Skattefria casinon utan svensk licens
En av de allra största anledningarna till att svenska spelare ofta väljer att spela på casinon med
den svenska licensen för spel är för att man slipper att skatta på sina eventuella vinster. Att
slippa betala skatt på saker och ting är ovanligt i Sverige, så det är förståeligt att spelare väljer
att spela på svenska online casinon. Men vad många inte vet är att det även går att slippa
betala skatt på sina vinster även på casinon utan svensk licens.

Artikeln är i samarbete med Casino-utan-svensk-licens
Dessa skattefria casinon utan svensk licens har ofta en MGA licens, som är en form av licens för spel på
nätet som utfärdas av Malta Gaming Authority. Grunderna till om ett casino utan svensk licens är
skattefritt eller ej är om licensen är utfärdat ifrån ett EU land samt om nätcasinot i fråga riktar in sig till
svenska spelare eller ej. Du kan läsa mer om detta längre ned i denna artikel.
Men först till en fråga som många svenska spelare ställer sig;
Är det lagligt att spela på skattefria casinon utan svensk licens?
Det finns inga som helt lagar eller regler än i Sverige som indikerar på att man inte får spela eller vara
medlem på ett casino utan svensk licens. Så det är fritt fram att spela på webbplatser med andra licenser
än den svenska. Den nya lagen om spel för svenska casinon har inneburit hårdare krav på både spelbolag
samt spelare. Hårdare krav har ställt på bland annat hur man marknadsför sig, ekonomiska krav samt
hur ett spelbolags organisation är uppbyggt.
Den nya lagen för svenska spelare och casinon kan även sammanfattas med ett större fokus på spelarens
situation och att motverka det negativa effekterna ifrån ett spelmissbruk. Effekter som kan ha stor
inverkan på spelarens psykologiska, sociala samt ekonomiska hälsa. Därför har bland annat större och

återkommande bonusar helt och hållet tagits bort ifrån svenska casinon. Maxgränsen för bonusar ifrån
casinon med svensk licens är i dagsläget på 100 kronor.
Men den allra största majoriteten av spelare har inte ett problematiskt spelande eller ett spelmissbruk.
De allra flesta ser spel på nätet som ett spännande och roligt tidsfördriv med möjligheten att vinna en
slant. Dessa vill ofta kunna ta del av större och mer varierande bonusar, något som i nuläget inte erbjuds
av casinon med svensk licens. Grädden på moset skulle även vara att slippa betala skatt på sin vinst ifrån
ett casino utan licens!
Hur fungerar skatt på vinster från casinon utan licens?
Det är helt och hållet beroende på casinot i fråga och en enskild bedömning görs för varje casino. Men
något som är bra att tänka på samt som man kan ha som tumregel är att vinster ifrån casinon utanför EU,
så som casinon med en Curacao licens eller utan svensk licens är skattepliktiga. Det vill säga att du själv
måste deklarera din vinst personligen i din nästkommande skattedeklaration. Vinstskatten ligger på 30
procent.

