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Promemorians huvudsakliga innehåll
I promemorian föreslås att spel som anordnas med tillstånd enligt 25, 27,
32 och 34 § lotterilagen (1994:1000), dvs. tillstånd för spel på
varuspelsautomater, landbaserade värdeautomater, roulettspel, kortspel
och tärningsspel, ska beskattas enligt lagen (2018:1139) om skatt på spel
på samma sätt som om de tillhandahålls med licens enligt spellagen
(2018:1138). Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Det föreslås också ändringar i bestämmelser om kapitalbeskattning för
att säkerställa att vinster i spel som tillhandahålls med tillstånd enligt
lotterilagen ska vara skattefria för spelare även efter den 1 januari 2019.
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1

Lagtext

Förslag till lagtext.

1.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1139)
om skatt på spel

Härigenom föreskrivs att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1139) om skatt på spel ska införas en ny
punkt, 4, av följande lydelse.
4. Vid tillämpningen av denna lag ska med
a) licenshavare jämställas den som har tillstånd enligt 25, 27, 32 eller
34 § lotterilagen (1994:1000), och
b) licenspliktigt spel jämställas spel med tillstånd enligt 25, 27, 32 eller
34 § lotterilagen.
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1.2

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1143)
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom
föreskrivs
att
det
i
ikraftträdandeoch
övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1143) om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229) ska införas en ny punkt, 3, av följande
lydelse.
3. Vid tillämpningen av 8 kap 3 § ska med spel som inte kräver licens
jämställas spel med tillstånd enligt lotterilagen (1994:1000).
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1.3
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Bakgrund och gällande rätt

Den 1 januari 2019 införs en ny spelreglering (prop. 2017/18:220, bet.
2017/18:KrU8, rskr 2017/18:363), Den nya regleringen bygger på ett
licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en
licens, och aktörer utan licens ska stängas ute. Regleringen ska vara
tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, även spel över internet
som riktas till den svenska marknaden.
I dag meddelas tillstånd för spel på varuspelsautomater, penningautomater och värdeautomater samt roulettspel, tärningsspel och kortspel
enligt lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355). Enligt 24 a §
lotterilagen får tillstånd till automatspel bara lämnas i fråga om
varuspelsautomat, penningautomat och värdeautomat. I 25 § lotterilagen
regleras när tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater får lämnas.
Tillstånd att anordna spel på penningautomater och värdeautomater får
enligt 26 § lotterilagen lämnas om spelet anordnas på fartyg i internationell
trafik. I 27 § lotterilagen regleras förutsättningarna för tillstånd att anordna
spel på värdeautomater i andra fall än som avses i 26 § samma lag. I 32 §
lotterilagen regleras när tillstånd till roulettspel och tärningsspel får ges
och i 34 § samma lag regleras när tillstånd att anordna kortspel får ges.
Enligt 2 § kasinolagen (1999:355) får tillstånd till kasinospel även omfatta
spel på penningautomater, varuspelsautomater och värdeautomater.
Vid ikraftträdandet av spellagen (2018:1138) upphävs lotterilagen
(1994:1000) och kasinolagen (1999:355). Från och med den 1 januari
2019 meddelas inte längre tillstånd enligt lotterilagen utan enligt spellagen
och då i form av licenser. De upphävda lagarna kommer dock fortfarande
gälla för beslut som har meddelats före ikraftträdandet, om besluten inte
avser tillämpningen av spellagen. Det innebär bl.a. att vissa tillstånd som
meddelats enligt lotterilagen, exempelvis tillstånd för roulettspel, kommer
att gälla även efter den 1 januari 2019. För närvarande finns det drygt
200 tillstånd för roulettspel, kortspel, eller tärningsspel som har meddelats
enligt lotterilagen och som har en giltighetstid även efter utgången av
2018. Efter den 1 januari 2019 kommer regleringen av när licens för
statligt spel får ges för bl.a. kasinospel på ett kasino och spel på
värdeautomater att återfinnas i 5 kap. spellagen. I 9 och 10 kap. spellagen
regleras vad en licens för landbaserat kommersiellt spel och spel på fartyg
i internationell trafik får omfatta. Licens att tillhandahålla landbaserat
kommersiellt spel får enligt 9 kap. spellagen omfatta kasinospel som inte
sker på kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel i turneringsform.
Licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik enligt 10 kap.
spellagen får omfatta spel på penning- och värdeautomater samt
kasinospel som inte sker online eller på ett kasino.
Sedan den 6 november 1979 gäller en överenskommelse mellan Sverige
och Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik
mellan de båda länderna (SÖ 1979:40). Överenskommelsen ändrades
senast den 6 november 2001 (SÖ 2002:2). I syfte att upprätthålla
överenskommelsen har det i spellagen införts en bestämmelse, 1 kap. 4 §,
enligt vilken bestämmelserna i överenskommelsen om automatspel på
passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland ska gälla
för sådant spel på fartyg i internationell trafik som omfattas av den
överenskommelsen. Det innebär bl.a. att den som tillhandahåller sådant

