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Geachte heer, mevrouw,  

  

Het tarief van de kansspelbelasting wordt op 1 oktober 2021 verlaagd naar 29%. 

September 2021 is een overgangsmaand. In deze brief leest u hoe u de 

tariefsverlaging verwerkt in uw aangifte kansspelbelasting voor september en 

oktober.  

 

Exploiteert u kansspelautomaten bij horecaondernemingen?  

Het tarief kansspelbelasting dat u betaalt over het bruto spelresultaat, hangt af 

van het moment van afrekenen. Ligt de afrekendatum:  

 vóór 1 oktober 2021? Dan betaalt u 30,1% 

 ná 30 september 2021? Dan betaalt u 29% 

Let op: Voor alle afrekeningen van ná 30 september 2021, die gaan over 

een voorafgaande afrekenperiode, mag u uitgaan van 29%. Maar het 

begin van de afrekenperiode moet na 31 augustus 2021 liggen.  

 

Voorbeeld 

Op 28 september 2021 stelt u een eindafrekening op van een locatie. U 

betaalt dan nog 30,1% kansspelbelasting over het bruto spelresultaat. De 

volgende afrekening gaat over de periode tussen 28 september en 28 oktober. 

Omdat de datum van afrekenen na 30 september ligt, betaalt u nu 29%.  

 

Exploiteert u een speelautomatenhal? 

Voor exploitanten van speelautomatenhallen, geldt een overgangsregeling. Het 

resultaat van de datum 30 september 2021, geeft u op in de aangifte over 

oktober. 

 

Op 1 oktober 2021, geldt het nieuwe tarief van 29% kansspelbelasting. 

 

Voorbeeld 

U bepaalt het bruto spelresultaat per dag. Op 30 september 2021 opent u om 

09.00 uur uw speelautomatenhal voor publiek. Over het resultaat van 30 

september na 09.00 uur betaalt u 29% kansspelbelasting.  
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Hebt u vragen?  

Bel de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en 

met donderdag van 8.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

 

Hoogachtend, 

 

de inspecteur  

 

 
 

drs. J.M. Melsen 

Belastingdienst/Centrale administratieve processe 


