Aangifte tot fiscale rangschikking van een toestel in
het Vlaams repertorium

VLABEL-41-210121

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vlaamse Belastingdienst
Belasting op automatische ontspanningstoestellen
Vaartstraat 16, 9300 AALST
Bel het nummer 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur
Stuur een e-mail naar repertorium@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/belasting-op-automatische-ontspanningstoestellen

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

Openingsuren van de loketten zijn raadpleegbaar op de website van de Vlaamse
Belastingdienst www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier doet u bij de Vlaamse Belastingdienst aangifte tot fiscale rangschikking van een automatisch
ontspanningstoestel in het Vlaams repertorium vóór het automatisch ontspanningstoestel in het Vlaamse Gewest
opgesteld, verkocht of verhuurd wordt. Als een toestel niet wordt aangegeven, wordt het ambtshalve gerangschikt in
categorie A (artikel 3.12.4.0.1 en 2.13.3.0.1, §2, eerste lid, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).
Voor automatische ontspanningstoestellen opgesteld, verkocht of verhuurd in het Waalse Gewest en het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest moet u een gelijkaardige aangifte doen bij de federale overheidsdienst Financiën.
Wie vult dit formulier in?
Dit formulier wordt ingevuld door de natuurlijke persoon of door de gemandateerde van de onderneming die de
fabrikant of invoerder is, of al wie rechtstreeks of onrechtstreeks als dusdanig optreedt, van het automatisch
ontspanningstoestel.
Opgelet! Als uw aangifte onvolledig is, kan de Vlaamse Belastingdienst het toestel niet fiscaal rangschikken en zal hij de
aangifte terugzenden zodat u ze kunt vervolledigen. In afwachting van de definitieve beslissing tot rangschikking zal uw
toestel worden opgenomen in het Vlaams repertorium onder de rubriek hangende aangiften, ongeacht of uw aangifte
volledig of onvolledig is. U kunt dan vervolgens uw toestel aangeven als een toestel van de fiscale categorie E en reeds
opstellen tot u bericht van de definitieve rangschikking ontvangt. Een toestel aangeven doet u via het Portaal fiscaliteit
op: https://www.vlaanderen.be/belasting-op-automatische-ontspanningstoestellen/fiscale-verplichtingen/fiscaleaangifte.
Als het toestel definitief fiscaal in een andere categorie wordt gerangschikt dan de categorie E, dan kan er een bijheffing
of teruggave volgen.

Gegevens van de aangever
1 Kruis aan wat van toepassing is.
de aangever is een natuurlijke persoon. Vul uw persoonlijke gegevens in.
Het rijksregisternummer vindt u op de achterkant van uw identiteitskaart.
voor- en achternaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
land
telefoonnummer
e-mailadres
rijksregisternummer
de aangever is een rechtspersoon. Vul de gegevens van de onderneming in.
Als het adres van de vestiging van de onderneming hetzelfde is als het adres van de maatschappelijke zetel, vult u
alleen het adres van de maatschappelijke zetel in.

De gemandateerde is de persoon die in naam van de rechtspersoon deze aangifte ondertekent. Het rijksregisternummer vindt u op de achterkant van uw identiteitskaart.
naam
ondernemingsnummer

.

.

adres maatschappelijke zetel

land
adres vestiging

land
gemandateerde
rijksregisternummer
hoedanigheid
telefoonnummer
e-mailadres
website
2 Is de aangever ook de invoerder van het toestel?
ja. Ga naar vraag 4.
nee. Ga naar vraag 3.

Gegevens van de invoerder
3 Vul de gegevens van de invoerder van het toestel in.
naam firma
straat en nummer
postnummer en gemeente
land
telefoonnummer
e-mailadres
website
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Gegevens van de fabrikant
4 Vul de gegevens van de fabrikant van het toestel in.
naam firma
straat en nummer
postnummer en gemeente
land
telefoonnummer
e-mailadres
website

Commerciële gegevens van het toestel
5 Vul de commerciële gegevens van het automatisch ontspanningstoestel in.
Bij ‘handelsnaam’ vermeldt u de naam die zichtbaar is op het toestel als het opgesteld is voor gebruik.
Bij ‘productpagina’ vermeldt u de URL van de productpagina van het toestel op de website van de fabrikant.
Bij ‘beschrijving van de ontspanning’ geeft u een volledige omschrijving (o.a. eigenschappen, bediening,…) van het
toestel en het spelverloop en u verwijst naar een publiciteitsfolder, handleiding,…die u bij dit formulier voegt.
handelsnaam
productpagina
beschrijving van de ontspanning

Technische gegevens van het toestel
6 Vul de technische gegevens van het automatisch ontspanningstoestel in.
Met punt 2 ‘meerdere inzetten zijn mogelijk?’ wordt bedoeld dat tijdens één spel meer dan één inzet of geldinworp kan
gedaan worden of niet.
Voeg bij dit formulier foto’s van het toestel in zijn geheel en van elk speelveld afzonderlijk.
1 bedrag van de inzet per speelbeurt

euro

2 meerdere inzetten zijn mogelijk?

ja

nee

3 prijs winnen is mogelijk?

ja

nee
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Ondertekening
7 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam

Aan wie bezorgt u dit formulier?
Met de post
8 Bezorg dit formulier aan de Vlaamse Belastingdienst op het onderstaande adres:
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 AALST

Via e-mail
9 Stuur dit formulier via e-mail naar:
repertorium@vlaanderen.be

Afgifte aan het loket
10 Geef dit formulier af in een van de regionale kantoren op de onderstaande adressen.
Provincie Antwerpen
Vlaamse Belastingdienst
Copernicuslaan 40
2018 ANTWERPEN

Provincie Oost-Vlaanderen
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 AALST

Provincie Limburg
Vlaamse Belastingdienst
Koningin Astridlaan 50 bus 80
3500 HASSELT

Provincie Vlaams Brabant
Vlaamse Belastingdienst
Diestsepoort 6 bus 11
3000 LEUVEN

Provincie West-Vlaanderen
Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert I-laan 1.2 bus 11
8200 BRUGGE (Sint-Michiels)

Verwerking van de persoonsgegevens
11 De Vlaamse Belastingdienst verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor de inning en
invordering van de gewestbelastingen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving
over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over het
privacybeleid, het beleid op het vlak van gegevensverwerking en de klachtenprocedure vindt u op
https://www.vlaanderen.be/privacy-en-gegevensverwerking-door-de-vlaamse-belastingdienst.
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