasting
TO BE
11% bruto-opbrengst

15% brutobedrag sommen of inleggelden
15% bruto-opbrengst

Overige SW

Algemeen tarief:
15% brutobedrag
ingezette sommen

Algemeen tarief:
15% opbrengst

Niet aangegeven SW of illegale reële
spelen ontdekt na controle

15% vermoedelijk brutobedrag sommen of
inleggelden

Fiscale verplichtingen SW
• Indienen van voorafgaande aangifte
– Digitale aangifte via Portaal Fiscaliteit (nieuw)

• Indienen van aangifte en betaling verschuldigde belasting
– Digitale aangifte via Portaal Fiscaliteit (nieuw)
– Betaling na ontvangst aanslagbiljet

• Bijhouden van elektronische informatiedrager
–
–
–
–

Bedrag inzetten en inleggelden
Bedrag uitgekeerde winsten
Weddenschappen
Alle andere gegevens noodzakelijk om de belasting te bepalen

• Stellen van een waarborg werd afgeschaft

Voorafgaande en fiscale aangifte SW
• Digitale aangiften via Portaal Fiscaliteit (PoFi)
– Voorafgaande aangifte
• Uiterlijk voorlaatste werkdag voor begin verrichtingen
• Spelen met permanent/terugkerend karakter => aangifte tot intrekking
–
–
–
–
–

Identificatie BP
Klasse KSI + vergunningsnummer KSC (indien van toepassing)
Naam en adres plaats van inrichting (PVI)
Aard SW
Periode waarin SW worden ingericht
» Ad hoc spelen (vermelding van data)
» Recurrente spelen (1 voorafgaande aangifte tot stopzetting)

– Fiscale aangifte
• Op 1ste werkdag voor verrichtingen van vorige maand=> maandelijkse
aangifte
–
–
–
–
–
–

Identificatienummer BP
Klasse KSI + vergunningsnummer KSC (indien van toepassing)
Belastbaar bedrag van de verrichtingen
Datum/periode van de verrichtingen
Samenvattende maandelijkse staat van de inzetten ter verificatie van het belastbaar bedrag
Uittreksel uit elektronische informatiedrager toe te voegen

4/
Belasting op automatische
ontspanningstoestellen (AOT)

Ontstaan belastingschuld AOT
• Belasting op AOT opgesteld
– op de openbare weg
– in de voor het publiek toegankelijke plaatsen
– in private kringen (ongeacht of de toegang tot die kringen al dan niet
onderworpen is aan bepaalde formaliteiten)

• Verschuldigd voor automatische ontspanningstoestellen
– muntstuk (of ander middel) brengt mechanisch, elektrisch of elektronisch
onderdeel op gang
• ook activering vanop afstand

– dient tot ontspanning van (jong)volwassenen

• Belasting AOT is verschuldigd voor het volledige jaar als AOT wordt
opgesteld in het 1e kwartaal (respectievelijk 3/4, 2/4 en 1/4 naargelang
het kwartaal)

Vrijstellingen AOT
• Vrijstellingen voor AOT
– opgesteld in lokalen uitsluitend bestemd voor
• jeugdbewegingen
• kostgangers van tehuizen voor bejaarden/gepensioneerden
• van in ziekenhuizen opgenomen personen

– opgesteld in KSI klasse I (casino’s) => belasting op SW

Belastingplichtige/-schuldige AOT
• BP = eigenaar van het AOT
• BS = uitbater van plaats van opstelling (in geval van
niet-aangifte (niet-betaling) door de
belastingplichtige

Lokalisatie belasting AOT
• Wanneer is het Vlaams Gewest bevoegd?
– De belasting wordt gelokaliseerd volgens de plaats waar
het toestel is opgesteld.
– Voor toestellen opgesteld door foorreizigers is de
woonplaats/maatschappelijke zetel het fiscale
aanknopingspunt.