automatspel som omfattas av överenskommelsen i enlighet med det
regelverk som gäller i Finland inte måste ha licens för att tillhandahålla
spel på fartyg i internationell trafik enligt 10 kap. spellagen.
För den indirekta beskattningen innebär omregleringen av
spelmarknaden att de punktskatter som i dag tas ut enligt tre lagar; lagen
(1972:820) om skatt på spel, lotteriskattelagen och lagen (1991:1483) om
skatt på vinstsparande m.m. ersätts av en punktskatt, som regleras i lagen
(2018:1139) om skatt på spel.
Enligt lagen (1972:820) om skatt på spel ska spelskatt betalas för sådant
roulettspel, kortspel och tärningsspel som kräver tillstånd enligt
lotterilagen och som huvudregel är de som har tillstånd för sådana spel
skattskyldiga. Enligt den nya regleringen i lagen (2018:1139) om skatt på
spel ska spelskatt betalas till staten för licenspliktigt spel som
tillhandahålls av en licenshavare. Skattskyldig är den som är innehavare
av en licens som har meddelats med stöd av spellagen.
Även på inkomstbeskattningens område har vissa justeringar gjorts med
anledning av den nya spelregleringen i syfte att bl.a. anpassa
bestämmelserna om kapitalbeskattning av spelvinster i inkomstskattelagen
(1999:1229) till det nya licenssystemet. Enligt den nuvarande regleringen
av spelarvinster är det som avgör om beskattning ska ske om spelet
anordnas inom eller utanför EES. Vinst på ett spel som anordnas inom EES
är skattefri och vinst på spel utanför EES ska beskattas i inkomstslaget
kapital. Ändringarna i inkomstskattelagen innebär att skattefriheten också
kopplas till licensinnehav i vissa fall. Från och med den 1 januari 2019
krävs för att spelvinster ska vara skattefria att spelet tillhandahålls av
någon som har licens enligt spellagen samtidigt som spelet kräver licens
enligt samma lag, eller att spelet tillhandhålls i Sverige och spelet inte
kräver licens enligt spellagen, eller att spelet tillhandahålls i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och spelet inte kräver
licens i Sverige (8 kap. 3 § första stycket inkomstskattelagen).

