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Aanmelden AOT

Deze handleiding legt uit hoe u de belasting op Automatische ontspanningstoestellen (AOT) kan
ingeven in Mijn dossier.
Voor extra inhoudelijke informatie kan u terecht op onze website:
https://belastingen.vlaanderen.be/
Bent u op zoek naar de praktische werkwijze, kan u onze instructiefilmpjes raadplegen op:
https://belastingen.vlaanderen.be/instructiefilmpjes
Zorg ervoor dat u aangemeld bent in het juiste belastingdossier.

Om het belastingdossier van een onderneming te beheren, moet u aangesteld zijn als
bedrijfsadministrator of een volmacht hebben.
Wanneer Mijn dossier in productie gesteld wordt, zullen alle reeds gekende
bedrijfsadministrators eerst een volmacht moeten vragen voor de belasting op de Automatische
ontspanningstoestellen.

Ga naar
Klik op

en selecteer

.

van het belastingdossier waarvoor u een volmacht wenst.

Selecteer bij Volmachttype de belasting “Automatische ontspanningstoestellen”.

Een andere gebruiker die het belastingdossier AOT wil beheren, zal een volmacht moeten
krijgen/vragen van/aan de bedrijfsadministrator.
Meer uitleg vindt u op https://belastingen.vlaanderen.be/search/handleidingen.
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Aangifte AOT

Algemene flow
1) Aanmelden
2) Dossier aanmaken (éénmalig)
3) Aangifte aanvangen
a. Algemene gegevens
b. Exploitanten en plaatsen van opstelling (PvO) toevoegen
c. Kentekens toevoegen
d. Controle en overzicht
e. Aangifte ondertekenen
4) Aangifte wijzigen. De initiële aangifte van een bepaald aanslagjaar (AJ) is versie 1. Elke
ondertekende wijziging is dan een versie 2, versie 3, enzovoort.
Als de aangifte verlengd wordt naar het volgend jaar, dan is dit versie 1 van AJ + 1
De Belastingplichtige (BP) is de eigenaar van het toestel en moet de aangifte AOT indienen. Dit is
de (rechts)persoon zich die aanmeldt op Mijn dossier. De eigenaar kan de toestellen verhuren en
de eigenlijke uitbating overlaten aan iemand anders.
De exploitant is de (rechts)persoon die de toestellen uitbaat. Hij is al dan niet eigenaar van de
toestellen.
De plaats van opstelling (PvO) is de locatie waar de toestellen opgesteld staan.
Voorbeeld: een firma plaatst bingotoestellen in verschillende cafés (café1, café2, enzovoort)
-

Een vertegenwoordiger van de firma meldt aan op Mijn dossier. Deze firma is de BP.

-

Expl1 = de uitbater van café 1

-

PvO1= het gegevens van café 1

-

Expl2 = de uitbater van café2

-

Enzovoort

3.1

Dossier aanmaken

Ga op de startpagina naar

Of ga naar

en selecteer vervolgens

Er is nog geen dossier aangemaakt
Er verschijnt éénmalig een scherm waar u uw e-mailadres en telefoonnummer moet
ingeven. Het e-mailadres is verplicht.
Klik op
.
Er wordt een globaal dossier aangemaakt waarin de initiële aangifte en alle wijzigingen
daaraan bijgehouden worden.
Zie ook topic historiek aangifte AOT

Er is reeds een dossier aangemaakt.
U heeft de mogelijkheid om een
Ga naar topic aangifte indienen
U krijgt een overzicht van de ingediende aangiftes ( met verschillende statussen).
U kan de aangifte wijzigen.
Ga naar hoofdstuk aangifte AOT wijzigen.
3.2

Aangifte indienen

Ga op de startpagina naar

Als er reeds een dossier aangemaakt is, verschijnt onderstaand scherm.

Om het dossiernummer terug te vinden, klik op

Klik op

om het e-mailadres en telefoonnummer te wijzigen.

