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Grondslag 
Speelvergunningsrecht wordt geheven over het bruto bedrag 
van de ontvangsten bij hazardspelen. 
Onder bruto bedrag van de ontvangsten wordt verstaan: al het-
geen wordt ontvangen (tegenprestatie) in verband met de deel-
name van een speler aan hazardspelen. Hiertoe behoort niet 
alleen hetgeen van de speler wordt ontvangen bij de aankoop 
van fiches, maar onder andere ook inschrijfgeld dat betaald 
moet worden voor toernooien, verrekenbare coupons, front mo-
ney withdrawals en de niet-geïncasseerde speelschulden 
(issued markers). 
 
Let op! 
Ook over het bruto bedrag van de ontvangsten van de zogehe-
ten bingospelen is speelvergunningsrecht verschuldigd, omdat  
het bingospel wordt aangemerkt als een hazardspel. Bij de bere-
kening van het verschuldigde speelvergunningsrecht moet u 
hiermee rekening houden. 
 
Speelautomaten 
Bij de speelautomaten wordt de grondslag bepaald door de buc-
ketdrop. In afwijking hierop keurt de Inspecteur goed dat bij 
speelautomaten die voorzien zijn van een zogeheten  
‘billacceptor’, de grondslag wordt vastgesteld op minimaal 1,55 
X de slotwin. De factor wordt vastgesteld aan de hand van de 
financiële cijfers van het laatste jaar waarin nog geen billaccep-
tors waren geïnstalleerd op de speelautomaten. De factor is het 
quotiënt van de ‘coin drop’ en de ‘win’ van de slotmachines in 
het laatste jaar voorafgaand aan de invoering van de billaccep-
tors. Indien de berekende factor lager is dan 1,55, dan moet u 
de factor 1,55 toepassen.  
 
Tarief 
Het tarief bedraagt 4% van het bruto bedrag van de ontvang-
sten.  
 
Belastingplichtige  
Speelvergunningsrecht is verschuldigd door degene aan wie 
een vergunning is verleend om een casino te exploiteren (de 
vergunninghouder). Als de vergunninghouder met een derde (de 
‘operator’) een overeenkomst heeft gesloten tot exploitatie van 
het casino, is de vergunninghouder ook de belasting verschul-
digd. 
De vergunninghouder is verplicht een administratie te voeren 
waaruit duidelijk blijkt aan de hand van welke gegevens en de 
wijze waarop de belasting is berekend.  
 
Aangifte 
Lever het aangiftebiljet binnen 15 dagen na het einde van het 
tijdvak in bij Servicio di Impuesto. Het tijdvak voor speelvergun-
ningsrecht bedraagt 1 kalendermaand.  
Als u niet of niet tijdig voldoet aan deze verplichting, dan kunt u 
een verzuimboete krijgen van maximaal Afl. 2.500,-. 
 
Let op! 
Servicio di Impuesto verwerkt het aangiftebiljet in een  
geautomatiseerd systeem. Gebruik daarom alleen het aan u 
uitgereikte aangiftebiljet 2013 dat betrekking heeft op het  
tijdvak. Het tijdvak staat rechtsboven op het aangiftebiljet. U 
mag dus geen kopie inleveren of het aangiftebiljet per fax  
inleveren! 
 

Betaling 
Uw betaling moet binnen 15 dagen na het einde van het tijdvak 
bij Servicio di Impuesto binnen zijn.  
U kunt ook via de bank betalen.  
 
Let op! 

 U bent verplicht om het betalingskenmerk (zie adressering) 
te vermelden. 

 De datum van bijschrijving op de rekening van Servicio di 
Impuesto geldt als datum van uw betaling. 

 
Als u niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig voldoet aan uw  
betalingsverplichting, dan kunt u een verzuimboete krijgen van 
maximaal Afl. 10.000,-. 
 
Let op! 
Ook als u via de bank betaalt, bent u verplicht het originele 
aangiftebiljet tijdig bij Servicio di Impuesto in te leveren.  
 
Naheffing 
Als u het verschuldigde speelvergunningsrecht niet of niet vol-
ledig hebt betaald, dan kunt u een naheffingsaanslag krijgen 
voor het te weinig betaalde speelvergunningsrecht.  
 
Bezwaar 
Als u bezwaar hebt tegen het door u aangegeven en betaalde 
speelvergunningsrecht, dan kunt u binnen twee maanden na 
betaling een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Servicio 
di Impuesto.  
 