1.4

Beskattning av spel med äldre tillstånd

Promemorians förslag: Vid tillämpningen av den nya lagen om skatt
på spel ska spel på varuspelsautomater, spel på andra värdeautomater
än som anordnas på fartyg i internationell trafik, roulettspel, kortspel
och tärningsspel jämställas med licenspliktiga spel om de anordnas med
tillstånd enligt lotterilagen. Tillståndshavare för sådana spel ska i
skattehänseende jämställas med licenshavare.
Vid tillämpningen av 8 kap. 3 § inkomstskattelagen ska med spel som
inte kräver licens jämställas spel med tillstånd enligt lotterilagen.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.
Skälen för promemorians förslag: Enligt lagen (2018:1139) om skatt
på spel är innehavare av licens enligt spellagen (2018:1038) skattskyldig
för spel som är licenspliktigt enligt spellagen. Licenser för tillhandahållande av spel på värdeautomater, varuspelsautomater, s.k. restaurangkasinospel och spel på fartyg i internationell trafik meddelas enligt 5, 9
och 10 kap. spellagen.
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Genom den nya spellagen upphävs lotterilagen (1994:1000). För
närvarande finns det ett större antal tillstånd för roulettspel, kortspel eller
tärningsspel som meddelats enligt 32 eller 34 § lotterilagen och som gäller
även efter utgången av 2018. Enligt 25 och 27 §§ kan tillstånd även ges
för anordnande av spel på varuspelsautomater och värdeautomater på land.
Enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till spellagen ska
dock lotterilagen fortfarande gälla för beslut som har meddelats före
ikraftträdandet. Det uppstår därför en risk för att spel som anordnas under
sådana tillstånd inte kommer att beskattas. Detta kan bli fallet om spel som
typiskt sett är licenspliktiga enligt spellagen inte kommer anses som
licenspliktiga vid tillämpningen av lagen (2018:1139) om skatt på spel ifall
de tillhandahålls med stöd av tillstånd enligt lotterilagen. Det kan även bli
fallet om tillståndshavare för sådana spel inte anses som licenshavare.
Denna effekt var inte avsedd när den nya spelregleringen togs fram.
Roulettspel, kortspel och tärningsspel beskattas i dag enligt den
nuvarande lagen (1972:820) om skatt på spel och sådana licenspliktiga
spel som tillhandahålls av någon som har en licens kommer beskattas
enligt den nya lagen om skatt på spel. Även licenspliktigt spel på
varuspelsautomater och värdeautomater kommer beskattas enligt den nya
lagen om skatt på spel.
Om dessa spel inte beskattas inom ramen för den nya spelskatten när de
tillhandahålls av en tillståndshavare eller med stöd av tillstånd enligt
lotterilagen kommer dels identiska spel att antingen beskattas eller falla
utanför beskattningen utifrån om det är en licenshavare eller en
tillståndshavare som tillhandahåller spelen, dels skattefrihet uppkomma
för vissa spel som beskattades enligt den nuvarande regleringen och som
framöver ska beskattas enligt det nya regelverket om det tillhandahålls
med en ny licens.
I förarbetena till den nya spelregleringen har det inte kommit till uttryck
att avsikten har varit att spel med äldre tillstånd ska skattebefrias under en
övergångsperiod. I förarbetena har i stället lyfts fram att förutsättningarna
för finansiering av statens verksamhet och allmännyttiga ändamål, som i
dag finansieras av intäkter från spelverksamhet, i så hög utsträckning som
möjligt bör bevaras i samband med att ett licenssystem införs. Vidare har
i propositionen En omreglerad spelmarknad (prop. 2017/18:220, s. 243)
uttalats att i likhet med vad som gäller i dag på spelområdet, bör
utgångspunkten även i fortsättningen vara att spel ska beskattas med
punktskatt som tillfaller staten. Skatteförslagen i nämnda propositionen
präglas även av en strävan av likabehandling vilket bl.a. kommer till
uttryck i bedömningen att spel som tillhandahålls av kommersiella aktörer
bör beskattas med punktskatt på ett enhetligt sätt oavsett om spelet
tillhandahålls digitalt eller på fysiska spelbord men även i bedömningen
att beskattningen av spelbordsanordnare bör utformas utan inslag av
statligt stöd (se nämnda prop., s. 245 och 246).
De aktuella spelen är en del av det konkurrensutsatta området vilket
kommersiella spelanordnare har tillträde till. Om beskattning inte sker av
dessa spel innebär det en skattemässig särbehandling av vissa
kommersiella spelanordnare. Att inte ta ut skatt på spel med äldre tillstånd
skulle således innebära ett undantag från normen i den nya skatten på spel,
vilket kan utgöra statligt stöd. På motsvarande sätt skulle även en alternativ
lösning i form av ett utsträckande av den äldre beskattningen till att gälla

spel som tillhandahålls med tillstånd efter spellagens ikraftträdande
innebära ett undantag från normen i den nya skatten på spel, vilket därmed
kan utgöra statligt stöd. En sådan alternativ lösning skulle även förutsätta
parallella uppbördssystem, att aktörer omfattas av två beskattningssystem
för samma speltyp samt en risk för dubbelbeskattning vid eventuella
avvikelser vid tillhandahållandet.
Därför föreslås att vid tillämpningen av lagen (2018:1139) om skatt på
spel ska dels den som har tillstånd enligt 25, 27, 32 eller 34 § lotterilagen
jämställas med licenshavare enligt spellagen, dels spel med tillstånd enligt
25, 27, 32 eller 34 § lotterilagen jämställas med licenspliktigt spel. Detta
regleras lämpligen som en övergångsbestämmelse till lagen om skatt på
spel då det är fråga om en reglering av övergångskaraktär. Detta eftersom
redan beviljade tillstånd enligt lotterilagen har en begränsad giltighetstid
och nya tillstånd enligt lotterilagen inte kan beviljas efter den 1 januari
2019.
När det gäller inkomstbeskattningen av spelvinster kan konstateras att
avsikten med ändringarna i samband med omregleringen av
spelmarknaden aldrig har varit att vinster från spel som anordnas med
tillstånd enligt lotterilagen ska vara skattepliktiga hos spelaren. Enligt
8 kap. 3 § första stycket andra och tredje strecksatserna inkomstskattelagen (1999:1229), som träder i kraft den 1 januari 2019, krävs för
skattefrihet att spelet tillhandahålls i Sverige och inte kräver licens enligt
spellagen eller att tillhandahålls i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och spelet inte kräver licens i Sverige. Det finns
en viss osäkerhet om den omständigheten att tillhandahållaren av ett spel
har tillstånd enligt lotterilagen innebär att spelet inte kräver licens enligt
spellagen eller licens i Sverige. För att undanröja eventuella tveksamheter
kring skattefriheten för vinster i spel efter den 1 januari 2019 då
anordnaren har tillstånd enligt lotterilagen, bör det tydliggöras att vid
tillämpningen av den aktuella bestämmelsen om skattefrihet för
spelvinster ska med spel som inte kräver licens jämställas med spel med
tillstånd enligt lotterilagen. Bestämmelsen bör lämpligen regleras i
övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1143) om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229).
Omregleringen av spelmarknaden sker den 1 januari 2019. Det är därför
lämpligt att även dessa förslag träder i kraft samtidigt med tidigare
beslutade ändringar av skattelagstiftningen. Då ändringarna görs i lagen
(2018:1139) om skatt på spel samt i lagen (2018:1143) om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229) innan deras ikraftträdande behövs det
inga särskilda ikraftträdandebestämmelser för ändringarna.
Lagförslag
Förslaget föranleder införandet av en ny punkt, 4, i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1139) om skatt på spel samt en
ny punkt, 3, i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
(2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
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1.5

