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Till Statsrådet LundgrenBo

november bemyndigade regeringenGenom beslut den 21 1991 statsrådet
Lundgren tillkalla arbetsgrupp med uppgift kartlägga denatt atten
internationella kasinoverksamheten i våra grannländer.

ordförande förordnades denSom 13 december verkställande1991
Åkedirektören Hallman och sekreterare förhandlingschefen Davidsom

i arbetsgruppenAndersson. Till dag depar-utsågsexpert samma
tementssekreteraren Bo Netz.

Arbetsgruppen får härmed överlämna betänkandet Kartläggning av
kasinospel enligt internationella regler.

Stockholm i 1992mars

Åke Hallman

David Andersson
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Sammanfattning

i grannländerkartläggning kasinospelet SverigesDen somav
Åland, Danmark,genomfört omfattat Finland medhararbetsgruppen

Vi har kasinospeletsStorbritannien, Tyskland och Polen. studerat
ferroulett, Black chemin deomfattning vad spel Jack,typavser av

för företagen. Vidare har vioch ekonomiskt utbyte de opererandem.n1.
förmed olika tillsynsmyndigheter reglernafört diskussioner om

vilka angränsande positiva företeelserkasinospel och negativasamt som
dylikt för med sig. Arbetsgruppen har också försöktspel om pengar

vilken påverkan övrig spelmarknad kasinospel har.utröna på som
det i närhet enbart västeuropeiska länderFr.o.m. 1992 år vår tre som

internationella kasinon varmed i principinte tillåter spel medavses
Irland, landobegränsade insatser nämligen Norge och Sverige. I vårt

finns inget direkt förbud kasinospel det absoluta förbudetmot motmen
driva spel med penningutbetalningsautomater, s.k.inneha ochatt

enarmade banditer, de begränsade insatserna vid roulett- och Blacksamt
i lotterilagen, det praktiken omöjligtJack-spel regleras gör i attsom

anordna internationellt gångbart spel.
Danmark och Finland exempel länder underär på så sentsom som

tillstånd till internationellt kasinospel efter erforderliga1991 detgett att.
ändringar i lagstiftningen genomförts. I båda dessa länder har, i allt
väsentligt, för dylikt kasinospel förde motiv lagts till grundsom
tillstånden framförtsvarit desamma de i den svenska debatten.som som
Främjande turism, begränsande valutautflöde motverkandesamtav av av
illegalt spel har därvid varit de främsta.

Även forna harinom det öst-blocket sådana förändringar skett som
möjliggjort inrättande kasinon. Här har inte bara varit frågaav om

Ävenbedriva speltillstånd på internationella hotell.att Lex.om pengar
lokalbefolkningensfrågan tillstånd till till lokalerentré berörda harom

omregleras. Detta har medfört antal kasinon imåst öppnatsatt ett t.ex.
Till början spelPolen. enbart med västerländsk hârdvalutaen genom

med polska sloty.ocksåmen numera
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Arbetsgruppen har också studerat två länder med lång tradition av
kasinospel med obegränsade insatser, nämligen Tyskland Storbri-och
tannien med sina kasinon.32 120 Karaktäristiskt för dessa länderresp.

samhällets attityd regleringamaär och i mindre utsträckning sikteatt tar
sociala och moraliska aspekterpå på penningspel och på strävanmera en

efter säkerhet och ordning i verksamheten.
Det har inte i siffror beläggagått kasinospel den nivåpåatt om som

här behandlas konkurrerar med andra legala penningspel såsom riks-
lotterier. tips eller spel på hästsport. De bedömare arbetsgruppensom
talat med kasinooperatörer och tillsynsmyndigheter attmenar- -
kasinospel marknadssegmentär och måhända blygsamett eget att en
överströmning spelare sker från banspelet på hästsport. Någonav
ytterligare inte föreliggakonkurrens torde kasinon får den miljö-om

imässiga utformning förekommer på kontinenten.som
självklartArbetsgruppen har ägnat särskilt intresse deåt två nyöppnade

kasinona i Köpenhamn Helsingfors.och I Danmark huvudstadensär
introduceradekasino under 1991. Det i Helsingfors kom-ett av sex

Åland.för Finlandspletterar del kasino tidigare datum påett av
framförda motivet förVad det ökad turism anbelangar har de två

huvudstadskasinona inte hitintills i någon i siffror belagd utsträckning
förmått frånöka densamma. Både dansk och finsk sida framförs detatt

lokalbefolkningen, kompletterat medär näringslivets resenärer, utgörsom
besöksbasen. Från de danska landsortsstäder där kasinon etablerats har

vaduttryckts klara besvikelser beträffar attraktionskraften turister.på
ÅlandEndast kan ha bas försägas sitt spel bland denna kategori.en

Beskattningen kasinospelet i Västeuropa varierar kraftigt vadav avser
reglementerade Storbritannien har den lägsta beskattningenprocentsatser.

snitt %bruttovinsten, i 33 medan Tyskland har den högstaav ca om ca
%. Mellan dessa båda länder ligger80 Danmark med 65 % beskattning

kasinots inspelade FinlandI belastas kasinospelet enbart medav pengar.
stämpelavgift då överskottetsmärre går till sociala ändamål. Meden

det inom kasinokretsarbruttovinst här använd ordet win. I Polenavses
beskattas enligt bestämmelserna det till spelmarker inväxlade beloppet -

med omsättningsskattDrop å 2,5 %. Nettovinsten från kasinospeleten-
därefter medbeskattas normal bolagsskatt 40 %. Den verkligaom

beskattningen emellertidi Polen är helten annan.
hävdas kasinoskattens nivå börGenerellt awägas medatt stor omsorg.

bör eftersträvas balans mellan samhälletsDet krav inkomster frånpåen
spelamaskasinoägarnasspelet och Önskemål låg beskattning.om
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ñr hög beskattningfrån Tyskland talaErfarenheterna attanses en av
från legalt till illegaltdel arrangörer överinspelat belopp leder en

i detta avseende inte framföraArbetsgruppen kan änuppträdande. annat
och vad framförs fråni diskussionervad upprepas som myn-som

analysera påståendenadighetsñreträdare själv kunna ytterligare.attutan
reglering drickspengar tilldet gäller hantering och spelbordetsNår av

personalf enkla det olyckligt dessafrämst vid vinst på nr, anses om
skall läggas till grund för beskattningextrabetalningar till personalen hos

från-kasinot. Till har framförts både kasinoägares sida derasochoss
ligga förpersonal, attdrickspengama enbart bör till grund den personliga

inkomstskatten. skatt i Tyskland,höga nivån 80 nödvändiggörDen på
emellertid drickspengarna rörelsepengar.hanteras Då dettaatt som
förfarande till internationellansluter illa vad kutymsom anses vara

inteisällan irritation spelare och funktionär.uppstår mellan
inomdet kasinospelet i Europa betydandeomsätts beloppAtt runt om

torde understatement. Omsättningen, räknat i vanliga företags-ettvara
användsekonomiska intedock något relevant mått påtermer, som

omfattning.ekonomins stället vad betecknasI mäts drop medsom
vilket menas inväxlad efter spelet avbrutitsdet ñr dagenatt samtsumma

betecknarwin inspelat belopp under speldag.som en
jämförelse kan Storbritanniens samlade drop winSom och under

verksamhetsår, omfattar hela 120 kasinon, användas. Senasteett som
redovisningsperiod 199091 nåddes 936 355 miljoner pund vilketl resp.
innebar med % jämfört med innan.uppgång 3 året inkomsterStatensen

därmeduppgick till miljoner pund.110ca
Arbetsgruppens intryck det gäller tillsynabsoluta när och kontroll av

kasinospelet, såväl från samhället från kasinooperatören, är attsom
någotknappast Själva spelet kontrolleraslämnats oberört. rigoröst av

närvarande övervakare medelst elektroniskoch utrustning. Den mera
irrationellt insatta kontrollen från särskilda spelmyndigheter andraeller
samhällsorgan enligt välarbetsgruppen anpassad. Från exempelvissynes

i London hävdas dessutom deras inspektörerGaming har detBoard att
bästa säkerhetstjänst.med kasinots Inte sällan det säkerhets-ärsamarbete
tjänsten initiativ Gamingvilka Board följertar senare upp.som

i samband med överläggningarhar med olika före-Arbetsgruppen
förutsättningarträdare branschen funnit några visat sig viktigareför att

framgångsrik kasinorörelse.gäller uppnå Förutomandra detnär att en
det befolkningsunderlaget både samhälletgrundläggande måste och

förbärkraftiga motiv Med dessa motivLkasinoföretagen ha engagemanget.
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utgångspunkt kan sedan formulerasanpassade mål för den operativasom
verksamheten. En dylik strategi den nödvändiga stadgan ât verksam-ger
heten och samverkande myndigheter och organisationer likformigager
signaler statsmakterna syftade med beslutet kasinoverksam-vartom om
het.

finnerOm regeringen det ändamålsenligt föröppna möjligheter tillatt
kasinospel internationellt slag och därmed lägga fram förslag tillav ny
lagstiftningen beträffande medspel penningutbetalningsautomater samt
ändringar i gällande bestämmelser högsta insatser vid roulett- ochnu om
kortspel för denna kasinospel arbetsgruppentyp attm.m. av anser
följande detaljerade beslutsrmderlag bör fram.tasmer

Policydokument redovisar förslagl till statsmaktemas kom-som
mande lotterier och spel, internationelltpå hur kasinospel skallsyn
förhålla sig till nuvarande lotterilagstifming den prin-samt var
cipiella gränsen skall dras mellan spel tillåts och sådana spelsom
och lotterier samhället inte kan acceptera.som

för beslutUnderlag angående2 inkomster från destatens nya
kasinospelen, form för beskattning, drickspengar skall tillåtasom
eller inte i vilken kommunalskattelagenman skallsamt var
tillämplig.

Underlag för beslut skall bedriva3 det internationellastatenom
kasinospelet i regi eller tillstånd skall kunna för privategen om ges
näringsverksamhet.

Förutsättningar för koncession, såväl beträffande4 kravstatens som
formerna för ansökan.

förUnderlag beslut samhällets tillsyn5 och kontroll.om

Förslag till erforderlig lagstiftning och6 övriga bestämmelser.

Enligt arbetsgruppens mening kan ovanstående beredningsuppgift lösas
arbetsgruppenenklast direktiv, omvandlas tillattgenom ges nya en

kommitté och förstärks med erforderliga sakkunniga eventuelltsamt
ytterligare experter.
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Utredningsuppdraget1

1.1 Direktiven

Uppgiften år kartlägga viss kasinoverksamhet i Sverigesatt grannländer.
Föredragande statsrådet anmäler i direktiven inrättande kasinonatt ett av

internationellmed utformning bl.a. aktualiserats några riksdags-genom
motioner och det faktum sådana kasinon öppnats i Danmark ochatt
Finland under 1991.

Direktiven framhåller vidare arbetsgruppen, utöver de spel-att rent
inriktade frågorna, skall belysa konsekvenser hos våra grannländer attav
kasinon etablerats såsom eventuell positiv inverkan på turism och valuta-
flöden eller negativa sociala verkningar. Kartläggningen skall också ge

bild den eventuella påverkan övrig legal spelverksamheten av typav
tips eller bedrivs nationellpå nivåtoto kasinon kansamtsom mot-om
verka illegalt spel.

Arbetsgruppen skall även bedöma kasinoverksamhetens ekonomiska ut-
frånbyte operatörens i företagsekonomiskasett utgångspunkt ochtermer

från beträffande skattekraft. Samhällets behovstatens för tillsynav organ
och kontroll skall studeras.

Direktiven bifogas bil.som

1.2 Analys direktiven, avgränsningar och målav

Det uppdrag lämnats till arbetsgruppen huvudsakligenär deskrip-som av
tiv karaktär. Direktivet har tolkats så ñredragande statsrådetatt önskar

faktaorienterad redovisning över vad med begreppet kasino,en som avses
det regelsystem i allmänhet kringgärdar verksamheten och desom
erfarenheter finns tillgå hos operatörer och ansvarigaatt myndig-som
heter.

