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Aangiftebiljet  Formulario di deklarashon di
Kansspelbelasting 
Over prijzen uit binnenlandse en/of buitenlandse 
kansspelen  Di premionan di wega di suerte lokal òf  
den eksterior

Let op!  U hebt dit nummer ook nodig om het bedrag van deze aangifte te betalen.
Paga tinu!  Bo mester di e number aki tambe pa paga e suma di e deklarashon aki.
Datum  De dag waarop de prijzen ter beschikking zijn gesteld
Fecha  E dia ku a pone e premionan disponibel

U stelt zelf uw betalingskenmerk samen. Vul de vakjes hieronder in.
Bo mes ta spesifiká bo referensia di pago. Yena e hòkinan aki bou.
Betalingskenmerk  Referensia di pago
CRIB nummer  Number di crib vaste waarde  balor fiho datum  fecha

> Bezoekadres  Adrès di bishita Bonaire: Kaya L.D. Gerharts 12 | Kralendijk | tel. 715-8585  Saba: Mathew Leven stone Street | The Bottom | tel. 416-3941
 St. Eustatius: H.M. Queen Beatrix Street | Oranjestad | tel. 318-33 25/26
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       1 Gegevens  Datos
Gegevens aangever
Informashon di esun ku ta hasi  
e deklarashon

Aangiftetijdstip
Tempu di deklarashon

1 Kansspelen via internet  Wega di suerte riba internèt

1a Verschil gewonnen prijzen en gedane inzetten           USD
 Diferensha entre premio ku a gana i plaka ku a hinka den wega
1b Te betalen kansspelbelasting 10% van 1a       
 Kansspelbelasting ku mester paga: 10% di 1a

       2 Gegevens kansspelbelasting  Informashon tokante kansspelbelasting

Rond alle bedragen op de aangifte af op hele dollars. Dit mag u in uw voordeel doen. Zet bij negatieve bedragen een minteken (-).  Ronda tur suma riba e deklarashon na USD hinté.  
Bo por hasi esaki na bo propio bentaha. Skibi men (-) na sumanan negativo.

a

b

2 Andere binnenlandse kansspelen  Otro wega di suerte doméstiko

2a Naam organisator van het kansspel
 Nòmber di organisadó di e wega di suerte
2b Eiland waar de organisator is gevestigd
 Isla kaminda e organisadó ta situá
2c Naam kansspel
 Nòmber di e wega di suerte
2d Soort kansspel
 Tipo di wega di suerte
2e Datum prijsuitreiking
 Fecha di entrega di premio
2f Als het gaat om een prijs in natura, omschrijf de prijs
 Si ta trata di un premio na kos, deskribí e premio

Naam  Nòmber

|                     

Adres  Adrès

|    

Wijk / plaats & Eiland  Bario / lugá i Isla

|    
CRIB nummer  CRIB number

    

Deze aangifte heeft betrekking op het aangiftetijdstip, namelijk:  E deklarashon aki ta relatá na e tempu di deklarashon, esta:

|

1 0 4

|

|

|

|

|

|

> Retouradres Postbus 329, Kralendijk, Bonaire
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2g Waarde van de prijs in natura USD  Balor di e premio na kos na USD

2h Bedrag van de geldprijs in USD
 Balor di e premio di plaka na USD

2i Totaal van 2g+2h USD
 Total di 2g +2h USD

2j Te betalen kansspelbelasting: 10% van 2i 
 Mester paga Kansspelbelasting: 10% di 2i

3 Andere buitenlandse kansspelen  Otro wega di suerte den eksterior

3a Naam organisator van het kansspel
 Nòmber di e organisadó di e wega di suerte
3b Land waar de organisator is gevestigd
 Pais kaminda e organisadó ta situá
3c Naam kansspel
 Nòmber di e wega di suerte
3d Soort kansspel
 Tipo di wega di suerte
3e Datum prijsuitreiking
 Fecha di entrega di premio
3f Als het gaat om een prijs in natura, omschrijf de prijs
 Si ta un premio na kos deskribí e premio

