AANGIFTEFORMULIER KANSSPELHEFFING EN OPSTELGEGEVENS 2018
U vult zowel pagina 1 als pagina 2 van het formulier in;
U stuurt als bijlage een specificatie van de opstellocaties mee;
U stuurt het formulier en de bijlage uiterlijk vóór 31 januari 2019 naar de Kansspelautoriteit:
heffingen@kansspelautoriteit.nl

1. Persoonsgegevens
Naam
vergunninghouder:
Exploitatienummer:

KvK-nummer:

Contactpersoon:

IBAN-nummer*:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Postadres:

Postcode:

Plaats:

Land:

Naam locatie
administratie:

Adres:

Postcode:

Plaats:

*Vul hier uw bankrekeningnummer in voor eventuele restitutie.

2. Horeca-automaten (TH-type)
U dient het gemiddelde aantal kansspelautomaten voor de horeca in te vullen, die u op laatste dag van alle even
maanden gedurende het kalenderjaar 2018 heeft.
Let op: de voorraad dient u óók mee te tellen!
In het hieronder gegeven voorbeeld ziet u hoe u het gemiddelde kunt berekenen.

Gemiddeld aantal
kansspelautomaten
(TH-type)

Peildata

Aantal kansspelautomaten

28 februari 2018

6

30 april 2018

6

30 juni 2018

7

31 augustus 2018

7

31 oktober 2018

8

31 december 2018

9

Gemiddelde

7

(6+6+7+7+8+9=43 :6 = 7)

3. Speelhal-automaten (TS-type)
U dient het gemiddelde van het aantal kansspelautomaten en het aantal spelersplaatsen voor speelhalautomaten in
te vullen, die u op de laatste dag van alle even maanden gedurende het kalenderjaar 2018 heeft.
Let op: de voorraad dient u óók mee te tellen!
In kolom 1 en 2 vult u het gemiddelde van het aantal kansspelautomaten in. In kolom 3 vult u het gemiddelde van het
aantal spelersplaatsen van de meerspelers in. Voor de berekening van het totaal van het aantal spelersplaatsen
worden kolom 1 en 3 automatisch bij elkaar opgeteld.

Gemiddeld aantal
kansspelautomaten
(TS-type)
Enkelspeler
Meerspeler
Kolom 1
Kolom 2

Gemiddeld aantal
spelersplaatsen
(TS-type)
Meerspeler
Totaal
Kolom 3
Kolom 1+ 3
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4.Opstelgegevens 2018
4.1 Vul hier het aantal locaties in waar speelautomaten opgesteld staan op 31 december 2018.

Aantal
Horeca locaties
Speelhallen
Voorraad locaties
4.2 Vul hier het aantal kansspelautomaten en behendigheidsautomaten in op 31 december 2018.

Horeca

Speelhal

Voorraad

Totaal

Aantal behendigheids
automaten (TB-type)
Aantal horeca
automaten (TH-type)
Aantal speelhal
automaten (TS-type)

5. Verklaring
Door het vakje aan te kruisen, verklaart u dat u alle gegevens op het aangifteformulier
volledig en naar waarheid heeft ingevuld.

SPECIFICATIE OPSTELGEGEVENS 2018
Bij het aangifteformulier kansspelheffing en opstelgegevens dient u een specificatie van opstelgegevens per
31 december 2018 aan te leveren. Hiermee wordt bedoeld een overzicht van de locaties en opgestelde automaten in
horeca en speelhallen per 31 december 2018.
Om het voor u eenvoudiger te maken kunt u een digitaal formulier downloaden van onze website
www.kansspelautoriteit.nl.
U dient de specificatie opstelgegevens 2018 in te vullen en als spreadsheet, bijvoorbeeld Excel, naar de
Kansspelautoriteit te sturen via het emailadres heffingen@kansspelautoriteit.nl.

Uw persoonsgegevens worden door de Kansspelautoriteit gebruikt bij de behandeling van uw aangifte en bij de
handhaving van de Wet op de Kansspelen. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de
Kansspelautoriteit.
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