Utöver detta läser arbetsgruppen direktivet så bedömningar böratt
göras angående kasinos roll i samhällslivet än begränsat.ett Kart-om-
läggningen skall innehålla sådana uppgifter effekter etable-om av nya

mmmmwr, ,r H
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ringar inom nordiska grannländer, och uppgifter befintligt spel i t.ex.om
Tyskland och Storbritannien, möjliggör teoretiska jämförelsersom med
svenska förhållanden. Därvid skall arbetsgruppen föra diskussionen om
effekter såväl inrättande kasinon i Sverigeav detta inteav som om
kommer ske.att

1.3 Arbetets bedrivande

Kartläggningen omfattar faser. Först hartre arbetsgruppen läst in ärendet
och sammanträffat med de närmaste intressentema nämligen de större
svenska kasinoñretagen de statligasamt spelbolagen och aktiebolaget
Trav Galopp. Därefter har genomfört studieresepmgramgruppen ett

omfattat besök hos och överläggningarsom med kasinooperatörer och
berörda myndigheter i Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland och
Polen. Den tredje fasen har omfattat värdering insamlat materialav samt
kompletterande överläggningar med mindre eller marginellt berörda
aktörer.

Som bil. 2 återfinns detaljerad beskrivning spelreglernaen för deav
vanligen återkommande spelen ingående i internationellt kasino.ett När
det gäller de typiskt svenska reglerna för kasinospel förströelsekarak-av
tär finns beskrivningrestauranger över spelregler i bl.a.m.m. be-
tänkandet Lotterier och spel SOU 197929. Dessa svenska regler är i
princip de internationella så närsamma på de begränsadesom in-som

och vinsterna.satserna

1.4 Hearings

Arbetsgruppen har genomñrt utfrågningar företrädare för de tvåav stat-
liga spelföretagen AB Tipstjänst och Svenska Penninglotteriet AB. Vidare
har sammanträffanden skett med AB Trav Galopp de två störstasamt
kasinoföretagen Cherryföretagen AB och Knutsson Casino AB. Medan
de förstnämnda aktiviteternatre kan karaktäriseras typiska hearingssom
genomfördes de två mötena såsom förberedelser försenare de studie-
besök genomfördes.som senare
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1.4.1 Minnesanteckningar från hearing med Svenska
Penninglotteriet AB 1992-01-21

ÅkeHear-ingen genomfördes i form samtal mellan Hallnz ochav vn
Penninglotteriets VD Leif Forsberg.

Leif Forsberg från Penninglotteriet PL hålsades välkommen till
överläggningama med arbetsgruppen. Syftet med Sammanträffande var

arbetsgruppen skulle få lyssnaatt PLspå synpunkter spelmarknadenpå
och på eventuellt internationellt kasinospel.

Enligt Forsbergs bedömning utgör internationellt kasinospel inget direkt
hot PLs verksamhetsområde.mot Beroende hurpå eventuellt tillståndett
för penningutbetalningsautomater utformas torde PL behöva följa utveck-
lingen då vissa beröringspunkterextra kan förekomma.noga

Leif Forsberg delade det synsätt flera bedömare framfört tillsom
arbetsgruppen angående förmodade intressestatens för ytterligare skatte-
inkomster från spel. Det finns förmodligen enklare sätt komma åtatt
dessa än kasinospel, menade Forsberg.pengar genom

Omnya spelforrner introduceras växer spelmarknaden, hävdade Leif
Forsberg. Detta är erfarenhet vunnits sedan gammalt. Interna-en som
tionellt kasinospel förmodligenutgör marknadssegmentett eget drarsom
till sig de hårda spelarna. PLs spel attraherar i första hand spelare av
det slaget.motsatta

Skulle lagstiftaren öppna möjligheterna för internationellt kasinospel
inklusive penningutbetalningsautomater är PL definitivt intresserat attav
driva den verksamheten. Kasino är nummerspel ochett därmedpassar
PL. Man klarar såväl säkerhets- soliditetsfrågorna. Enligt Forsbergsom
finns därför ingen anledning för inrättastaten ytterligareatt spelbolag.ett

Frågan misstankar illegalt spel berördes. Leif Forsbergom villeom
inte sig för hautge några säkra uppgifteratt detta tippade påom men en

Ävenomsättning på 300 milj. kr år. PL tillsammans medca ATGper
drabbas ibland samröre med illegalt spel. Det förekommer vidav en-
staka tillfällen något bolagensatt ombud vid sidan sin legalaav av
uppgift driver parallella illegala spel på sin utrustning. Bolagen ser
allvarligt på detta och kan, bedömsså erforderligt, dra in ombuds-om
licensen.

Leif Forsberg till skillnad fråntror, många andra bedömare, det påatt
sikt skulle kunna Öndriva lönsamt kasinoatt ett på Gotland. har efter
de omvälvningar skett österut goda möjligheter utveckla såväl sinsom att
turistindustri konferensverksamheten. Bedömningen bygger emeller-som
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tid på långsiktig utveckling där kasinohuvudmannenen måste ha uthållig-
het.

Det kan knappast lämpligt predestineraatt vissvara marknadsandelen
till folkrörelsema såsom med idénsagts avdela kasinospeletatt just ñr
deras ändamål. Man bör vaksam för kulturella yttringar och detvara kan
knappast så idrottsrörelsenatt t.ex. och kasinospelvara ligger i anslut-
ning till varandras grundläggande idéer, menade Leif Forsberg avslut-
ningsvis.

1.4.2 Minnesanteckningar från hearing med AB Trav
Galopp 1992-01-09

Hearingen genomfördes Åkei form samtal mellan Hallman ochav
ATGzs VD Gert Lindberg.

Mötet avsåg få del Gertatt Lindbergs på spelmarknadensav syn ut-
veckling under de åren vilkasenaste effekter hansamt bedömde ett even-
tuellt internationellt kasinospel skulle få.

Gert Lindberg konstaterade den svenska spelmarknadenatt utvecklats
under desvagt åren. Konsekvensernasenaste speciellatt spelfonnav en

utvecklats starkt oftast någon iatt ställetvar stagnerade ellerannan
minskade. Mått i reala värden hade någon volymtillväxt inte skett de

åren. Lindberg framhöllsenaste vidare att angelägenstatenom var om
ytterligare läggaatt sig vinn intäkter från organiserat legaltom spel,

borde förutsättningar för detta i tallså föreligga inom de befintliga
spelbolagens nuvarande spelfonner. Eventuella internationella kasinon
torde väsentligen bara marknad frånta nuvarande inomspel häst-t.ex.

område.sportens
Några synpunkter på faktiskt förekommande illegalt kasinospel hade

inte Lindberg än han allmäntatt anade förekomsten.mer sett

1.4.3 Minnesanteckningar från hearing med lipstjänst AB
1992-01-28

Hearingen Åkegenomfördes såsom samtal mellan Hallman och Tips-
tjänsts verkställande direktör Rickard Frigren, den administrative
direktören Ove Prim infomiationschefensamt Göran Wessberg.

Tipstjänst förklarade hade klartatt intresse förett framtidaman ett
i samband med introduktion internationelltansvar kasinospel. Manav

framhöll bl.a. det knappast kundeatt behövas inrättas något ytterligare
statligt spelbolag för kunna hanteraatt kasinospel i ordnade former.
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nödvändiga förutsätt-deexempelvis, snabbttordeTipstjänst, arrangera
för kasino.ningarna ett

framhölllokaliseringar. Hanmöjligaspekulerade kringRickard Frigren
befolknings-lokaltomfattandeinternationellt kasino torde kräva ettettatt

turisteraffársresenärer,betydandedessutom, strömmarunderlag samt, av
bedöm-Tidigarekasinospel.speciellt intresse förmedsamt personer

ochturistorterurbanainom ickekasino skulle kunna drivasningar att
ochStockholm, Göteborgendastprincip tordeavvisades. Imotsvarande,

befolknjngsstarka.tillräckligtMalmö vara
skulle kommakasinospelinternationelltFrigren attVidare ansåg att

enbartväsentligt därföroch i alltspelrriarknadssegmenttäcka in ett eget
denskulle inteDärmedbanspelare.totalisatorspelareattrahera vissa

utsträckning.särskiltpåverkas ibefintliga marknaden stor

medförberedandefrån möteMinnesanteckningar1.4.4
1992-01-16för Cherryföretagen ABrepresentanter

delägaren Perdirektören ochinbjudan frånhade efter vänligMötet
arbetsgruppeni syftelokalertill CherryföretagensHamberg förlagts att

penningutbetalningsauto-ochkasinobordensbekanta sig medskulle kunna
konstruktion och funktion.matemas

sammanfattandearbetsgruppenBill LindvallHamberg ochPer engav
banditermed enannadeoch spelredogörelse hur kasinospelöver ut-

in i tvåfördel delaskunde medInformationenunder 30 år.vecklats ca
penningauto-utveckladedåperioden till och med 1978avsnitt; 1960 man

dåefter 1979-01-01periodenrestaurangroulettema ochmatspelet och
1978-11-30.förbjöds enligt riksdagens beslutautomatema
återuppbyggnad ochundergåttCherryföretagen har manennumera

kasinoni Sverige, fyrarestaurangrouletterdriver för närvarande 150ca
ytterligareJugoslavieni Polen respektiveenligt internationell samttyp

Sovjetunionen.benämndatidigarei Rumänien ochverksamhet t.ex.
medeltal 284hade iochmilj.krCherryföretagen år 1990 306omsatte

utomlands.stationeradehelårstal 50-talanställda ärettvarav
förspelmarknaden diskuterades.Den svenska Från representanterna

spelmarknad iförhand giveninte finnsCherry framhölls detatt en
blirKasinospelolika in olikaSverige spel mutar ettsegment.utan att

spelmarknadenbefintligainte denoch torde påverkasådantnytt segment
förutsesfrånöverströmningutsträckning. vissi alltför hög En travet

dock.
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Inte heller trodde från Cherrys sida det internationellaman att kasino-
spelet skulle marknad frånta restaurangroulettema.

Beträffande förekomsten illegalt kasinospel i Sverige anfördes frånav
Cherry misstankar viss utbredning i deom storstådema.tre Ett legalise-
rande internationellt kasinospel under kontrolleradeav former förutsågs
neutralisera det illegala spelet.

Lotteriutredningen hade varit i kontakt med Cherryföretagen. Till
denna utredning hade överlämnats färdigt folkrörelsekonceptett för
internationellt spel med roulett, Black Jack och penningutbetalningsauto-

Arbetsgruppenmater. fick del material.av samma
Cherry-representantema förutsåg samhället,att lagstiftningen fram-om

deles skulle komma ändras, självklartatt skulle fastta verk-ett grepp om
samheten. Den operativa uppgiften torde må bästa bransch-attnog av
kunniga organisationer fick i uppdrag lösa,att menade man. .Arbetsgruppen fick del följande material från Cherryföretagenav

Coopers Lybrand Gambling in the single market
Ernst Young Jämförande skattebestämmelser vid kasinospel i
Europa
Finska Penningautomatñreningen Sociologisk undersökning
Socialhögskolan i Umeå Empirisk studie spelares attityderom
Spelregler och synpunkter på skattebestämmelser

1.4.5 Minnesanteckningar från förberedande möte med
för Knutssonrepresentant Casino AB 1992-01-20

Åke Hallman hälsade Ingrid Jemeborg från Knutssonbolagen AB väl-
kommen till överläggningen med arbetsgruppen i syfte diskutera denatt
svenska spelmarknaden från branschföretagssett ett perspektiv.

Ingrid Jemeborg berättade Knutssonbolagens verksamhet. I Sverigeom
driver IOO-talet restaurangrouletter. Vidareman har bolaget verksamhet
i bl.a. Ryssland och Jugoslavien. Man har totalt omkring 500 anställda,
de flesta på deltid. Branschen iär dag ansträngd såväl beträffande den
svenska utländska marknaden. I Sverigesom beroende pá vikandemest
konjunkturer för restaurangerna.