Belastbare grondslag en tarief AOT
• Behoud van 5 fiscale klassen
– In 2019 gedoogbeleid voor toepassing spaarsysteem

• Inhoudelijke wijzigingen na advies KSC
– Inschaling in klasse A: reële virtuele weddenschappen (=>
automatische kansspelen)
– Schrapping in klasse C: pokerspelen ‘Jolly joker’
– Toevoeging in klasse E: automatische ontspanningstoestellen met
een ‘verminderde inzet’.

• Tariefwijzigingen
– Tariefverhoging voor klasse A naar € 4000
– Nultarief voor klasse C en D
– Indexering vanaf 2020

Feitelijke vrijstellingen AOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biljart/snooker/pool
Kegelspelen
Golfspel
Tennisspel
Voetbalspel (kicker)
Basketbalspel
Base-balspelen
Hockey-spelen
Vogelpik

Overzicht fiscale klassen/tarief AOT
Categorie Tarief

Toestellen

A

€ 3.570
€ 4.000

a)
b)
c)
d)

Bingo
One Ball
Winst ≥ € 6,20
KSC: virtuele weddenschappen

B

€ 1.290

a)

Winst ≥ € 6,20 opgesteld door foorreizigers

C

€ 350
€0

a)
b)
c)
d)
e)

Automatische grijp- of duwarm
Elektrische flippers, pinn ball, Flip Tronic
Automatische kegelspelen (ballen of kogels)
Videospelers
Pokerspel Jolly Joker

D

€ 250
€0

a)
b)
c)
d)

Automatische platenspelers ‘Juke box’
Automatische kegelspelen (schijven) => sjoelbakken
Automatsiche schietapparaaten => shooters
Elektrische golf-, hockey-, tennis-, basket-, honkbal- en voetbalspelen

E

€ 150

Restcategorie
KSC: ‘toestellen verminderde inzet’

Verminderingen AOT
• Vermindering belasting tot 3/4, de helft of 1/4 overeenkomstig het
kwartaal waarin het AOT wordt opgesteld
• Vermindering belasting tot 1/10 van het bedrag van het hele jaar voor de
AOT’s die eigendom zijn van foorreizigers en opgesteld zijn in mobiele
installaties op foren, jaarmarkten, handelsforen, wijkkermissen en
feestelijkheden
– Categorie B: € 129
– Categorie E: € 15

• Nieuw: bij stopzetting opstelling mogelijkheid tot teruggave in verhouding
van de nog niet aangevangen kwartalen
– Bij vervanging geen teruggave van reeds betaald kwartaalbedrag

Fiscale verplichtingen AOT
• Invoerder, fabrikant of wie (on)rechtstreeks als dusdanig
optreedt
– Aangifte nieuw model /spelprogramma AOT

• Belastingplichtige AOT
– Bestelling van fiscaal kenteken
– Fiscaal kenteken zichtbaar aanbrengen op toestel als bewijs van
betaling

– Indienen van aangifte + stopzetting/wijziging melden
– Betaling verschuldigde belasting na ontvangst aanslagbiljet

Aangifte model AOT
• Aangifte fiscale rangschikking door de invoerder of fabrikant
– Nieuw toestel of nieuw spelprogramma
– Voor de verkoop, verhuur of opstelling in VL GEW
– Sanctie niet-aangifte: rangschikking als categorie A (= 4.000 EUR)

• FOD FIN blijft aangiftes fiscale rangschikking behandelen
– Opname van toestellen in repertorium
• Fiscale rangschikking bepaald op basis van rendabiliteit, aard, inzet en
winstmogelijkheid
• Behendigheidstoestel: onmiddellijke fiscale rangschikking
• Kansspel => advies Kansspelcommissie

– Maandelijks bijgewerkt door FOD FIN en online beschikbaar

Fiscale aangifte AOT
• Digitale aangifte via Portaal Fiscaliteit (PoFi)
– Uiterlijk de voorlaatste werkdag voor de opstelling van het AOT
• Identificatienummer BP
• Per plaats van opstelling (PVO) (niet voor foren)
–
–
–
–

Naam en adres
Naam uitbater
Klasse KSI + vergunningsnummer KSC (indien van toepassing)
Aantal toestellen per categorie

