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BELASTING OP DE AUTOMATISCHE
ONTSPANNINGSTOESTELLEN
Fiscale rangschikking van de toestellen.

Het repertorium van de automatische
ontspanningstoestellen.

Toelichting bij het repertorium.

Aan alle ambtenaren van de sector invordering en taxatie

1.

De wet van 7.5.1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen
en de bescherming van de spelers (Belgisch Staatsblad van 30.12.1999 –
V2787) heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht op het vlak van de
regelgeving in de kansspelsector.
In het licht van deze totaal nieuwe kansspelwetgeving werd door de Directie
IV/4 van de Centrale Diensten van de Sector invordering dan ook een nieuw
repertorium van de automatische ontspanningstoestellen opgesteld dat
enerzijds
de
fiscale
rangschikking
van
de
automatische
ontspanningstoestellen weergeeft en anderzijds dient als controle-instrument
voor de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de automatische
ontspanningstoestellen.

2.

Vanwege de omvangrijkheid en de voortdurende evolutie van het
repertorium, zal geen gedrukte versie meer worden gepubliceerd. Enkel de
"Toelichting bij het repertorium van de automatische ontspanningstoestellen"
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wordt heden, als bijlage van deze circulaire, nog op de klassieke wijze verspreid.

3.

4.

Het repertorium zal evenwel, zowel via intranet als via internet, op
"Fisconet" - de fiscale gegevensbank die gratis ter beschikking wordt gesteld
van de burgers door de Federale Overheidsdienst Financiën (zie
www.fisconet.fgov.be) - kunnen worden geraadpleegd. Een hyperlink onder
het item “Toelichting bij het repertorium van de automatische
ontspanningstoestellen” van de rubriek “Directe belastingen” biedt de
mogelijkheid het repertorium, dat in principe maandelijks zal worden
bijgewerkt, te consulteren. De vermelde toelichting wordt uiteraard eveneens,
onder het gelijknamige item, in Fisconet opgenomen.
Het
nieuwe
repertorium
van
de
ontspanningstoestellen is samengesteld uit vier delen :

automatische

Deel 1 : Het oude repertorium, dat alle automatische ontspanningstoestellen
bevat die door de bevoegde fiscale administratie fiscaal werden gerangschikt
vóór de publicatie van de nieuwe Wet op de kansspelen (31.12.1999) en in
principe overeenstemt met het repertorium zoals het de laatste maal door de
Directie van de invordering werd gedrukt en verspreid (toestand op
01.01.2000), doch waaruit enkel de toestellen weerhouden zijn die in het licht
van de nieuwe Wet op de kansspelen als louter behendigheidsspelen
kunnen worden beschouwd.
Het oude repertorium bestaat uit 2 delen :
-

de alfabetische lijst van de videospelen : het betreft behendigheidsspelen
die in de categorie E zijn gerangschikt (toestand op 01.01.2000)
het repertorium van de automatische ontspanningstoestellen die
gerangschikt zijn in één der categorieën A tot E .

Dit oude repertorium zal in de toekomst in principe ongewijzigd blijven.
Deel 2 : De lijst houdende "het Statuut van de kansspeltoestellen", dat de
door de Kansspelcommissie opgestelde lijst bevat van de kansspeltoestellen
die respectievelijk toegelaten zijn in de kansspelinrichtingen klasse I, klasse II
en klasse III die op regelmatige tijdstippen wordt hernieuwd. Iedere nieuwe
lijst vervangt de vorige. Bij iedere, in principe maandelijkse, bijwerking van het
repertorium zal uiteraard de laatste lijst van de Kansspelcommissie worden
opgenomen.
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Deel 3 : De overzichtstabel van de Statuten van de kansspeltoestellen
van het lopende jaar, dat bij elk nieuw Statuut zal moeten worden aangepast.

Deel 4 Het nieuwe repertorium, dat de alfabetische lijst bevat van alle
automatische ontspanningstoestellen die sedert de publicatie van de nieuwe
Wet op de kansspelen fiscaal in één der categorieën A tot E werden
gerangschikt. Dit deel zal in principe maandelijks worden bijgewerkt.
5.

Tenslotte moet worden vermeld dat het nieuwe repertorium tot
stand is gekomen in nauwe samenwerking met de Kansspelcommissie
(Federale Overheidsdienst Justitie) en
dat het
repertorium van de
automatische ontspanningstoestellen en de toelichting ervan ook via een
hyperlink naar Fisconet op de website van deze overheidsdienst zal kunnen
worden geraadpleegd.

Voor de Directeur-generaal:
L. VAN DER WESTEN
Auditeur-generaal, dienstchef
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