Beträffande misstankar illegalt spel i Stockholm anfördeom Jemeborg
kortspelatt Poker och Black Jack hade ökat och det tvivelatt utan

drevs antal illegalaett kasinon i Stockholm. Jemeborg trodde det,att
även kasinospelet legaliserades, skulleom svårt kontroll överattvara
allt spel.
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plats förtroligen finnsIngrid Jemeborg bedömde vidare det treatt
Göteborgi Stockholm,internationella kasinon i Sverige, företrädesvis då
drivavidare möjligheternaoch Malmö. Hon spekulerade att ettom

Åre vintern. Detoch i påmobilt kasino Gotland underpå sommaren
inte materialetförslaget dock med viss skepsis. ärDet utansenare

Kontrollfrágomadrift kasinon.människorna kostar vid avsom pengar
lösas rigoröst.måste

Även framtidasig för eventuellapá huvudmannaskapetstaten tarom
driftansvaret bransch-kasinon torde det nödvändigt överlåta påattvara

kunnigt folk.
uppträdandeNär det gäller regelärenden branschens gentemotsamt

myndigheter samverkar med Cherry.Knutssonm.m.
införaKnutssonbolagen Sverige bör eftersträvaInom att attanser man

den finska modellen kasinospel penningautomater får drivas såväldär och
tillsammans för sig.som var

från land därFörekomsten s.k. Junkets charterresor för spelsugnaav
Ingridkasinospel förbjudet till tillåtet diskuterades.är land där spelet är

Jemeborg trodde inte det skulle locka interna-med Junkets gåatt att
tionella spelare till Sverige. det knappast skulleDessutom ansåg hon att

lönsamt heller den omfattande administrationmed tanke på somvara
krävdes.

1.5 Studieresor

1.5.1 Allmänt

SverigesArbetsgruppens direktiv fast studier skulle genomföras islog att
grannländer. dåoch Finland föll sig självklara resmålDanmark som nya
kasinon sigöppnats i länder. teddeså under 1991 dessa Norgesent som
ointressant medför besök då där inte kommit längre landän vårtman
tankar inrättadekasinoreform. Polen däremot hade relativtpå senten
kasinon intressant huroch arbetsgruppen bedömde det särskilt att se
spelet ibedrivs före detta planekonomi.en

harStorbritannien och Tyskland valdes därför ländernaattut en
sinsemellangammal kasinotradition och del intressanta avvikelseren

beträffande drickspengardriften. dessa kan regleringennämnasAv av
och kontrollinstanser.
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1.5.2 London

Besöket i London genomfördes 1992-02-04 06. Arbetsgruppen deltog-
i firma Tottenham Cozs seminarium angående harmonisering och
liberalisering etableringsbestämmelser för kasinospelav inom den
europeiska gemenskapen EG. Enligt de uppgifter arbetsgruppensom
inhämtat pågår harmoniseringsarbeteett inom EG med strävan för-att
bättra förutsättningarna för konkurrens mellan de spelföretag arbetarsom
gränsöverskridande.

Arbetsgruppen återkommer i denna till EGs initiativrapportsenare
och till EGs tolkning spelatt under ordnade affärsmässigaom pengar
former troligen ingår i Rom-ñrdragets bestämmelser ekonomiskom
afñrsverksamhet.

I studieresan ingick även möte med denett brittiska tillsynsmyndig-
heten Gaming Board. Vi Fick träffa myndighetens huvudsekreterare Tom
Kavanagh och dess chefsinspektör William Galston. Tillsynen bedrivs
utifrån särskild lag The Gamingen Act är jämförelsevis detaljeradsom
och därför i mångt och mycket detaljstyrsom handläggningen etable-av
ringsärenden och fältarbetet för inspektörema. Det upplystes attom
samarbetet fungerade bra mellan styrelsens inspektörer och kasinoföre-

säkerhetsmän.tagens egna
Fyra kasinobesök genomfördes. I Storbritannien krävs medlemskap i

kasinoklubben för entrétillstånd. Genom tillmötesgående bl.a. från
Cherryföretagens internationelle direktör, Mr Jim Wrethman, kunde
arbetsgruppen beredas tillträde till kasinona Clermont Club, Ritz Club,
Palm Beach Club och Victoria. Dessa skiftande karaktär, frånvar av
utomordentligt exklusivt till vardagsbetonat och fickmera gruppen en
bestämd känsla hur viktigt det är avväga kasinotsatt interiörav och miljö

den publik beräknasmot utgöra basen för kasinospelet.som

1.5.3 Köpenhamn

Besöket i Danmark genomfördes 1992-02-19 20 varvid möten ägde-
med företrädare för Casino Copenhagen,rum Justitieministeriet och

polismyndigheten. Casino Copenhagen hade verksamheten i börjanstartat
1991. Kasinot joint mellanav ett SASventure Hotelvar och Casino

Austria. Det utgjorde nyöppnadeett kasinon i Danmark.av sex
Genom tillmötesgående från Casino Copenhagens direktörer Geoff

Taylor och Erik Jensen fick arbetsgruppen genomföra studiebesök vid
kasinot såväl under spelets gång under tid då kasinospelets ingång-som
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kontrollomfattandeförbereddes. Vi noterade den synnerligensättning
och dåspelbordför varjeutövades då spelmarkema räknades uppsom

penningutbetalningsautomatemas räkneverk lästes av.m.m.
be-redani ljusa och trevliga lokaler. golvytanKasinot inrymt Dåvar

omfattandepågickliten i förhållande till spelintresset,dömts för en
iutbyggnad.

frågor vilkenDiskussionerna kasinots företrädare rördemed typ avom
iturismen i Danmark, lägetville attrahera, påverkan pågäster ut-man

entréavgiften och kontrollen gästernakanten Köpenharrm, samtavav
drickssystemethursäkerhetssystemets utbyggnad. Vi diskuterade även

penningutbetal-spelbord ochhanterades och awägningen mellan antal
ningsautomater.

främstJustitieministeriets samtaladesUnder medmötet representanter
innan lagarnalagstiftningen vilka bedömningar gjordesoch somom

före lega-formulerades. berörde de politiska uppfattningamaVi även
liseringen danskarna hade haft näraoch efter. Det uppenbart att envar

lagstiftningenpolitisk konsensus kring kasinofrågan. ansågMan attnog
ministeriet, polisenhär långt fungerade väl samarbetet mellanså och att

och kasinonas säkerhetsmän gott.var
illegala spelet,Vid framhölls detmötet med Köpenhamnspolisen att

i detonekligen tidigare varit problem, närmasteett varnumerasom
blandför internationella ligorutmönstrat. Man varnade reste runtsom

det hadekasinon, särskilt Vidare önskade framföranyöppnade. attman
myndighet och inte,varit bättre tillsynen koncentrerats till nu,somom en

de berörda polismyndighetema.till lokala

1.5.4 Hamburg

Arbetsgruppen Hamburg ochhade tidigare fått inbjudan från Spielbank
kasinots försorg hadebesöket genomfördes 1992-03-02. Genom samman-

träffanden för i delstaten berörda polis-även ordnats med företrädare den
myndigheten Finansdepartementet.samt

privatahar kasinospel bedrivits tid såvälI Tyskland under lång somav
statliga intressen. verksamheten utifrån samhälletsHuvudsakligen styrs

bekräftar kasino-intresse från delstatens frnansministerium. Detta attsett
också beträffande beskatt-spel helt igenom delstatlig angelägenhet,är en

ningens utfomrning.
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Spielbank Hamburg bestod kasino inrymt på Hotel InterCon-ettav
tinental och några spelautomathallar på strategiska platser i Hamburg
såsom vid centralstationen och nöjesgatanpå Reeperbahn. Enligt uppgift

detta Tysklands näst kasinoföretag.störstavar -
Arbetsgruppen förberedd på den utomordentligt höga beskatt-attvar

ningen bruttoöverskottet från spelverksamheten gäller för allaav som
delstater i Tyskland i genomsnitt 80 % utgjorde ansträngandeca en- -
belastning på kasinots rörelseresultat. Detta bekräftades enligt meningvâr
till viss del de intryck vid samtalen och under studiebesök-av som gavs
en.

Ett bestående intryck det praktiska samarbete beträffande denannat var
ekonomiska kontrollen utövades kasinots anställda tillsyns- ochsom av
kontrollpersonal och Finansministeriets tjänstemän. fannsDessa hela
tiden tillstädes i spellokalema. En penningutbetalningsautomat kunde
exempelvis inte med mindreöver än både kasinots ochatt statensses
personal med sin nyckel öppnade för tillsyn.var

Det hade före besöket framförts till arbetsgruppen bl.a. beskatt-att
ningsnivån drev vissa entreprenörer bort från den legala spelmarknaden
till kriminellade spelen. Detta bekräftades inte kriminaldirektördenav
vi talade med.

Spielbank Hamburg lämnade 1991 bruttoöverskott 110ett ca
miljoner tyska mark. beloppetAv gick miljoner90 mark i skatt. Avca
dessa härrörde 13 från roulett- och Black Jack-spel medan 23 kom från
spel automater.

1.5.5 Warszawa

Kasinospelet hade i slutet 1980-talet kommit igång i denågraav av
största polska städerna. Huvudkonkurrenter hade redan från början varit
svenska Cherryföretagen och österrikiska Casino Austria.

Arbetsgruppen besökte 3-4 1992 Warszawa och Orbis Casinomars
Ltd inrymt hotell Victoriapå Intercontinental. Kasinot drevssom var av
Cherryföretagen i samarbete med den polska resebyrån Orbis. Ett visst

inhemsktmått kapital krävdes för koncession.av
Arbetsgruppen kunde konstatera efter bred förut-genomgången av-

sättningarna för drift kasinoverksamhet i Polen vad iattav som-
branschanknutna skrifter uppgivits gälla inte alls visade sigm.m. vara
giltigt. Cherrys omfattande och målande be-representant ytterstgav en
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skrivning vedermödor förevarit verk-de under än årsöver tresom mer
samhet.

begränsadBetecknande de polska myndigheterna i mycketatt om-var
fattning för löpande kontrollen verksamheten de,söijde den met-av m
i princip helst, kunde förutsättningar skullenär bestämma attsom nya

utforrn-gälla. Beskattningsreglema hade i praktiken heltt.ex. en annan
tillståndsgivningen.ning än vad och skrivet i samband medsagtsom var

förelåg inte möjlighet lita lagstiftningen eller civilrätts-Det pâ varkenatt
liga avtal, uppgav man.

Arbetsgruppens intryck den investerar i spelverksamhet iattvar som
Polen ha möjlighet till långsiktigt förmåste delattengagemang av
resultatet. hade Cherry fyra viFör närvarande kasinon i Polen och det
besökte omfattade traditionelltbåde roulett- och Black Jack-spel påett
hotellet och spelhall med 100-talet ställe istörre påautomater annaten
Warszawa.

Cherryföretagen rörelseresultatet för varitderas delatt gottuppger om
till frånavkastningen investeringsperiodens början. Detta berorserman

beskattningen börjani låg och bolaget varit relativt försiktigatt attvar
beträffande investering i lokaler och liknande varit vadsamt noggrann

kontroll anställd personal.avser av
Det från branschens sida betydelse förstorsenare menar varaman av

verksamheten skall kunna drivas regelrätt. besättning vidEnatt ovan
spelborden blir alltid för alldeles speciellt intresse från mindreutsatt
nogräknade spelare kvalificeratmöjlighet till fuskspel.som ser

1.5.6 Helsingfors

Arbetsgruppen genomförde studiebesöket Helsingforsi den 12 och
Det13 hade planerats i samråd Penningautomatföreningensmedmars.

tekniskeförre direktör Lauri Marrti och omfattade besök kasinotpå på
hotell Ramada President, besök minikasino Täyspotti ipå centralaett

industriers tillverkningstaden besök hos RAY spelautomater.samt av
försorgGenom direktör Marttis hade också förberetts med polis-möten

myndigheten Helsingforsi med företrädare för de finska inrikes-samt
och socialministeriema.

Vid besöket kasinot, med Casinopå det officiella RAY,namnet
tilläts få studera den omfattande TV-övervakningenäven samtgruppen
kontrollrummet med monitorema. Själva helt nyinrett förkasinot var
ändamålet finska förmågan skapa vackra offentliga miljöeroch den att
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hade tydliga spår. Arbetsgruppen konstaterade spelborden ochavsatt att
hölls åtskilda och störde inte varandras publik.automaterna

finskaDen penningautomatföreningen PAF på svenska och RAY på
finska har ensamrätt på drift alla spelautomathallar och minikasinonav
liksom med tilldelatsensamrätt koncession för kasinospel iman nu
Helsingfors. Enligt Lauri Martti hade den politiska behandlingen av
kasinotillståndet förhållandevisgått snabbt frågannär till sist visat sig

för åtgärd.mogen
l mötet hos helsingforspolisen deltog polismästarensåväl vicesom

polismästaren. Båda ansåg kasinospelet hitintills hade varit problem-att
fritt och både företrädde ståndpunkten legaliseringen hade till delatt stor
tagit udden de illegala spelet. Man redovisade också för denav oss
säkerhetsplan utarbetats för kontroll kasinospel.som av

hellerInte regeringsrepresentanterna hade några negativa synpunkter
förmedla. fäste självklartDe avseende vid de goda inkomsteratt stort

ñck från och kasinospelen eftersom Penningautomat-staten automat-som
föreningen allmännyttigär organisation lämnar hela överskotteten som
till samhällets förmån.

