
Sanningen om alla nya casinon på nätet!
Sverige har mer än 150 online casinon, men minst 100 utav dessa bör du INTE spela hos!

Dom senaste åren har casino markanden på nätet växt enormt. En sak som vi nog alla har märkt är att det ständigt poppar upp nya casinon.  

Nya saker är alltid kul så klart och oftast brukar det vara förbättringar eller nya uppfinningar.

När det gäller nya casinon på nätet så har man även här varit väldigt uppfiningsrik och skapat nya miljöer, nya koncept och ibland nya sätt att
spela på.

Så långt låter det väldigt spännande och kul att nya casinon lanseras så att vi får fler valmöjligheter.

Men problemet med alla dessa nya casinon är att vi har fått en hel del aktörer som driver sina verksamheter med licenser som är utfärdade
utanför Eu`s gränser.

Ett online casino kan så klart ha sin verksamhet precis var dom vill i världen, men om dom ska rikta sig mot tex den Svenska
marknaden så får dom se till att erbjuda en licens som vi i Sverige kan lita på.

Detta är precis vad som disskuteras i regeringen just nu - en spelreglering där alla online casinon som vill finnas på den Svenska marknaden
måste följa den Svenska lagen och betala skatt till Sverige.

Eftersom Sverige inte har haft eller har en spelreglering än så har i princip vem som helst kunnat lansera ett online casino från vilken plats
som helst i världen som man sedan översätter till Svenska och riktar den mot den Svenska marknaden.

Många så kallade nya Svenska casinon på nätet har tex sin verksamhet och licens i Curaçao som ligger i södra Karribien ca 40 km ifrån
Venzuelas kust.

Genom att ha en licens i Curacao kan man lagligt rikta sitt online casino mot Sverige just nu. Bolaget betalar sin skatt i respektive land där
skatten är betydligt lägre än i Sverige medans vi spelare själva är ansvariga för att betala in skatten i det land vi befinner oss i.

Det innebär i princip att alla casinospelare som någon gång har spelat hos ett Svenskt online casino som saknar en Europeisk spellicens
faktiskt har begått ett skattebrott om dom INTE har betalat in skatt för sina vinster.

Tyvärr är det fortfarande inte så många som känner till det här än och fortfarande lockas väldigt många spelare till dessa nyare casinon som
ser mer spännande ut och erbjuder högre insättningsbonusar.

Det vi kan hoppas på är att dessa casinon försvinner nästa år när vi får en spelreglering så att det endast finns trygga och
pålitliga online casinon i Sverige.

Tills dess rekommenderar vi att du endast spelar hos online casinon som har en licens som är utfärdad i Europa.

Trygga och pålitliga casinon på nätet som tex CherryCasino, MrGreen och fler har en så kallad MGA licens.

MGA står för Malta Gaming Authority. Casinon med den här licensen följer med andra ord lagen om spel som hela Europa följer och det
betyder dels att vinster hos dessa casinon är skattefria och dels att dessa casinon är pålitliga.

I början på 2017 började vi bygga hemsidan http://www.elitcasinon.com/ som precis som namnet antyder endast listar Sveriges absolut bästa
online casinon.

Här hittar du ockås nya casinon, men endast dom som uppfyller kraven för att kallas för ett "Svenskt casino".

ElitCasinon är helt oberoende från alla online casinon och äger inte själva något casino. Det är guide som skapats av spelare för spelare helt
enkelt!

Att vara Svensk är inte att kunna Svenska språket - det är att tänka som en Svensk och det är precis vad ElitCasinon.com står för.

En trygg och pålitlig guide som tipsar om bonusar som är bäst för spelaren, som har stor fokus på ansvarsfullt spel och som informerar om
både bra och dåliga saker hos online casinon!
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ElitCasinon.com lanserades 2017 med målet att bli Sveriges bästa och tryggaste casino guide. 


