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Wat betekent Brexit voor de kansspelbelasting?

Door Brexit gelden vanaf 2021 de EU-regels voor de kansspelbelasting niet meer voor het Verenigd Koninkrijk (VK) en Gibraltar. Dit kan
gevolgen hebben als u via internet meedoet aan poker- of andere casinospelen. En ook als u in het VK of Gibraltar in een casino speelt,
of er een prijs wint met een kansspelautomaat.

Ik speel poker of een casinospel via internet
Is de 'houder' van een poker- of casinospel via internet gevestigd in het VK of Gibraltar?  
Dan moet u maandaangifte doen voor de kansspelbelasting als u in een kalendermaand hebt gespeeld. Doe ook maandaangifte als we
u een uitnodiging sturen om aangifte te doen. U betaalt kansspelbelasting over het positieve saldo dat u in een maand behaalt.

Gaat het om een weddenschap via internet? Dan betaalt u kansspelbelasting als de prijs hoger is dan € 449. De inzet is niet aftrekbaar.
Dit verandert niet door Brexit.

Naar de aangifte kansspelbelasting

Ik speel poker, een casinospel of met een kansspelautomaat in het VK of Gibraltar
Wint u een prijs met poker, een casinospel of met een kansspelautomaat in het VK of Gibraltar? Dan moet u aangifte doen voor de
kansspelbelasting. U betaalt alleen kansspelbelasting als de waarde van de prijs hoger is dan € 449. De inzet is niet aftrekbaar.

Naar de aangifte kansspelbelasting

Heeft deze informatie u geholpen?
Ja Nee
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