Hier staat een overzicht van de aangiftes.

Aangifte: aangifte werd ingediend via Mijn dossier
Aangifte opgesteld door VLABEL: aangifte ingediend door een dossierbehandelaar (ambtshalve
aangifte)

Dit is de omschrijving die de gebruiker heeft gegeven aan de aangifte

“Aangemaakt”: aangevangen aangifte
“Ingediend”: door de burger ondertekende aangifte.
“Verwerkt”: de aangifte werd verwerkt.

“Raadplegen”: u kan een verwerkte aangifte raadplegen
“Wijzigen”: u kan een aangifte met status verwerkt (laatste versie) of aangemaakt wijzigen
(bijvoorbeeld door een toestel toe te voegen)

“Verwijderen”: u kan een aangifte met status aangemaakt verwijderen

Klik op
3.2.1

Stap 1: de algemene gegevens

Selecteer het aanslagjaar. Vanaf december kan u een aangifte voor het volgend aanslagjaar
indienen.
Geef een referentie in. Dit is een door uzelf te kiezen omschrijving.
Klik op
. Ga naar stap 2.
Zolang de aangifte niet ondertekend is, kan u door de aangifte navigeren door gebruik te maken
van de navigatiebalk of door een keuze te maken uit de rechterkolom.

3.2.2

Stap 2: exploitanten en plaats van opstelling toevoegen

Klik op
exploitant.

. De BP wordt automatisch toegevoegd als

Klik op
Selecteer type persoon (rechtspersoon) en geef het ondernemingsnummer in.

Selecteer type persoon (natuurlijk persoon) en vul de gegevens aan.
Velden met een zijn verplicht

Klik op
In het volgend scherm ziet u een lijn met de exploitant.

De exploitant heeft status “Aangemaakt”. U kan deze nog steeds wijzigen of verwijderen of door
gebruik te maken van

.

Herhaal dit om meerdere exploitanten toe te voegen.
Per exploitant moet er minstens één plaats van opstelling aangeduid zijn.
U moet de lijn van de exploitant selecteren, anders verschijnt
niet.
Klik op

De naam van de exploitant kan u hier niet wijzigen.

Selecteer het vergunningstype. Keuze uit
Het vergunningsnummer bestaat uit 4 tot 6 cijfers, u kan het nummer opzoeken op de website
van de Kansspelcommissie.

Selecteer het type kansspelinrichting. U heeft keuze uit
De plaatsnaam is bijvoorbeeld de naam van het etablissement.

Klik op
. U kan onmiddellijk de gegevens van een tweede plaats
van opstelling (PvO) (van dezelfde exploitant) ingeven.

Klik op

als alle PvO’s toegevoegd zijn.

Er werd één (of meerdere) PvO(’s) toegevoegd.

De PvO heeft status “Aangemaakt”. U kan deze nog steeds wijzigen of verwijderen door op
te klikken.
Op een later moment kan u altijd een exploitant en/of een PvO toevoegen door gebruik te
maken van

en

Als alle PvO’s toegevoegd zijn, klikt u op

.
. Ga naar stap 3.

3.2.3

Stap 3: kentekens toevoegen

Klik op

Eerst moet u aanduiden of het toestel al dan niet op een foor opgesteld staat.

Keuze JA :
u mag dit enkel selecteren als de AOT eigendom is van foorreizigers en als de toestellen
maximaal tien weken aaneensluitend op eenzelfde plaats zijn opgesteld in mobiele installaties op
foren, jaarmarkten, handelsforen of wijkkermissen.
Selecteer de “Exploitant”
Selecteer “Categorie” (keuze uit B of E)
“Geldig van datum”: het is in Mijn dossier niet mogelijk een retroactieve aangifte in te dienen. De
geldigheid kan pas aanvangen vanaf de tweede werkdag volgend op de dag van aangifte.
Tot 31/01/2019 is er wel een overgangsperiode voorzien.