Direktör Martti fleraupprepade gånger den svenska spelmarknadenatt
honom bedömdes ekonomiskt avsevärt starkare den finska.änav som

Därför borde den potentiella volymen för i Sverige riksomfattandeett
kasinospeloch internationell utformning finskaöverstiga detautomat- av

bruttoöverskottet i svenska kronor till omkring miljarderuppgår 2som
kronor.

Åland1.5.7

ÄländskaTillsammans med direktör vidLars Proko den penningautomat-
föreningen hade arbetsgruppen den förberettll överläggningar medmars

Åländskaberörda myndigheter och politiker från Landskapsstyrelsen. Vi
fick träffaäven den svenske generalkonsuln Nils-Gösta och föraDamberg

Åland.samtal med honom erfarenheterna frånom
ÅlandKasinot inrymtpå i hotell Arkipelags nöjesavdelning. Detvar

tillanslöt baren och till nattklubben. bedrevsSpelet fyra spelbordpå och
20-tal spelautomater. Insatsema internationell karaktärett var av men

ändå med viss begränsning ansågs kasinots Tillgäster. skillnadsom passa
från flera tidigarede kasinon arbetsgruppen besökt utgjorde deav som

Ålandturister besökte viktig målgrupp.som en
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Åland i anslut-spelhallmindrePenningautomatföreningen drev denpå
kasinospelalltkoncessionoch vidare hade påning till hamnen somman

Mariehamn.registrerade iförekom passagerarbåtarpå
vid mötesocialdirektörenpolismästaren ochträffadeArbetsgruppen ett

medproblemsigkunde inte erinra någraMariehamns polishus. Manpå
undernuvarande formbedrivits itillämpade spelet detdet etttrots att

socialatillskrivas dendel kunde naturligtvisantal Till dettaår. en
Samtidigt villesamhället.kontrollen i det förhållandevis lokala man

önskadeden servicekasinospelet naturlig delpoängtera att manavvar en
insatserna påbibehålladärför värnadeerbjuda gästerna och attextra om

nivå.anpassaden

Ordlistal

inom kasino-begreppredovisas betydelsen vedertagnaNedan någraav
branschen.

Spelbord

Checker, traveller cheques,totala mängdDROP Den pengar,
förekommande fall, kreditercredit och, icards etc. som

deskchips vid kassa the cashväxlas till marker eller
och vid spelborden.

alla har växlat insedan spelareWIN Den återstårsumma som
i har förlorat ellereller chips spelarna intede marker som

med uttryckhar vunnit. betecknasDetta ett annatman
winErfarenhetsmässigt brukartable income.Gross

period.% beräknat längreutgöra 20 dropav en

erhållen dricks,casinot eller personalenTIPS Summa av
Andelen dricksvilken i speciella cash-boxar.stoppas

vilken beskattnings-varierar mycket främst beroende på
Tyskland kallas tipsform tillämpas. ochl Danmarksom

för tronc.



26 Utredningsuppdraget SOU 199228

Spelautomater

Man talar allmänt inte bruttoomsättningen på spelautomater dvs. detom
totala antal brutto omsåtts. På räkneverken står TOTALpengar som
PLAY eller TOTAL IN. Begreppen används endast internt för kontroll-
och statistikåndamål.

WIN Istället talar WIN eller inspelat belopp, dvs. detman om
belopp kvarstår sedan från TOTAL PLAYsom man
TOTAL IN dragit från TOTAL WIN eller TOTAL
OUT direktutbetalda vinster från ochautomaten
HAND PAlD manuellt utbetalda vinster jackpotsav
eller när fel uppstår.

Med vinstprocent hur del omsättningenstor utbetalas totaltavses av som
i vinster. Normalt ligger Vinstprocenten för moderna spelautomater på
casinon på 85-95 %, med tendens öka. Vinstprocenten ärattca en
vanligtvis högre när insatsnivån högre.år Maskinen behåller med andra
ord 5-15 % den totala omsättningen. Man kan alltså spela 7-20 gångerav
med innan det är förloratett genomsnittligt.mynt Vinstprocent beräknas
olika mellan spelbord och För bordenautomater. det frånser man
casinots sida och för spelarens.automatemas ur

Övrigt

PROFIT Företagsvinst efter kostnader och spelskatt.

NET Företagsvinst efter bolagsskatt.
PROFIT
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utredningarTidigare2

2.1 Allmänt

tjugoårsperiodenunder denlotterier haroch senastespelReglering av
Även spel harbeskattningenutredningar.flertalbehandlats avettav

ochkasinospelhartillfällenVid någrakommittéer.flera an-prövats av
redovisasNedanbehandlats.spelgränsande summa-typ pengaromav

lotteri-ochspelinomgjortsutredningsinsatservilka statligariskt som
till.framdärefter lettvad genomgångarnaområdet och

19722FiDsPunktskatteutredning19692.2 års

punktskatteutredningenfickseptember 1970tilläggsdirektiv iGenom
ochspelautomaterbeskattningrörandefrågorbehandlauppgiften att av

företeelser.liknande
spelochbanditerenarmades.k.spel påtillkom framUtredningen att

behållningenpåfastställd procentsatsroulett borde beskattaspå genom en
borde däremotBingospeletvinstutbetalning.förefter avdragspeletav

erlagda insatserna.spelarnadepåmedbeskattas procentsats aven
endastspelskattepliktigtberörda formerföreslogUtredningen att av

detfram tillkomVidare atttillstånd.särskiltbedrivas efterfåskulle man
bordeframdelesroulettautomatspel och ävenbådeinsatsvärdet påhögsta

begränsat.mycketvara
fråganbehandlaemellertidkomfrån 1969Punktskatteutredningen att

explicitahaft dethaSverigekasinospel iinternationellt utan attom
deutredningstexten trotsiframgårdirektiven. atti Detuppdraget man,

ochrestaurangrouletter- auto-såvälbeträffandeföreslogsreformer som
tillrättakommasigtroddeegentligenbingospel, inte attmater omsom

föran-sigDärför fanntlorerade.penningspelillegalamed det mansom
internationelltförtideninte ettin fråganpålåten att mogenvarom

utredningen,menadebordeHärigenomland.kasinospel i vårt man,
spelhögreförintresseallmänhetens ettmellanbalanskunna nå omen

utbud.kontrolleratochlegaltoch ettpengar
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Med bl.a. erfarenheterna från Storbritanniens problem med illegala
kasinon under 1960-talet i färskt minne och de förbättringar inträffatsom
efter införandet The Gaming Act 1968, ansåg punktskatteutred-av
ningen frågan internationella kasinonatt borde undersökas skyndsamt.om

förslagDe lades fram 1969 års punktskatteutredning beträf-som av
fande automatspel och restaurangrouletter kom i allt väsentligt att genom-
föras den 1 april 1973 förordningen 1972820 skatt på spel.genom om

2.3 1969 års Punktskatteutredning Ds 19747Fi

Chefen för Finansdepartementet efterkom sedermera 1969 års punkt-
skatteutrednings krav på särskild utredning angående internationellten
kasinospel. Punktskatteutredningen fick därmed möjlighet fullfölja sinaatt
tankar på utvidgat kasinospel. Det finns skälett för kasinoverksamhet av
internationell menade punktskatteutredningen.typ, Legalt kasinospel
skulle säkerligen effektivt bidra till minska det illegala spelet,att
hävdades vidare. Det borde också effekter på turistnettotge gynnsamma
och valutaströmmama. Genom legaliserad kasinoverksamhet skapasen
förutsättningar för atteffektiv beskattning skulle komma tillföraen som
det allmänna betydande intäkter, avslutade utredningen motivsamlingen.

De allmänna riktlinjerna bör ifrånutgå kasinon drivs underatt statens
överinseende och vinsten tillfalleratt Några skäl för special-staten. att
destinera inkomsterna från kasinospel till sociala eller kulturella ändamål
föreligger inte, ansåg man.

Ett särskilt statligt kasinobolag borde bildas för ändamålet detmen
borde dettastå bolag fritt själv driva verksamheten eller anlitaatt

Riksskatteverketentreprenör. borde beskattningsmyndighet. Utred-vara
ningen förutsåg plats enbart för fåtal kasinon i Sverige. Möjlighet tillett
etablering på särskilt framträdande turistorter borde övervägas om
erfarenheterna från storstadsetableringama inte talade detta.emot

förutsågsDet roulett- och Black Jack-spelatt skulle behövas kombi-
med spel på penningutbetalningsautomater.neras

Punktskatteutredningen lämnade också heltäckande författningsförslag
för den allmänna regleringen, Skatteregler för erforderliga ändringarsamt
i brottsbalken.
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19763Ds HLotteriutredning19722.4 års

regleringenutredauppdragregeringenshade attLotteriutredningen av
enhetlighandelsministem,menadesaknades,Detlotteriverksamheten. en

intressen.utifrån konsumentenssärskiltochregleringsamhälletspåsyn
ingåtttidigaretill vadbegränsatstriktinteUtredningsuppdraget somvar
prövanärmareutredningenankom pådet attlotteriñrordningeni utan

området.regleringen påomfattasbordeverksamhetsformervilka avsom
utred-Även uppmärksammasbordekontrollochfrågor tillsyn avom

och rouletter.spelautomatermekaniskabeträffandesärskiltningen,
19751delbetänkande Ds Hfram1975Lotteriutredningen lade ett

spelautomatföretag.Statligt
utvecklaskommithadespelautomatema attoroadesUtredningen attav

lotteri-strid mediansågs ståverksamhet. Dettakommersiellmot en ren
tillfalla detbordebehållningensyftenbakomliggandelagstiftningens att

automatutställaren.och inteallmänna
förbudtill förslag motledde framövervägandena ettResultatet omav

bordeensamrättmedochspelautomaterinnehav statenprivata attav
automatspelet.driva

Remissvarenproposition.till någoninte framleddeBetänkandet var
förslag.utredningensåterhållsammaallmänt gentemotsett

förbudutredningskyndsam ettbeställde riksdagen1975Hösten omen
motionärernågraföljdeinitiativRiksdagensautomatspel. attmot av

allvarlig Utsattaingavutvecklingbanditemasenarmadeansåg de oro.att
tilllockaspensionärer ansågsocharbetslösaungdomar,såsomgrupper

överdrivet spel.
och ansågbedömning attmotionäremasiinstämdeNäringsutskottet

oacceptabelt.utvecklas,kommitdetautomatspelet, såsom att var
penningutbetal-spel medtilltillståndhademånad 1973aprilSedan

nöjestill-ellerrestaurangrörelsemedsambandigivitsningsautomater
varithabingospel. Från menatmedsambandi attställning somsamt

lotteriutred-menadenäringsverksamhetformerkomplement till andra av
vissaihuvudattraktionblikommithadeningen attautomatemaatt
frånfåtthärigenomhadeautomatspeletexpanderandemiljöer. Det en

spelareförförelåg attoch riskutvecklingoacceptabelsynpunktsocial
de enkronas-Särskiltutredningen.hävdademisärekonomiskdrabbas av

kanföljd spelunderspelarenkonstruerade så att avautomater envarsom
behäftadeansågsvinstchans,förhöjds.k.kr,100sammanlagt övervinna

dragningskraft.särskildmed
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konsumentombudsmannen Svenunder dåvarandeUtredningen
till spelauto-negativ hållningintog helt igenomledningHeurgrens en

otillfreds-principielltborde förbjudas. Det äroch menade demater att
enskiltnyttjas ispelbenägenhet fårställande och stötande allmänhetensatt

regler medgernuvarandevinstsyfte och i den omfattningdetpå sätt som
sigfaktiskt visadede svenska spelreglernaunderströk han och menade att

jämförelse.i internationellliberala en
vidökaskulle kunna kommarisken det illegala speletTrots ettattatt

enarmadeutredningen fram tillkomförbud spelautomater attmot
Endastförbjudas.enkronasinsats helt bordebanditer med automater av

tänkaskundelåga insatser och vinsterförströelsekaraktär med mycketren
motsvarande.tillåtas i tivolimiljöer eller

självaillegalt spel skulleutvecklande ävenmotverkaFör att ett av
för-förbud skulleförbjudas.innehavet spelautomater Detta senareav

utställar-de s.k.jämfört med spelförbudet sådröjas i månader atttre
sinaföretagen skulle kunna avyttra automater.