3g Waarde van de prijs in natura USD  Balor di e premio na kos

3h Bedrag van de geldprijs in buitenlandse valuta                  in USD
 Kantidat di e premio di plaka na plaka stranhero

3i Totaal van 3g+3h USD
 Total di 3g + 3h USD

3j Te betalen kansspelbelasting: 10% van 3i 
 Mester paga kansspelbelasting: 10% di 3i

|

|

|

|

|

|
g

h

i

j

⁺

4 Vrijstelling voorkoming dubbele belasting  
 
4a Is door u of de organisator in het buitenland een soortgelijke 

belasting als de BES kansspelbelasting betaald? 
 Abo òf e organisadó den eksterior a paga un tipo di belasting igual  

na e BES kansspelbelasting?

4b In welk land is de belasting betaald?   
Na kua pais a paga e belasting?

4c Wat is de naam van de in het buitenland betaalde belasting? 
(Stuur betalingsbewijzen mee.)   
Kiko ta e nòmber di e belasting ku a paga den eksterior?  
(Inkluí prueba di pago)

4d Hebt u over het gehele bedrag dat u bij vraag 1a en/of 2i en/
of 3i hebt ingevuld in het buitenland een soortgelijke belasting 
betaald? 

 Bo a paga un belasting similar den eksterior  pa henter e suma ku a yena 
na pregunta 1a i/òf 2i i/òf 3i?

4e Voor welk bedrag aan prijzen hebt u in het buitenland belasting 
betaald?  Pa kua suma di premionan bo a paga belasting den eksterior?

4f Welk bedrag aan kansspelbelasting hebt u hiervoor bij vraag 1b 
en/of 2j en/of 3j ingevuld?  Kua suma di kansspelbelasting pa esaki 
bo a yena na pregunta1b i/òf 2j i/òf 3j?

Dispensashon pa evitá ku ta paga belasting dòbel

e

f

n Ja, door mijzelf. Ga verder met vraag 4b  Si, ami. Sigui ku pregunta 4b

n Ja, door de organisator. Ga verder met vraag 4b  Si, e organisadó. Sigui ku pregunta 4b

n Nee, u hebt geen recht op vrijstelling. Ga verder met vraag 5  Nò, bo no tin derecho riba 
dispensashon. Sigui ku pregunta 5

|

|
 

 
n Ja, u hoeft in de BES-eilanden geen kansspelbelasting te betalen  Si, bo no tin mester  
di paga belasting di wega di suerte na islanan BES.

n Nee. Ga verder met vraag 4e  No, sigui ku pregunta 4e

g

h

i

j

⁺
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      >  Belastingdienst

Ontvangst
Resibu

Datum  Fecha           Stempel Belastingdienst  Stèmpel Belastingdienst

|            |            

       3 Ondertekening  Firma

Betalen via de bank 
Paga via banko 

U kunt deze aangifte betalen via één van onderstaande rekeningnummers o.v.v. betalingskenmerk.
Bo por paga e deklarashon di belasting aki via un di e numbernan di kuenta aki bou i menshoná e referensia di pago.

MCB: 402.91.708 | RBC: 84.00.000 180.87.2997 | BDC: 30.638.802 | ORCO: 760.100.01.95 
Windward Islands Bank (Saba): 81.050.000 | Windward Islands Bank (St. Eustatius): 82.050.000

Naam contactpersoon  Nòmber di persona di kontakto       

|                     

Telefoon waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent  Bo number di telefòn durante oranan di trabou  

|    

Plaats  Lugá                   Datum  Fecha 

|                     |

Handtekening  Firma

 
| 

5 Totaal  Total   5a Te betalen vraag 1b  Pa paga pregunta question 1b

      5b Te betalen vraag 2j  Pa paga pregunta question 2j

      5c Te betalen vraag 3j  Pa paga pregunta question 3j

      5d Totaal 1b+2j+3j  Total di 1b+2j+3j

      5e Bedrag vrijstelling 4f  Suma di dispensashon 4f

      5f Totaal te betalen kansspelbelasting   
      Total ku mester paga na kansspelbelasting

⁺

⁻
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c

d
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