
Skatteverkets beskattningsprinciper angående Poker
Taxeringsproblematiken har på grund av brist på självklara eller officiella riktlinjer varit hög de 
senaste åren inom nätpokern.

Lagen säger att lotterier anordnade inom EU ska vara skattefria för EU-medborgare, samtidigt som 
poker enligt rådande rättspraxis är att klassa som ett lotteri, men hur det avgörs var spelet 
arrangerats har länge varit en knäckfråga.

Nu har Skatteverket bestämt vilka territorier som ska räknas som skattebefriade. Var den tekniska 
utrustningen är belägen är dock irrelevant. 

EES omfattar i det här sammanhanget samtliga stater inom EU, inklusive Gibraltar och Åland, samt 
av Norge, Island och Liechtenstein. Däremot omfattas inte Isle of Man, Brittiska Kanalöarna (t.ex. 
Alderney) och Monaco. De utomeuropeiska länderna och territorierna som är associerade med 
gemenskapen (bilaga 2 till EG-fördraget), t.ex. Nederländska Antillerna och Aruba, tillhör inte 
heller EES i det här sammanhanget.

Rätten till fri rörlighet av tjänster omfattar endast personer som också är medborgare i någon 
medlemsstat. Enligt artikel 48 i EG-fördraget ska bolag likställas med en sådan medborgare om 
bolaget har bildats enligt en medlemsstats lagstiftning och det har sitt säte, sitt huvudkontor, eller 
sin huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen.

Formellt brittiska territorier som inte ingår i EES räknas alltså inte in. Det gör däremot landet 
Cypern, men inte den turkiska delen.

Därmed förkastar verket även sin tidigare linje att intäkter från liveturneringar ska taxeras efter 
varifrån arrangören kommer utan hänsyn till i vilket land turneringarna hållits. Med andra ord 
slipper man även framöver skatta för WPT-turneringar som spelas inom EES, eftersom alla 
turneringar inom EES ska vara skattefria för svenskar.

Texten från Poker.se, 20/6, 2009

Mer information hittar du på skatteverkets hemsida med direktlänk: 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2009/
stallningstaganden2009/13151433709111.5.6f9866931215a607a4f800010113.html

Det skall poängteras att skatteverkets syn på skattefrågor inte är facit på vad som gäller. 
Skatteverket kommer rimligen beskatta enligt dessa principer, men man kan som spelare i gränsfall 
välja att överklaga samt gå vidare till olika rättsinstanser. Det skall även poängteras att det inte klart 
framgår exakt vilket bolag som räknas när det skall fastslås hurvida ett bolag har sin hemvist inom 
eller utanför ovan nämnda territorier.
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