• Periode van opstelling per categorie

Wijziging fiscale aangifte AOT
• Aangifte wordt automatisch verlengd voor volgend AJ
(geen jaarlijkse bestelling van fiscale kentekens)
• Wijzigingen met een fiscale impact => via PoFi
•
•
•
•
•

Stopzetting
Verandering eigenaar => aangifte door nieuwe eigenaar
Wijziging plaats opstelling of naam uitbater
Vervanging door toestel met hoger tarief
Wijziging aantal toestellen of periode van opstelling die resulteert in hoger
bedrag

• Bij combinatie van toestellen
• Aangifte van zoveel belastbare toestellen als er
afzonderlijke spelen mogelijk zijn die gelijktijdig kunnen
plaatsvinden
• Bij competitiespelen aangifte van zoveel belastbare
toestellen als aantal tekens, nummers, figuren of
andere voorwerpen die in het spel kunnen betrokken worden
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Inning en invordering, controle
en sancties (SW/AOT)

Inning en invordering
• Omvorming tot kohierbelasting: inkohiering o.b.v. aangifte
– Aanslagbiljet = uitvoerbare titel
• Geen uitnodiging tot betaling
• AOT: geen fysiek fiscaal kenteken als bewijs van betaling
• SW: maandelijkse aangifte i.p.v. halfmaandelijkse aangifte en geen
voorschotregeling voor casino’s
• SW: geen waarborgregeling

• Aanslagjaar = kalenderjaar waarin de SW plaatsvinden/
AOT worden opgesteld
• Betaaltermijn van 2 maanden
• Aanslagtermijn van 5 jaar
=> Invordering conform andere belastingen

Controle
• Verplichtingen BP voor controle
– Toegang verlenen aan agenten van toezicht
– Gegevens van de elektronische informatiedrager voorleggen (SW)
– De in kas zijnde gelden laten controleren (SW)

• Vaststellingen agenten van toezicht
– Administratieve of bestuurlijke overtreding
• Naleving regelgeving VCF
• Verslag van vaststelling

– Strafrechtelijke overtredingen
• Proces-verbaal
• Doorgegeven aan openbaar ministerie

Sancties
• Ambtshalve aanslag (op vermoedelijke inzet)
• Laattijdige, onjuiste of onvolledige aangifte

• Belastingverhogingen
– 20% verhoging (vervijfvoudiging van de belasting)
• Ambtshalve aanslag
• Elektronische informatiedrager vermeldt onjuiste gegevens (SW)
– 100% verhoging
• Bedoeling om belasting te ontduiken of vestiging onmogelijk te
maken
• Verboden spelen en weddenschappen of verboden
kansspeltoestellen (vroeger € 5.000)

• Verbeurdverklaring van de gelden/effecten
• Sluiting KSI
• Verbod op aannemen van inzetten of weddenschappen (10
tot 30 dagen)
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Overgangsbepalingen

Overgangsbepalingen
• Praktische probleem bij overname dienst in 2019
• Vlaamse overheid pas bevoegd vanaf 1 januari 2019: digitaal!
• FOD FIN: beperkte digitale dataset SW en AOT!
• Geen kennis over inrichters SW/eigenaars AOT

=> Eenmalige uitzondering
• Indiening voorafgaande aangifte SW:
– ad hoc spelen en weddenschappen, georganiseerd tussen 1 en 31 januari 2019:
uiterlijk 31 januari 2019.
– spelen met voortdurende karakter : nieuwe aangifte uiterlijk 31 januari 2019.

• Indiening fiscale aangifte opstelling AOT in januari 2019:
– opstelling toestel vanaf 1 januari 2019: uiterlijk 31 januari 2019
– eerste opstellingsdatum toestel vanaf 1 februari 2019=> uiterlijk voorlaatste
werkdag voor de opstelling!

=> VLABEL beschikt over actuele digitale gegevens BP!

SW_AOT@fb.vlaanderen.be?
KENNISCEL

