
Hur påverkas casinon och spelare av spelregleringen!
Vad spelregleringen kan betyda för casinon online i Sverige!

I mars 2015 påbörjades en utav Sveriges största utredningar för spelreglering i Sverige och i mars 2017 så lämnade man över utredningen till
regeringen. Deras uppdrag var och är att hitta den bästa möjliga omregleringen för den Svenska spelmarknaden i form av ett licenssystem.

Fram tills dess så har Sveriges reglering styrts av tre saker som är lotterilagen, kasinolagen och lagen om annordnande av visst automatspel.
Dock så har ingen utav dessa tre lagar kunnat förhindra utländska företag från att driva online casinon i Sverige. Fram tills nu så har det alltså
funnits ett kryphål som gör att privatpersoner kan starta företag utomlands och sedan rikta sig mot den Svenska målgruppen på nätet.

Detta har varit en blomstrande marknad i ett land där majoriteten har en bra ekonomi och Sverige har idag mer än 200 online casinon. Men
allt detta är på väg att förändras!

2018 kan den nya lagen träda i kraft och om det är ett licenssystem så kan det innebära att många Svenska casinon försvinner och att
spelarna får betydligt tryggare online casinon.

För företagen som bedriver casino verksamhet online innebär det här minst två saker. Först och främst måste man ansöka om en licens i
Sverige och sen så måste man även betala skatt i Sverige.

Detta kan innebära att många mindre bolag försvinner eftersom dom inte har råd med skatten eller eftersom dom blir uppköpta av större
bolag. Det kan också betyda att alla oseriösa bolag försvinner eftersom dom inte kommer att kunna få en licens i Sverige.

Om det här är bra eller dåligt för företagen kan man ha lite olika åsikter om men det goda med det är att det blir betydligt tryggare att
spela casino på nätet och företag som är trygga kommer förmodligen att öka sin omsättning.

Vad betyder det här för casinospelare?
För casinospelare är det här väldigt goda nyheter. Som det ser ut idag så finns det för många casinon. Dom flesta har en Malta licens och för
tillfället är det dessa som är dom tryggaste att spela hos då dessa följer den Europeiska lagen.

Många andra företag driver sin verksamhet från länder utanför Europa och därför är deras vinster skattepliktiga men det talar dom inte om
eftersom det inte är deras plikt. 

Tittar man på helheten och vad en spelreglering kan innebära så är det mer pengar till Sverige då dessa företag måste betala skatt, mer
kontrollerade online casinon samt kontroll av deras marknadsföring, och kanske även en global plattform för spelbroende. 

Idag kan tex en spelberoende person spärra ett casino konto men vad hjälper det när det finns 100-tals andra casinon på nätet som bara är
ett klick bort? I framtiden kanske alla Svenska casinon måste följa samma regler vilket kan betyda att en person som har ett spelberoende inte
får släppas in hos något online casino.

Samanfattning

Högre återbetalnings procent för vissa spel 
Ökad spelsäkerhet
Mindra casinon att välja bland

Marknadsföring

Marknadsföringen kommer också att påverkas en hel del! Om vi tittar på andra länder med en spelreglering så är det ganska strikt med vad
man får och inte får göra när man marknadsför sitt företag. Nyligen så fick tex casinot BGO betala dryga böter för vilseledande marknadsföring
som inte följde dom Brittiska lagarna.

Ett liknande system kommer förmodligen att gälla även här i Sverige. 

Vad händer med Svenska Spel?
En annan påverkan som det här licenssystemet för med sig kommer också att påverka Sveriges egna Svenska Spel. Redan idag så har stora
casino företag som Unibet, Mr Green , Maria casino och många fler mer än 50% utav marknaden tillsammans. 

Enligt Aftonbladet så är det mindre än 50% som spelar på spel om pengar inom licenssystsemet. Spelreglegringen kommer födmodligen inte
att förbättra den här siffran utan snarare tvärtom.

Håkan Hallstedt som är regeringens utredare ska enligt aftonbladet ha föreslagit att man säljer Svenska Spel.

Förslaget är att släppa spelmonopolet och att skatten ska ligga på 18% vilket är ganska bra om man jämför med Svenska Spel 35% som det
är idag. I Storbrittanien hr man 15% och i Danmark 20% så Sverige får någonting däremallan och därför kan vi även förutspå hur det kommer
att påverka oss genom att titta på hur det fungerar i dessa länder.
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