ochrekommendationerfölja utredningensdärefterRiksdagen kom att
januarifr.o.m.banditer infördes lmed enarmadeförbudet spelmot

fördröjdes till den juli år.Innehavsförbudet 11979. samma

197929-30Lotteriutredning SOU2.5 1972 års

punkt-ställning till 1969 årssitt slutbetänkande lotteriutredningenl tog
kasinospel. Maninternationelltförslag införandeskatteutrednings avom

Lotteri-ochlotteriutredningenyttrandehänvisade till tidigareett som
införandeutformat. Enligt detta skullehadenämnden gemensamt av

punkt-vad den tidigaredirekt motsatsställning tillkasinon i Sverige i-
spel-stimulans det allmännaanfört medföra sådanskatteutredningen av-

skulle kommaillegal spelverksamhetunderlaget förintresset attatt en
öka.

lotteriutredningenkortfattade motivMed detta synnerligen ansåg att
slutsatskunde komma till änvid förnyad prövning, inte attannanman,

kasinon iinternationellaför etableringavvisa tanken tillståndpå av
Sverige.

riks-laderegeringen påproposition 170I den 198182 senaresom
internationelltinte fråganbehandlades huvudbord överdagens taget om

kasinospel.



utredningar 31Tidigare199228SOU

198752Lotteriutredning SOU2.6 1987 års

under-fram förslagläggatillkallats förhadeutredaresärskild attEn som
olika agekonomisinförstärkafolkrörelsernalättade för att avgenom

folkrörelsemauppdragettillBakgrundenbingo. attlotterier, bl.a. var
domineradestatligtdemarknadsandelar tillförloratföljdunder åraven

omkringbehärskathalotterier.och Frånspelbeträffandespelbolagen att
tillsjunkittidunder kortandelenlotterimarknaden hade%30 av

utvecklingenden snabbatill dettaorsakerna%. En20 av nyavaravca
Även spelPenninglotteriet. ATGsochTipstjänstsärskiltspel hos

bedöm-utredarenstiden förintroducerades vidDubbel,Dagens som
s.k.marknadsbilden förpåverkaockså kommaskulleningar, attsenare

snabba spel.
detfolkrörelsema närförförenklingarförslag pålade framUtredaren

förbättradeVidare föreslogslotterier.traditionellahanteringgäller av
bingospel.lotterier ochförpenningvinstervinstplaner och

folk-spelbolag, ägtsvensktinrättaBeträffande frågan nyttettatt av
försörj-ekonomiskafolkrörelsemasuppgift skötamedrörelsema och att

följande.sammanfattningsvisutredarenanfördening,
avsevärdatillföraskulle kunna ägarnaspelbolagfolkrörelseägtEtt

jämförelsesnabbt vidinsesmiljardbeloppsigdet rörAtt enomsummor.
förutsättningverksamhet. EnPenningautomatföreningensmed den finska

gällandesedan 1979emellertid detspelbolag ärframgång för dettaför att
upphävs.penningutbetalningsautomaterförbudet för

enarmadedetillförslag återgångemellertidUtredaren ansåg ettatt om
dåframläggameningslöstför dessaoch reglerna attbanditerna var

utveck-sådanbedömdesriksdagenvarken regeringen eller acceptera en
ling.

fåendastdet alltsåbildas skullebolagfolkrörelsedomineratSkulle ett v
huvudsakligengodkänd ochi dag ärspelverksamhetdenhantera som

kasinospelgodkänt avAlltvinstintressen. restaurang-bedrivs privataav
internationellispel båtarpåolika slagförströelsespelroulettyp, samtav

bolag.dettaskötastrafik borde kunna av
hadetveksam. Detmycketsig utredarenställdeTill detta senare

svenskadenmedverksamhetensidaolikahävdats från attexperters
på sättkan bli lönsamförströelsespel intekasinospel ochvarianten av

spelbolag.folkrörelseägtmedsyftenanödvändigt förär ettsom
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följd 1987 årssedermerastatsmakternabeslutDe tog avsomsom
vid spel medförfaringssättförenkladeinnebar bl.a.lotteriutredning

införandefrån år 1988folkrörelsemalotterier inomtraditionella samt av
förordningenutfärdadeEnligt denbingospel.penningvinster vid senaste

tillbingospel uppgåi samband medvinstenområdet kan högsta ettpå nu
kr.33 700basbelopp fr.o.m. 1992helt

198824SOUi radio och TV2.7 Lotterier

frågoruppgift utredamedhade tillkallatssärskild utredareEn att om
kabelsånd-närradio- ochi samband medanordnaslotteriverksamhet som

ningar.
lotterieregentligatraditionella ellertill sådanakom framUtredaren att

hadeeller TV. Såfå bedrivas i radiointe böri lotterilagenreglerassom
Malmö ochidessförinnan detmaj dåsedan 1986inte heller skett

närradioprogram.bingoliknande spel islagsförekommitNorrtälje ett

1990103 medSOU2.8 Turism i Norrbotten
i SverigekasinonUtredningbilagan om

1989-04-28

Karlsson ochbilaga, direktörema GertrubriceradetillUpphovsmännen
övervägauppdragtilldelats sittregeringenhade attBill Fransson, varav

Norrbotten.Gotland och iturismen påutvecklamöjligheterna att
koncentrationenensidigatidigare alltförfann denutredarnabådaDe att

kompletteras medochborde luckrasanläggningarinvesteringar ipå upp
Härigenomturistattraktioner.i olikabefintliga regelsystemändringar av

spektakuläraskjuta fram vissamöjligheterdet föreliggaborde att mera
bilden, ansåginslag i den turistiska man.

inslag.kunde sådantinternationellkasinoInrättande etttyp varaav av
vända turistström-företeelse skulle kunnaenskildkasinospel såsomAtt

åtgärder bordetill andrakomplementhåvdades inte men sommama
kasinospel försvara sin plats.

markeringdenarbetsgruppen,emellertid,ärIntressant noteraatt anser
störreinte förläggas tillKasinon böretablering.beträffandegörssom

det finnasförhållanden tordeoch under ingabefolkningskoncentrationer
kasinon i Sverige.eller tvåför än ettutrymme mer
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förutredning attbehövsblir detutredarnafrån attSlutsatsen en ny
ireglertillsynbeskattning,huvudmannaskap, samtfrågorbelysa om

övrigt.

199056SOUSpelskatteutredning19892.9 års

översyngenomföraförtillkallatshadeutredaresärskild att avEn en
AB,PenninglotterietSvenskabedrivsspeldebeskattningen avsomav
vidgälldebeskattningGalopp. Denochoch AB TravTipstjänstAB som

bolagvilketberoende påolikaföljdeför översynen system somtiden
beskattadesspelTipstjänstsochPenninglotterietsspelen.arrangerade

värdevinstens%med 30lotterivinstskattkalladesvadefter avensom
Skatt påskatt.exklusivevärde% vinstens42.86skatteninklusive av

insatserna%omsättningsskatt på 11formispelAlGzs avtogs ut av en
överstigande% påmed 8ochkronor 1991miljonertill 7003upp

insatser.
övriga spelbeskattningengranskauppdraghade inte iUtredaren att av

allmännadeldelintressekanlotterier. det taDå attoch av enavvara
redo-effekterbeskattningensspel ocholikaskattenivå påresonemang om

övergripandeoch hanstillframvad utredaren komnedanvisas resone-

mang.
mellankonkurrensneutralitetkaraktäriserasbörspelskattesystemEtt av

intedeVidare böroperatörerna.och mellanspelolika former senareav
motivgällerdetbegränsningar när attkännaskattesystemetgrundpå av

ochspelintressetförtill statenspelformerutveckla nytta genomnya
utredaren.menadeskatteinkomster,ökade

kapitel görsbetänkandetsundersöktes. IspelskattemodellerOlika ett av
slår påolika skattesystemhurvisarmodellerekonomisk-teoretiska som

behandlar ävenvinståterbetalningsnivåer. Textenspel med skiftandeolika
beroendeeffekter ärbeskattningensochinkomsterförhållandet att statens

spelmarlcnaden.konkurrens pågraden avav
nämligenspelskattemodellertänkbarafyrautredarenfinns enligtDet

nettoöverskottetskatt på samtbruttoöverskottet,skatt påomsättningsskatt,
förut-medkombineradsjälvklartmodellensistnämndaskattefrihet. Den
olikadegenomgångspelanordnare. Eftersjälv ärsättningen avatt staten

vinst-spelvolym,aspekterolika såsomnackdelarochför-modellemas ur
kommerspelverksamhetendriftenrationalitet ielleråterbetalning av

bruttoöverskottspeloperatörensskattenhetlig påfram tillutredaren att en
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bruttoöverskott spelarens insats minus vinståterbetalningen bör in-
föras.

Det skatt bruttoöverskottetpå får detatt konkurrensneutralaanses mest
utfallet och den minst snedvridande effekten hänsyn tilltar attom man
skattefrihetsmodellen på grund speloperatöremas skiftande karaktärav
inte kan tillämpas. Genom bruttoöverskottet används skattebasatt som
tillåts inga andra avdrag än vinståterbetalnjngen. Ett incitament till
fortlöpande rationalisering administrationen finns alltså kvar.av

Statsmaktema beslöt fr.0.m. januari1 införaatt 1992senare en ny
lotteriskatt för de spelbolagen 35 % bruttoöverskottet.tre om av

2.10 Penninglotteriet och Tipstjänst spelbolag i-
samverkan RRV 19911Fg

Riksrevisionsverkets förvaltningsrevision rubricerade spelbolag hadeav
syfte utröna samverkan mellan deatt båda tillsom 100statenom av

ägda bolagen klmde ägaren större kostnadseffektivitet igynna genom
organisation och verksamhet. Då RRV inte ingår på något område som
gränsar till det kartläggningsarbete är aktuellt lämnas rapportensom nu
här vidare kommentar.utan

2.11 Spelmarknadsutredningen 199151Ds Fi

En arbetsgrupp tillkallades för över organiseringen statligaatt spelse av
och lotterier. Härvid skulle arbetsgruppen bl.a.

kartlägga hur konkurrensen har utvecklats spelmarknadenpå i
Sverige och bedöma effekterna denna utvecklingav
göra översiktlig kartläggning hur spel och lotterier haren av
organiserats i några andra länder intressestatenav av
förutsättningslöst studera olika lösningar för hur statliga spel och
lotterier kan organiseras
även kunna andra frågor bedömdesta leda till ökadupp som
effektivitet denpå statligt styrda spelsektom.