Voorbeeld: Voor een op vrijdag ingediende aangifte via Mijn dossier begint de geldigheidsperiode
pas op dinsdag.
“Geldig t.e.m.” staat standaard op einde kwartaal 4
“Verlengen” staat standaard op JA.
Als u een ander kwartaal selecteert, dan wordt de aangifte niet automatisch verlengd.
Vul het aantal kentekens in. Het aantal staat standaard op 1.

Keuze NEE:
Selecteer de “Exploitant”
Selecteer de “PvO”

Opmerking: U kan enkel de exploitanten en PvO’s die in stap 2 toegevoegd zijn, selecteren.
Selecteer de “Categorie” ( keuze uit A of E )

Klik op

-

om
Een andere categorie van toestellen toe te voegen
Toestellen van dezelfde categorie maar met een andere geldigheidsperiode toe te
voegen
Kentekens aan een andere PvO toe te voegen

Als alle kentekens toegevoegd zijn, klik op
Er verschijnt een overzicht van de (reeds ingediende) kentekens (van alle PvO’s).

De kentekens hebben de status aangemaakt. U kan ze verwijderen of wijzigen door gebruik te
maken van

en

U kan ook een of meerdere kentekens selecteren en vervolgens op

klikken.

Als u kentekens met de status ingediend verwijdert, krijgt u onderstaande waarschuwing.

Als alle kentekens toegevoegd zijn, klik op

. Ga naar stap 4.

3.2.4

Stap 4: Controle en overzicht

Het systeem voert automatisch een controle uit.

Als de aangifte onvolledig is, verschijnt er een foutmelding.

Klik op

. U wordt omgeleid naar de te vervolledigen stap in de aangifte.

Mogelijke foutmeldingen:
“U heeft nog geen wijzigingen aangebracht die een impact hebben op uw aangifte."
Er zijn geen belangrijke wijzigingen aangebracht aan de aangifte:
Geen Kentekens toegevoegd/gewijzigd/verwijderd
Geen Opstellingen toegevoegd/gewijzigd/verwijderd

“Er moet minstens 1 werkdag liggen tussen de datum van indiening en de startdatum van elk
nieuw of gewijzigd kenteken.“
Er is een nieuw of gewijzigd kenteken waarvan de ‘geldig van’ datum voor de dag na de
eerstvolgende werkdag ten opzichte van huidige datum ligt.
“U heeft nog geen exploitanten toegevoegd aan de aangifte.”
“U heeft nog geen kentekens toegevoegd aan de aangifte.”
“U heeft nog een aangifte van 2019 in status “Aangemaakt” staan. Vergeet deze niet in te dienen
indien u deze wijzigingen nog wil aangeven."
“U heeft een kenteken gewijzigd zodat de “Geldig t.e.m.” datum vóór de huidige datum valt.”
De “Geldig t.e.m.” datum van een kenteken werd gewijzigd en valt nu vóór de huidige
datum:
Klik op

Het systeem toont per eigenaar, per PvO en per kenteken een overzicht. Klik telkens op
. Ga naar stap 5.
3.2.5

Stap 5: Aangifte ondertekenen

Er verschijnt een overzicht van de aangifte in pdf-formaat.
Rechtsbovenaan staat versie 1 (van de aangifte)
U heeft de mogelijkheid om af te drukken en op te slaan.

Onderaan moet u de aangifte ondertekenen.

Klik op

De aangifte heeft de status “Ingediend”.
Als u bij acties op

klikt, dan verschijnt er een pdf-versie van de aangifte.

Eens de aangifte verwerkt is, krijgt de aangifte de status “Verwerkt”.
Aanvankelijk moet de aangifte manueel ingekohierd worden, op termijn verloopt dit
automatisch. U moet wel de pagina vernieuwen om de status “Verwerkt” te zien.
U kan nu de aangifte corrigeren. Zie topic “Aangifte AOT wijzigen”.
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Aangifte AOT wijzigen

Zoek de aangifte op.