Konsekvenser

De konsekvenser som den förändrade beskattningsmodellen för
restaurangkasinon bedöms medföra beskrivs i propositionen En
omreglerad spelmarknad (prop. 2017/18:220). Där framgår bl.a. att om
den nuvarande schablonbeskattningen av spelbord ersätts av en enhetlig
punktskatt på 18 procent av behållningen innebär det en i genomsnitt höjd
skattekostnad för de licenshavare som tillhandahåller spel på
restaurangkasinon och på fartyg i internationell trafik samt något ökade
offentligfinansiella intäkter fr.o.m. 2019. Om en relativt stor andel
licenshavare helt kan undgå beskattning till följd av att de redan har
tillstånd som gäller även efter utgången av 2018 skulle det innebära att de
konsekvenser som beskrivs i propositionen delvis inte skulle uppstå.
Föreliggande förslag på regeländringar bedöms dock medföra att
konsekvenserna av den förändrade beskattningen av restaurangkasinon
blir så som de beskrivs i propositionen. Inte heller de här föreslagna
ändringarna gällande inkomstbeskattning av spelare kan antas innebära
andra konsekvenser än de som följer av lagändringarna som genomfördes
i samband med omregleringen av spelmarknaden. Förslaget bedöms inte
medföra ökade utgifter för det offentliga.

1.6

Författningskommentar

1.6.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1139)
om skatt på spel

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
Övervägandena finns i avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla..
I en ny fjärde punkt regleras dels att den som har tillstånd enligt 25, 27,
32 eller 34 § lotterilagen (1994:1000) ska jämställas med licenshavare,
dels att spel som anordnas med tillstånd enligt 25, 27, 32 eller 34 §
lotterilagen ska jämställas med licenspliktigt spel. De spel som får
anordnas med tillstånd enligt 25, 27, 32 och 34 § lotterilagen är spel på
varuspelsautomater, landbaserade värdeautomater, roulettspel, kortspel
och tärningsspel, dvs. spel som typiskt sett är licenspliktiga enligt 5 eller
9 kap. spellagen. Ändringen innebär att spelskatt ska betalas för dessa spel
även om det enskilda spelet inte förutsätter licens med anledning av ett
tillstånd som meddelats enligt lotterilagen innan den 1 januari 2019.
Under en övergångsperiod kommer således den som har tillstånd enligt
25, 27, 32 eller 34 § lotterilagen att, i likhet med licenshavare enligt
spellagen, vara skattskyldiga dels för licenspliktigt spel, dels för spel med
tillstånd enligt 25, 27, 32 eller 34 § lotterilagen. På samma sätt som gäller
för skattskyldiga licenshavare ska skatt betalas för licenspliktiga spel även
om tillståndshavaren tillhandahåller ett licenspliktigt spel som inte
omfattas av ett tillstånd eller på annat sätt går utöver vad som gäller enligt
dennes tillstånd.
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1.6.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1143)
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
Övervägandena finns i avsnitt 1.4.
I en ny tredje punkt anges att vid tillämpningen av 8 kap 3 § ska med
spel som inte kräver licens jämställas spel med tillstånd enligt lotterilagen.
Ändringen innebär att vinster från lotteri som tillhandahålls i Sverige av
någon med tillstånd enligt lotterilagen är skattefria för spelaren även efter
den 1 januari 2019 på samma sätt som vinster från spel som tillhandahålls
i Sverige eller EES och inte kräver licens enligt spellagen eller licens i
Sverige.
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