Arbetsgruppen har beskrivit varför historisktstaten, sett ettur
perspektiv, sig böra betydande delansett spelmarknaden.styra en av
Bolagen har först bildats privata företag för därefter förstatligasattsom
för säkerställa insyn och kontroll i spelverksamhetenatt och för tillseatt
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Även frskaladetformer.ändamålsenliga mo-ibedrivsverksamhetenatt
möjlighetha attskallVidare statenbetydelse.hafttorde hativet storen

Förspelformer. ytter-attolikautformningvidriskersocialabeakta av
istatsrådetsföredraganderefereras även syndettaunderstrykaligare

innehåll.motsvarandehuvudsakmed ilotterilagen198788 omprop.
har pårolldenföljande statenenligtsammanfattar somArbetsgruppen

spelmarknaden
säkerställatillstånd attochförordningarlagstiftning,att genom

Enformer.kontrolleradeochordnadeiskerspelverksamheten
effektersocialanegativatillseärsammanhanget attiroll attviktig

erforderlig insynallmänhetenochbeaktasspelandet kan att gesav
verksamheteni

verksamhetspelbolagensfrånstatskassantillinkomsteruppbäraatt
verksamhetbolagensdeutvecklingförägare egnaavatt svarasom

spel.okontrolleratochillegaltförriskernaminskadärigenomoch
huvudsakligenformulerar rörarbetsgruppenproblemområdeDet som

kommitsuccessivt attPenninglotterietochTipstjänstförhållandet att
Dennanummerspelsmarknaden.inomkaraktärliknandespelutveckla av
underochombudsnätetutbyggdadetbl.a.skettutveckling har genom

decentrali-i AlGsnyttjanderättPenninglotteriet fårtid attgenomsenare
datasystem.serade

ochspelorganisationsmodeller därantalhar prövatArbetsgruppen ett
bedömningdenEnligtolika sätt.påintegreras somorganisationsenheter

ochTipstjänstmellangränsdragningnaturligdirektingenfinnsgörs
ändamålsenligbedömsgränsdragning mestPenninglotteriet. Den som

innebär att
köptdärlotterierlotteriertraditionellaförPenninglotteriet svarar

nummerspelövrigavinstbevisoch samtspelkvitto avlott utgör
vinstplanmed fastochlâgvinstkaraktär

nummerspelspel ochidrottsanknutnaför avTipstjänst svarar
oddslöpandemedhögvinstkaraktår

hästarspel påförhitintillsATG svarar som
bingospelochlotterierderaskonstaterasdelfolkrörelsemas attFör

lotterierfolkrörelsemasflestaDe19821011.lotterilageniregleras av
övrigtIaktiviteter.rikstäckandegällerdetLotterinämnden närprövas av

kommun.ellerlänsstyrelsemotsv.föreningarlotterier förhanteras av
länsstyrelse.Bingotillstând lämnas av

änsätt attkasinospel på annatinteberörSpelmarknadsutredningen
Kasinospelförvârvssyfte.iprivatföretagdrivsspeldessakonstatera att av
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svensk får ordnas i sambandtyp med offentlig nöjestillställningav inom
nöjespark eller liknande anläggning eller i samband med restaurang-
rörelse.

2.12 Riksdagsbehandling under tidsenare

Under riksmötena 198990, 199091 och i samband med årets allmänna
motionstid har frågan tillåtelse penningutbetalningsautomater ochom av
inrättande kasinospel internationell behandlats. Det ñre-av typ ärav
trädesvis motionärer återkommit i frågan frånårsamma år årsom men
1992 hade ytterligare några riksdagsledamöter visat kasinofrâgan upp-
märksamhet.

Såväl 198990 199091 avslog riksdagens kulturutskott motionärer-som
yrkanden. Utskottet hänvisade bl.a. till den dåvarandenas regeringenav

aviserade översynen lotterilagen pågående Lotteriutredningav samt
Lotterinämndens Ävenkartläggning roulett- och kortspelsverksamhet.av
de yrkanden primärt byggde på turistutredningensom om
GotlandNorrbotten avslogs.

Utskottet hänvisade också till föreliggande kartläggning interna-av
tionellt kasinospel i Sveriges närhet.

2.13 Initiativ från företag, organisationer och
myndigheter

Företrädare för de svenska kasinoföretagen bl.a. Cherryföretagen och
Knutssonbolagen har vänt sig till regeringen för få till stånd änd-att en
ring den maximerade insatsen vid spel förströelsekaraktärav denpåav
svenska roulett och Blacktypen Jack. Sedan tiotalet år tillbaka harav
insatsen på roulett varit maximerad till kronor2 insatsmöjlighet ochper
10 kronor vid spel Blackpå Jack.

Kasino är personalkrävande verksamhet ñr den driver speleten som
med ambitionen hålla hög spelsäkerhetatt och kontroll. Dånoggrann
inflationen under 1980-talet kraftigt gröpt insatsens värdeur anser man
från kasinobranschens företag det företagsekonomiskaatt utbytet blivit
alltför och har sig tvingadesvagt stänga del spelbord medattman ser en
uppsägning croupierer och säkerhetspersonal följd.av som
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frånbeskeddefinitivtinte fått någotbranschenhadetill 1992Fram
tillkommitdockharärendet. DetiCivildepartementetregeringen

för-insatsermaximeradeändringkännedomarbetsgruppens att aven
månad.börjanibereddes av mars

Europamäster-Stockholm,i bl.a.begivenhetInför storasommarens
medtillsammansDjurgårdenidrottsföreningenfotboll, hariskapen

tillståndfåsyftetmedfinansdepartementet attuppvaktatCherryföretagen
Berns.kasinospelinternationellt påanordna restaurangatt
finansministernbiträdandejanuaridenbesvarades 30Initiativet var-av

kasinokartläggningensavvakta rapportskullehanvid framhöllhan att
skulle över-bestämmelsernuvarandeändringinitiativ tillinnan något av

vagas.

kasinofråganbehandlingSammanfattning2.14 avav
1980-talet1970- ochunder

Sverige harikasinospelinternationelltbedrivatillståndFrågan attom
Även för-tjugo åren.detillbaka underfram ochonekligen böljat senaste
Jack haroch Blackroulettsvenska variantendenutsättningarna för av

be-argumentfloraniytterlighetermedintedebatterats, dock somsamma
regler.internationellamedträffande kasino

sig inom någratidenhar hela rörtkasinospelochförArgumenten emot
talarhävdat,fördel, harkasinospelets attområden. Tillbegränsade man
ochillegalt spelmotverkardet attbefrämja turism,kandet att pengarom

skatteinkomsterökadeDevalutaströmmar.positivt påverkardet som
fördel.ocksåsjälvklartkan fâ ärstaten en

för negativariskkasinospel har anförtsinternationelltinrättandeMot av
ungdoms-olämpligamisstankeför spelarna,sociala konsekvenser attom

kasino-spelautomattillståndföljdmiljöer kan samt attuppstå ettavsom
riksspelen negativt.statligabefintligaspel kan depåverka

funnitsi debatten hargenomgående kommentar att ettSom generell,
förbehållsdet allmännabedrivasskall såinternationellt kasinospel att

behöver.ersättning operatörendenpåöverskottet så när som
bedrivsdetkasinospel, även såsominställningen tillnegativaDen mest

sindärredovisadelotteriutredning. Manframfördes 1972 årsi dag, av
enskiltianordnasbörlotteri spel inteochinställningprincipiella att

denburit framtraditionenomständighetendenvinstintresse. Enbart att
utredningenñckrestaurangrouletter accepteramed attordningenrådande
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negativ.genuintinternationellt spelTill utbyggnadläget. mot var manen
legalt nationelltoch med åsiktenUtredningen framförde till den att ett

illegal spelklubbs-ytterligare intresse förkasinospel skulle väcka
verksamhet.

legaliseringframförts,dessa åsikter har,Mot ansetts att ensom ovan
kriminella speletdöd detkasinospel med obegränsade insatser påtarav

utanför.skulle fallafångar in i skattesystemetoch annarssompengar
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ochSverigeiKasinospel3
1990årgrannländema t.0.m.

3.1 Allmänt

förändradedenbeskrivakapitel ärdettaredovisningen i attmedSyftet
såväl inomgällernärhet. DetSverigesiinträffatkasinospelpå somsyn

förÖsteuropa. reglernaochomfattningenbeskrivsVidareVäst- avsom
förströelsekaraktär.kasinospelvariantensvenskaden avav

ochreglerJack,Blackochroulett3.2 Svensk
omfattning

kasinospel.förkallaskortspeloch gemensamttämings-Roulett-,
spelsådantlandetfår inomspelinnebärkasinospelEftersom pengarom

ordning äneller iandra falliallmänhetenñranordnasinte somannan
19821011. Attlotterilageniellerregeringenbestäms angessomav

behandlasform de härdenkortspel iochtärnings-roulett-, anses som
paragraf.förstai lotterilagenslotterier framgår

kortspellotterilagens 9inärmaretåmingsspel reglerasRoulett- och
i 10

i detlänsstyrelsenpåkasinospel ankommertillstånd förPrövningen av
detärjuli 1991,fr.o.m. 1bedrivas. Numera,spelet skalldärlän
Detkontrollmyndighet.ochtillsyns-ärLotterinämndenemellertid som

tilldelasbedrivasskallspeletvarilokaldeninnehavarenär somav
Jack-Blackochroulett-tillstånd tillförutsättning förtillståndet. Som

nöjestillställningoffentligmedsambandanordnas igäller spelenspel att
samband medielleranläggningliknande restaurang-nöjespark ellerinom

alkoholdrycker.tillståndmedrörelse att servera
gällerreglerprincipispelas efterSverigeKasinospelet i somsamma

ochinsatsernabegränsadede hosbeträffarvadinternationellt utom oss
inteSverigekasinospelet ireglersträngaredessaGenomvinsterna. anses

vilkaförströelsespel. Fråganspeläventyrligt ettutan omett somsom
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spel kan äventyrliga eller inte regleras i brottsbalkens 16som anses vara
kap. 14

För roulett- tämingsspel får värdet insats varjeoch spelarens påav
särskild vinstmöjlighet till högst kronor. Värdet högstauppgå 2 av
vinsten varje särskild vinstmöjlighet till insatsenpå uppgår högst 30.x

För kortspelet Black Jack högsta insatsen kronor vinstär 10 och högsta
är insatsen lá.1x

Penningutbetalningsautomater s.k. charmade banditer, allmäntsom
nödvändiga kompletterande spel för kasino i inter-sett attanses som

nationell form skall lönsamt, i lag förbjudna i Sverigeär 1982 1011vara
7 och 8 §§.

Kasinospel bedrivs framgått främst i restaurangmiljö. De tvåsom ovan
bolagen i branschen, Cherryföretagen och Knutssonbolagen, harstora

vardera över hundratalet roulettbond utplacerade tillsammans med bord
Ävenför Black Jack-spel. mindre företag i branschen. Enopererar

Sverigebedömning leder därvid till det totala antalet kasinospel iatt
bestående både roulett- och Black Jack-spel för närvarande tilluppgårav
omkring 350.

3.3 Kasinospel inom övriga nordiska länder

bedrevs ingetDet kasinospel internationell karaktär inom de nordiskaav
länderna före förâr 1991. Gemensamt ländernas äventyr-synsätt attvar
liga spel, även kallade hasardspel, inte accepterades. Däremot gavs
tillstånd till olika varianter roulett- eller kortspel med starktsåav
begränsade insatsmöjligheter enbart kan tillfredsställtspelen haatt anses

förströelsemoment. detaljer lagstiftningen sigI sina kunde skiljaett
ganska till exempel, tillät endast chokladhjulsbetonadavsevärt. Norge, en
form roulettspel. faktiskt fortfarandeEn ordning består.av som

I Danmark förekom kasinospel med begränsade insatser och vinst-
möjligheter näringsställen ñrpå och ställen kalladespå några som
minikasinon.

Även beträffande spel penningutbetalningsautomater förelågpå en
övergripande såtillvida i de länder där tilläts betalaatt automatersamsyn

vinst i kontanter insatserna mycket begränsade. varierande gradlut var
tilläts slumpautomater och spel kunde påverkassådana automater vars

skicklighet.spelarnasgenom
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i dettaärutbetalningsautomaterhantering samman-FinlandsEnbart av
intresse.allmänthang meraav

finnsdet1932bildadesPenningautomatföreningen enfinskaDen
Åland Dessamedlemmar.dag 90ioch harpåföreningsärskild

verksam-inriktninghumanitärochsocialha avkaraktäriseras att enav
hälftentillförordnasstyrelsePennningautomatföreningens avheten.

stämma.föreningenshälftenandradenoch tillregeringenstatsrådet av
spelautomater,utplaceringensamrätt påharPenningautomatföreningen av

ochplacerade automaten000med 12överspelställen000omkring 7
blandfördelasmark,finskamiljarder1,61990under åröverskottet, ca

understöds-viktigastedenämnaskanDet attmedlemsorganisationema.
1990objekten var

specialgrupperandraochåldringarsjukaboendeservice för- hemmaboendefrämjaråtgärderolikahemtjänstverksamhet samt som-
vårdoch öppen

verksamhetregionalahandikapporganisationernasochfolkhålso--
mentalvård-

allsköterPenningautomatföreningenpåpekasförtjänar attDet
tillverkningmedochtillharautomatspelet. Mankringverksamhet egen

begränsadspelautomater export.samtav

i VästeuropaKasinospel3.4

företrädesvissökaskankommersiella rötterochkulturellaKasinospelets
ochTysklandFrankrike,iskettutvecklingDeni Västeuropa. som

utbredningverksamhetensinverkan påhaftStorbritannien har senarestor
världen.över

Undantagenländer.västeuropeiskaallaitillåtet nästanKasinospel är
Lichtenstein,till småstatemaIrland och Norgetill samtbegränsas

Schweizländer, såsomvästeuropeiskafleraIMarino.ochAndorra San
avsevärt attanförts, reglernatidigareavviker,Sverige, genomoch som

ytterligarenämnaförBelgien,insatser. I attlågatillåterenbartdärman
formenligt någonkasinospelinternationelltbedrivsexempel,enskiltett

spelformenmyndigheternafrån atterkännande trotsadministrativtav
belgisk lag.enligttillåteninte är
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I Monaco, det kanskestaten omtalade stället förmest kasinospel, har
verksamheten på år genomgått påtaglig förändring. Från hasenare atten
karaktäriseras ställe för uteslutandeett elegant och exklusivtsom spel
har kasinona i Monaco även möjlighet tillfredsställaattnumera en mera
amerikainspirerad spelform där smokingklådda gentleman är sällanmera
förekommande.