Of ga naar

en selecteer vervolgens

Hier heeft u de mogelijkheid om te zoeken naar een bestaande aangifte op AJ en referentie.
Het referentienummer is de omschrijving die u aan de aangifte gaf.
Bijkomende filter op Statussen:

4.1.1

Toestellen, exploitanten of PvO toevoegen

De eigenaar van de toestellen kan de aangifte AOT wijzigen door exploitanten, PvO’s en
toestellen toe te voegen.

U kan (de laatste versie van) een aangifte met status “Verwerkt” wijzigen door gebruik te maken
van
Van zodra u gebruik maakt van

gaat u naar algemene gegevens.

Wijzig eventueel de referentie van de aangifte.
Klik op

Opmerking:
Als een dossierbehandelaar van de Vlaamse Belastingdienst voor dezelfde BP kentekens wil
toevoegen, verschijnt volgende waarschuwing.

Als u op

klikt, wordt er, zodra u op

klikt, in het overzicht een aangifte met status

“Aangemaakt” gecreëerd. U kan deze verwijderen door gebruik te maken van
Hier worden de exploitanten getoond die tijdens de initiële aangifte toegevoegd werden.

Selecteer de exploitant om ook de PvO’s van die bepaalde exploitant te zien. In dit voorbeeld is
Jan Janssens de uitbater van café Den Toren.

Aan de aangifte voegden we een tweede café toe (café Bij Peter). Hier zullen vanaf 01/02/2019
twee nieuwe toestellen van categorie A opgesteld staan.
Klik op
en vul de gegevens van de tweede exploitant in (hetzij als
rechtspersoon, hetzij als natuurlijk persoon).

Selecteer de exploitant en klik op
. Vul de gegevens van de tweede
PvO in (waaronder vergunningstype, vergunningsnummer en type kansspelinrichting).

Klik op
om de kentekens voor de tweede plaats van opstelling toe te voegen. (stap 3)
Zorg ervoor dat u de juiste exploitant selecteert.

Opmerking:
Als u enkel een aantal toestellen wenst toe te voegen aan de eerste PvO (café Den toren) , klik op
. U gaat dan naar de pagina “ kentekens toevoegen” (stap 3).
In het volgende scherm ziet u alle reeds ingediende toestellen opgelijst staan. In dit geval zijn dit
de toestellen van café Den toren.

Maak gebruik van de zoekfilters om de lijst met kentekens te verfijnen

Klik op

Klik op
Klik op

en vul de gegevens aan. Zie stap 3.

om eventueel een tweede categorie kentekens toe te voegen.
als alle kentekens toegevoegd zijn.

U ziet nu een overzicht van alle toestellen van alle PvO’s.
In dit voorbeeld hebben de twee nieuwe toestellen de status aangemaakt.

Doorloop de controlefase (klik telkens op

) en onderteken de aangifte.

Tijdens de controlefase wordt er per eigenaar, per plaats van opstelling en per kenteken een
overzicht getoond. In onderstaande print screen zien we dat er vanaf 01/02/2019 twee toestellen
van categorie A opgesteld mogen staan in café Bij Peter.

4.1.2

Toestellen stopzetten

De eigenaar kan één of meerdere toestellen of kentekens stopzetten.
Ga naar
Zoek de aangifte op en klik op

Ga naar de algemene gegevens (stap 1) en klik op
Alle exploitanten worden getoond.

Selecteer de exploitant van de PvO waar u een toestel wil stopzetten en klik op
.
In dit voorbeeld heeft de exploitant Jan Janssens twee cafés en willen we een toestel van café
Den draak stopzetten.

Er verschijnt een lijst van de kentekens van alle PvO’s.