Kasinospel i Västeuropa kringgärdas omfattande regelsystem.ett Iav
sina detaljer kan reglerna skilja sig åt för alla ländersgemensamtmen
ordningar är de eventuellt förekommandeatt moraliska betänkligheterna
balanseras Ävenkraftig beskattning spelets rörelseöverskott.av en av
beskattningsreglema varierar och inom federationen såsom Tyskland,
tillåts delstatema ha avgörande inflytande över reglemas uppbyggnad.

Enligt den redovisning finns i kapitel 4 nedan är skattesatsernasom
mycket skiftande mellan länderna. Detta beror naturligtvis på varje lands

på beskattning olika inkomstkällor. För kasinospeletssyn del utgörav
dessutom reglerna för drickspengar i samband med vinst viktig aspekten
i förhållande till nivån bruttovinstbeskattningen.på I Storbritannien är det
förbjudet lämna dricks och där tillämpasatt maximal bruttovinstskatten
på över 33 %. I Tysklandstrax däremot ligger beskattningsnivån på ca
80 % och där avtvingas spelarna eller mindre dricks såsommer
nödvändig inkomstkälla för kasinot.

Östeuropa3.5 Kasinospel i

Järnridåns kollaps och Berlinmurens fall under 1989 utgjorde inte, vilket
kanske förutsätts, något startskott för introduktionarmars kasinospelav

Östeuropa.i Trots de närmast självklara problem följer densom som
arbetar med spel under kommunistiskt har kasinonom styre,pengar
drivits sedan relativt lång tid tillbaka i Ungern, Bulgarient.ex. och
Jugoslavien.

Den formel för accepterande kasinospel ansvariga politikerav som
använt sig i såväl det tidigare Sovjetunionen Ungernav bl.a.som
refererad i Gazette of the U.S.S.R Supreme Soviet, No. 26 1981 lyder
i engelsk översättning Gaming has nothing do withen ideology,to
has do withto No casino founded ideologicalmoney. was ever on
grounds. Our wasnt either. En närmast mästerlig förklaring till en
filosofisk paradox.
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förföreträdesviskasinospel attanvändesöstblockettidigaredetInom
kasinospeletblevSamtidigtfrån väst.turisterbehov hostillfredsställa ett

ingenHuvudregel attvaluta.vâstländernassigtilllocka varsätt attett
besökareutländskaoch endastkasinospelförinväxladesvalutainhemsk

spela.välkomna attvar
världskrigetförstaförekasinotdet förstaöppnadesJugoslavienI

Utbyggnaden1963.underAdriatiska kustenutmedkasinospelbedrevs
1980-vid slutetochturistortemaochstorstädernadärefter i avskedde

öststatskasinon attdessaKärmetecknande förkasinon. varfanns 21talet
itänkbartärdettaprinciper ommarxistiskaefterdrevsde ensnu

lednings-därmedkontrolleradekasinoarbetamaochsammanhanget
ocksådärmedochturistnäringenanvändeMarskalk Titopersonalen.
skullesiniväst turöppenhettill gentemotsträvankasinospelet i somen

Warszawa-pakten.frånförskydda ett angrepp
långsamGenomkasinospel 1981.förmöjligheternaöppnade enUngern

västnäringslivet utrymmeorientering motmycket försiktigoch gavsav
debeträffandebegränsningarmedDockspelföräven sammapengar.om

underförräntillämpade. Inteöstblocketinnevånarna resten avsomegna
tyskamedbedrevsSpeletspelborden.tillvälkomnades1990 ungrama

mark.
enahandaha skett påkan sägassedan 1979BulgarienUtvecklingen i

sätt.
föreÖsteuropa ochRumänienPolen,Tjeckoslovakien,såsomövrigaI

följdÖsttyskland kasinospeletemellertidintroducerades avendetta som
etableratsoftaharkasinonaindividuellafall.kommunistregimemas De

Även harföretagsvenskaoperatörer.västeuropeiskamedsamarbetei
kankuriosadärstädes. Somochhotellmedsamarbete restauranger

ryskaikasinorörelsedriverKnutssonbolagendet svenskanämnas att
Murmansk.

EG-rapportLybrands3.6 Coopers
förra åretpresenteradeLybrandCooperskonsultföretagetanseddaDet

inom EG-spelmarknadensamladedenstudie överdjupgåendemycketen
denochmarketsingleGambling in thebenämndesländema. Rapporten

bookmaking,lotterier, tips,för toto,redovisningarsärskildainnehöll
automatspel.ochkasinospelredovisningarspelm.fl.lotto samt om

framkommitslutsatserdebeskrivningarLybrands samt manCoopers
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till torde kunna tjäna bland andra underlagett för svenska över-som
väganden de närmaste framöver.åren

Det föreligger samstämmighet mellan de uppgifter Cooperssom
Lybrand publicerat för de länder behandlas i förevarande betänkandesom
och vad Ävenarbetsgruppen fått under studiebesöken.veta beträffande
vissa slutsatser angående varför kasinospel tillåts, vilka motiv ärsom
bärande ävensom vilka är överdrivna och behovet rigorössom av
kontrollverksamhet, föreligger konsensus.

Coopers Lybrand det finns förutsättningartvåatt för tilldel-anser
ning kasinokoncession är viktigare än alla övriga.av Det förär detsom
första sökandenatt måste kunna redovisa fläckfritt förflutetett samt
dokumenterade kunskaper angående drift kasinospel. För det andraav
måste vederbörande ha så god ekonomi och framför allt likvida medelen

vederbörande kan klaraatt varje krav följer spelet.som av
Rapporten innehåller fakta kring de nationella förutsättningar sättssom

Bl.a. år det vanligt inhemskt kapitalupp. att till viss procentsatsupp
måste komplettera huvudägaren denne är utländsk härkomst.om av
Spanien kräver minst 75 %, Portugal 90 och Danmark har krävtLex.
joint med hotelloperatören.venture

Som kuriosa kan nämnas Irlands förbud kasinospelatt begränsatärmot
till roulett- och kortspel. Penningutbetalningsautomater tillåts och det
finns 3 500 i landet.ca
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utvecklingKasinoverksamhetens4

1991fr.o.m.

Allmänt4.1

förändringarÅrtalet detankemedvalti rubriken är som1991
övrigtibeskrivningarDeFinland detta år.ochDanmark ominträffat i

och PolenTysklandStorbritannien,kasinospel iñr somförutsättningar
under 1991förändringar utansärskildatillrelaterade någrainteärgörs

visavijåmförelseobjektochkomplementkapitelredovisade i dettaär som
detaljeraderelativtmed deSyftetFinland.ochDanmarkireglerna

uppfattningsigbildaskall kunnaläsarenbeskrivningarna är omatt en
kasinospelinternationelltförhållandensvenskaförkrävsvad omsom

tillåtas.skulle komma att

och NorgeSverigeiFörhållandena4.2

förutsättningarnapåverkargradavgörandei någonförändringarInga som
åren.under deNorgeSverige eller senasteinträffat ikasinospel harför

Jack-spelBlackrestaurangrouletter,för s.k.bestämmelsernasvenskaDe
kapitel 2refererade ivaruvinster ärmedspel på ovan.automatersamt

detharkasinospelen. DäremottraditionelladeingettillåterNorge av
penningutbetalningsautomaterplaceratillståndnorska Röda Korset utatt

insatsmöjligheter.begränsademedochskicklighetskaraktärspelmed av
roulettspelspeciellalldeles typförekommer i Norge ävenDet somaven

internationelltLund änGrönachokladhjul påförreglernaligger närmare
här. Fråganavseendespel lämnasdettakasinospel varför utan om

närvarandeförkasinospel övervägsinternationelltbedrivatillstånd att
i Norge.även
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4.3 kasinospelInternationellt i Danmark

4.3. l omfattningVerksamhetens

sådana förändringarDen danska lagstiftningen genomgick under 1990år
internationella kasinon tilläts etableras fr.o.m. Den1991.att nya

spille-lagstiftningen omfattar förordning kallad Bekendtgörelseen om
kasinoer, spillekasinoer avgift af spillekasinoer.Lov Lovsamtom om
Vidare har justitieministeriet särskilddet danska också utfärdat en
anvisning hur ansökan i praktiken bör utformad nämligenom en vara
Notis vilkár för tilladelse till Kasinodrift. kasinon ärDanskaom
privata företag.

Redan under etablerades kasinon i Danmark. finns i1991 Dessasex
Århus Ålborg.Köpenhamn, Helsingör, Odense, Vejle, Etablering-och

har skett s.k. joint mellan erfarna kasinooperatörerventurearna genom
och österrikiskadanska hotell och Tre kasinona har detrestauranger. av
företaget Casino delägare Casinos Holland ärAustria medansom
delägare i Neuenahr i deoch Bad Casino Company har intressenett
övriga Casino Austria världens kasinooperatör.två. störstaanses vara

Casino Copenhagen det de danska kasinona. Detär största av nya
penningut-kommer fullt utbyggt omfatta spelbord och 150-tal21att ett

m2 förbetalningsautomater spelyta. Vid tidpunktenpå 3 000 storen
arbetsgruppens pågick spelbord ochbesök utbyggnaden och antalet

i drift begränsat.automater var
m2fem omfattade spelyta.De övriga kasinona vardera mindre än 125

I Danmark spelas roulett, Black Jack, eller chemin de FerBaccarat
spelas traditionelladet olika såsom depásamt typer automaterav

banditerna och de modernare pokermaskinema.
spelbordenvarierar och danska vidInsatsema mellan 5 50 000 kronor

och mellan kronor penningutbetalningsautomatema.5 och 20 danska vid
längeDen ekonomiska omfattningen kasinoverksamheten såär ännuav
förstavansklig bedöma. officiella årsredovisningar för detNågraatt

fördesverksamhetsåret föreligger inte. de diskussionerännu Av som
kunde sigemellertid den slutsatsen dras omsättningen vilket i och föratt

siffraär totalt ointressant det handlar spel denna bordenär typen avom
tilluppgå över miljard danska kronor, bruttoöverskottet kring 200l

miljoner danska kronor och skatteinkomsten 65 % bruttoöverskottetav
till miljoner danska kronor.130ca

Antalet dag öppet mellan kl. 14.00 och 04.00 varierargäster per
mellan veckans olika dagar. helgdagar och mindreNågot på någotmera
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medräknadeCopenhagenCasinovardagar.under veckans genom-en
torde nåkasinona varderamindremedan debesökaresnittssiffra 600på

varierakanbruttoöverskottetsakensiliggerhälften. Det atttill naturupp
ledningensfrånantyddesbesöksfnekvensen. Detänhelt sättpå annatett

fyllda 18 år.Gästerna måstehelgerna.undvikerstorspelamasida varaatt
helg-de femunderdagarhåller endaststängt tyngstaåretsAv man

dagarna.

bestämmelserochSamhällets krav4.3.2

tillämpas påskallhur lagarnaJustitieministeriet bestämmerDet är som
iakttas.skallövriga reglerdefastställerenskilda kasinotdet samt som

genomförsdriften kasinotordningenallmännadenöver samtTillsynen av
motsvarighet tillfinns ingenDanmarkpolismyndighet. Ilokalberördav

Lotterinämnd.eller svenskaGaming Board vårmyndighetenengelskaden
tilldenankommer påoch detnäringsverksamhetprivatärKasinon som

koncessionsansökan övertyga attinJustitieministeriet lämnar att omen
handläggsansökanuppfyllas. Enkanverksamhetenförförutsättningarna

Detpolismyndigheten.Industriministeriet ochmedsamrådefter
samband medkasinoetableringar iför attnio optionerutfärdades

kan sättasi dag detärMyndigheternaslagstiftningen ändrades. attsyn
förDanmark många.kasinon i ärdagensinteifråga t.o.m. sexom

reglerfastställa särskildanämnts,Justitieministem kan, somovansom
följerNedanlagstiftningen.generelladenkompletterartillståndvarjeför

grundläggandebestämmelser är naturdesammanfattning avsomaven
kasinona.danskaför de

maximalt år.fall för 10enskilti varjetillståndJustitieministem ger
ochkasinodriftenomfattningvissförñrma,för vissTillståndet gäller av

Ändring grundläggandenågondera deangiven adress.vissför avav
koncession.uppgifterna kräver en ny

kanBeslutetochBlack Jack Baccarat.till roulett,tillståndGenerellt ges
fallet. Kravi det enskildautvidgatsåväl begränsatemellertid somvara

Beslutetspelutensiliema.kontrolltekniskbetryggandeställs. av
normaltpenningutbetalningsautomater,fråganomfattar även somom

skalldessahurspelbord,till sju samtmedges automater perupp
kontrolleras.

för alla gäster.tillgängligtspelreglementefastställtñnnasskallDet ett
maximinsats,ochför minimi- attregleromfattar ävenkoncessionEn

vilketvinstutbetalningar påochinsatserñr samtanvändasskalljetonger



48 Kasinoverksamhetens utveckling fr.o.m. 1991 SOU 199228

sätt kontanta medel får växlas till spelmarker. Ett kasino i Danmark skall
tillgängligt för allmänheten.vara Endast gäster över 18 år har tillträde.