Klik in de kolom

bij het stop te zetten kenteken op

Let op!
Zet het kenteken in de juiste plaats van opstelling stop.
-

Maak gebruik van de zoekfilters om de lijst met kentekens te verfijnen

-

Opmerking:
-

Of selecteer de lijn van het kenteken, dan verschijnt onderaan de plaats van
opstelling

Als er meer dan 30 kentekens zijn, kan u door de lijst navigeren door gebruik te
maken van
Het is niet mogelijk om meerdere kentekens tegelijkertijd stop te zetten

Standaard staat “Geldig t.e.m.” op einde kwartaal 4 en staat bij verlengen “Ja”
Om het kenteken stop te zetten tijdens het 1ste, 2de of 3de kwartaal, selecteer bij “Geldig t.e.m.” het
betreffende kwartaal. Het systeem zal automatisch bij verlengen de status “Nee” tonen.

Om het kenteken stop te zetten tijdens het vierde kwartaal of niet te verlengen naar volgend
aanslagjaar, selecteer “Nee” bij verlengen. Er verschijnt een waarschuwing.

Klik op
In de lijst met kentekens heeft het kenteken de status stopgezet
Bij opstelling “Geldig t.e.m.” staat steeds de datum van het kwartaaleinde; 31/03, 30/06, 30/09 of
31/12.
Bij
is het mogelijk om een kenteken te herstellen door gebruik te maken van
hierdoor de wijziging ongedaan.

. U maakt

Klik op

Doorloop de controlefase door telkens op

te klikken.

Tijdens de controlefase wordt er per eigenaar, per plaats van opstelling en per kenteken een
overzicht getoond. Op onderstaande print screen zien we dat er in café Den draak een
stopzetting gebeurde op 30/06.

Controleer de aangifte nog een laatste keer voor u ondertekent.

4.1.3

Toestel verplaatsen naar andere PvO

Ga naar
Zoek de aangifte op en klik op
Ga naar de algemene gegevens (stap 1). Klik op
Een (of meerdere) exploitanten worden getoond. Klik op
. Het is niet nodig om een
exploitant te selecteren. In dit voorbeeld willen we een toestel verplaatsen van Aalst naar Ninove

U ziet een lijst met de kentekens van alle plaatsen van opstelling.
Selecteer het te verplaatsen toestel. Als u het toestel selecteert, verschijnt ook de specifieke
plaats van opstelling. In dit voorbeeld kiezen we om het toestel te verplaatsen van Aalst naar
Ninove.

Klik op
Selecteer de (nieuwe) exploitant met de bijhorende nieuwe plaats van opstelling.
U kan enkel de PvO’s die tijdens stap 2 toegevoegd zijn, selecteren.
Standaard staat “Geldig van datum” op de geldigheidsdatum van de oorspronkelijke aangifte + 1
dag. In dit voorbeeld zou dat dan 02/01/2019 zijn. Wijzig deze datum naar, bijvoorbeeld,
15/03/2019.

Klik op

U ziet vervolgens de nieuwe situatie.
In dit voorbeeld zien we dat het toestel vanaf 15/03 in Ninove zal staan.
Klik op

In het volgende scherm wordt de wijziging van plaats van opstelling van het betreffende toestel
getoond.
Bij
is het mogelijk om een kenteken te herstellen door gebruik te maken van
maakt de wijziging ongedaan.

. Dit

Klik op

Doorloop de controlefase. Klik telkens op

.

Tijdens de controlefase zie u per eigenaar, per plaats van opstelling en per kenteken een
overzicht. In onderstaande print screen zien we dat er een toestel verplaatst werd van het ene
café naar het andere.

Onderteken de aangifte.

4.1.4

Een toestel vervangen

Wanneer een toestel vervangen wordt door een toestel van dezelfde categorie, moet u dit niet
registreren.
Indien een toestel vervangen wordt door een toestel van een hogere of lagere categorie, moet u
het kenteken van het oude toestel stopzetten en moet u voor het nieuwe toestel een kenteken
toevoegen. Indien van toepassing, gebeurt er een verrekening.