Det krävs gästen betalaratt ochentré kan förete godkänd legitimation.
Polisen tillsynsmyndighetår och har rått föregåendeatt utan anmälan

besöka kasinot och tillgång till det material erfordras för kunnasom att
bedöma verksamheten bedrivs i enlighetom med det givna tillståndet.

Bestämmelser räkenskaper och revision följerom i allt väsentligt vad
vanligtvis krävs aktiebolagsom enligtett svensk bokföringslagav t.ex.

och bestämmelser god revisionssed.om
Anställda vid kasinot måste fyllda 18 år. Den lokala polismyn-vara

digheten måste godkänna anställningen. För personalen finns också
särskilda bestämmelser förbud mot att ta gåvor frånom emot gästerna.
Undantag finns emellertid i lagen beträffande den dricks kollektivtsom
kommer de anställda till del.

Drickssystemet i samband med roulettspel fungerarLex. så gästenatt
vid lite större vinster dricks kallas på danskatroncger motsvarande
insatsen på vinnande Den samlade dricksen förnummer. redovisnings-en
period uppgår inte sällan till så beloppstort den täckeratt kasinots
löpande löneutbetalning.

4.3.3 Beskattning

Kasinoföretaget skall betala avgift skatt 65 % bruttovinstenpåen om
summa insatser minus utbetalda vinster för varje redovisningsperiod om

månad. Skulle räkenskapemaen så bristfälliga bruttovinstvara inteatt en
kan beräknas kan skatteförvaltningen sköntaxera överskottet. skatteför-
valtningens personal har tillgång till kasinots lokaler och material på

sätt polisen.samma som
På kasinots nettovinst tillämpas normal bolagsbeskattning.
Kasinovinster är icke skattepliktiga för vinnaren.

4.3.4 Erfarenheter hittillsvarande verksamhetav

Både Justitieministeriets och polismyndighetens företrädare ansåg deatt
erfarenheter vunnits års internationelltsom ett kasinospelav i stort sett

goda. Det förelåg inget problemvar sådan storleksordningav att man
ansåg behov rättelser föreligga. Lagstiftningenav snara fungerade väl
ansåg på Justitieministeriet och endastman på punkt, förbudeten att
betala drinkar och service inom kasinot med jetongerannan spelmarker,
önskade ändring, lagen i framtidenman bleven föremålom ñr översyn.
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Casino Copen-placering hosbordenssynpunkter påvissahadePolisen
spelborden.tilldrinkarmed sinafickgästerna tahagen attsamt

rekommendation tillochbedömningarvidareUtifrån något som
upprättandeinflytande överfickhändelsedenför avarbetsgruppen man

följande.framförapolismyndighetenönskadebestämmelsersvenska
intedensätteffektivarepåskulle lösasTillsynsuppgiften varom

ochkontrollörerKasinotspolismyndigheterna.lokaladesplittrad på
baraintekasinoföretaget,oberoendeheltborderevisorer avvara

kasinotintebordelegitimitet. Detochutnämning sombeträffande vara
nödvändigtnärmastdet attVidare ansågkontrollen.ñrbetalade man

kontroll.förtillgängligtgjordesochvideoñlmadesspelpågående
fastläggaområdetlagstiftare påkommande attrådavilleSlutligen man

registreras.skulleoch entréerväxlingaratt
internationelltlegaliseringförmotivenbakomliggandedeUtifrån av

spelillegaltbegränsningförbättring,turistnettotskasinospel såsom av
speletillegaladetbl.a.anfördesförbättring, attvalutaströmmarnassamt
olikainomtill detkändeVisstupphört. atthadenärmastei det man

vidliggabefannsspelbedrevsminoriteteretniskaförklubbar som
med denlikhetutanför. Någonoch ävenråmärkenlagstiftningens

ändringlagstiftningensförespelillegaltbeträffanderåddesituation som
intefinns numera.

sig,föreställtarbetsgruppenhadeturismengällerdetNär somman,
utmönstraskunnamotiv tordeDettapåverkan.reellförkänslainte någon

debatten.fortsattadeni
kasino-mellankopplingdanskarna någonenligtdetförelåghellerInte

verksam-brottsligellerprostitutionochsidanåverksamheten annanena
förekomfinansieringskedjorolikatillbaka ilängredetHuruvidahet.

villePraktisktkunskap settingenhadekapitalsuspekt om.manmera
fallvarjekasinospel iemellertid konstatera att passerarsompengarman

förr.intedär,beskattadeblirdå om

FinlandikasinospelInternationellt4.4

kasinospelförförmånÄven tilllagstiftningenändradesFinland avi
1990-talet. Deti börjanutformning så varinternationell sent avsom

penning-ioch1965septemberden l491lotterilagen nriändringarna
möjliggjorde1965december29676 denautomatförordningen nr som

såärBestämmelsernakasinospel.ifrågavarandeintroduktion av
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utformade det endastatt är den offentligrâttsliga finskt uttryck
föreningen Penningautomatföreningen får bedriva spel påsom automater
och kasinospel. I den nämnda penningautomatförordningenovan regleras

inte baraatt spel är förbehållet dennaom pengar förening utan ensam-rätten omfattar också spel på ñrströelseautomater. Enda undantagen från
denna rätt gäller musikautomater, tivolispel tidigare beviljadesamt
tillstånd till förströelsespel inte gäller Penningautomatñreningen.som
Dessa får även ñmyas.senare

Penningautomatföreningen och dess verksamhet regleras i särskilda
bestämmelser i penningautomatförordningen. Med det begagnadeovan
uttrycket offentligrättslig förening föreningenatt i högmenas utsträckning

det allmännastyrs och föreningensav att inkomster från den omfattande
spelverksamheten går till olika allmännyttiga och ideella ändamål.
Ytterligare preciseringar föreningens verksamhetav finns i avsnitt 3.3
ovan.

4.4.1 Verksamhetens inriktning
Som framgått tidigare avsnitt har denav finska Penningautomatñren-
ingen för nordiska förhållandenen enastående verksamhet med penning-
betalningsautomater. Det samlade resultatet under år 1990 från 7 700caspelställen och än 12 000mer automater uppgick till omkring 1,6
miljarder finska mark bruttoöverskott i allt väsentligt deladessom tillutvälgörande ändamål.

I början december förra åretav 2 december 1991 inleddes emellertid
i Penningautomatföreningensen ny era historia. Då öppnade föreningen

Finlands första kasino internationellt snittav på Hotel Ramada President
i Helsingfors. Kasinot omfattar ñr närvarande 12 spelbord 8 roulett och
4 Black Jack och 95 penningutbetalningsautomater och har till sitt
förfogande hela den tredje våningen hotellet.på

Kasinot på hotell President häller öppet mellan 12.00 och 03.00
veckans alla dagar. Under det första verksamhetsåret räknar kasinot med

250 000 gäster och spelca börett kunna bruttoöverskottsom ettge om80 miljoneruppemot finska mark. Enligt de överslagsberäkningar somgörs i kasinokretsar innebär bruttoöverskottett 80 miljoner finskaom
mark över 3 miljarderatt mäste omsättas mellan spelarna och kasinot.

Kasinot har 130 anställda arbetar i fyra skift.som De anställda har
skolats in på sina respektive uppgifter via brittiska experter ställtssom
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svenskadetmanagementavtal medförfogandeföreningenstill ettgenom
Cherryföretagen.spelföretaget

och bestämmelserSamhällets krav4.4.2

styrningforma samhälletslikartat sätttillämparFinland attett av
stiftar lagarfinska riksdagenSverige Dengör.verksamheter somsom

iutfärdar därefter förordningarRegeringensätter merasomnormerna.
lotterilagföreliggerställs. detta fallvilka krav Iklarardetalj ut ensom

majförströelseautomater 27lag1965491,septemberl en om
och1967676penningautomatförordning december291976426, enen

oktober 1976845. Dennaförströelseautomater 8förordning gruppom
iakttagasbestämmelser måsteinnehåller detförfattningar mesta somav

automatspel.kasinospel ochvid
och Penningautomat-penningautomatförondningens 2 §§lI attanges

deutplacering alla spelautomater, åvensåmonopolhar påföreningen av
förströelse, det regeringentillfredsställer och ärbara att som gersom

ipunkternade viktigastekasinospel. Vidare finnstillstånd till angett
lokaliseringson,kasinospel giltighetstid,beslut såsomregeringens om
öppettidermaximibelopp. kasinotsinsatsernasoch antal,spelens samttyp

betalningsmedel tillåtna.ärvilka som
förbehålls den är överkasinospel endastfinnsVidare stadgat att som

princip den är 15 år.och automatspel i över18 år som
Även automatspel reglerade statsmakterna.insatserna vid är av

Beskattning34.4.

Penning-dåinte i egentlig meningfinska kasinospelet beskattasDet
betalarverksamhet.automatföreningen bedriver ideell Företagetenbart

% bruttoöverskottet.ståmpelskatt 2,8enbart aven om

hittillsvarande verksamhetErfarenheter4.4.4 av

bedrivitsbaraharinternationella reglerKasinospel med sagtssom ovan
ordandraErfarenheterna medi Finland. ärmånaderunder fyra
harutbetalningsautomater. Härför spelgäller påbegränsade. Motsatsen

tilltillgänglighetendet bedömserfarenhet ochFinland lång automat-att
världen de överhela räknat.omfattande över Avdespel blandär mest

redovisarPenningautomatföreningenfinska markmiljarder1,6 somsom
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överskott kommer den helt övervägande andelen från penningutbetal-
ningsautomatema.

Arbetsgruppen har överlagt med antal för den Finskaett representanter
Penningautomatföreningen beträffande frågor driften spelverksam-om av
heten det ekonomiska utbytet. Deras beskrivning omfattarsamt alltien
väsentligt positiv bedömning verksamhetens utrustning, hur föreningenav

denna allteftersom de tekniska förutsättningarnaanpassat ändrats deoch
motiv låg bakom beslutet kasinospel med internationellaatt startasom
regler på hotel Ramada President i Helsingfors. Penningautomatförening-

har genomgående vinnlagt sig lyhörd ñr sin publiksatten om vara
önskemål variation i spelet och initiativ till kvalificerattog ettom man
kasino när bedömde spelformen inte längre skulle upplevasattman
särskilt dramatisk allmänheten. det ekonomiskaAtt utbytet har varitav

medframgår önskvärd tydlighet föreningensgott årsredovisning förav
1990.

Penningautomatföreningen har. form mellanting mellan ettsom en av
traditionellt kasino och de spelhallar är vanliga i Europa,utesom
utvecklat vad kallar minikasinon. Dessa kasinon består i förochman
sig många innehåller även spelbordautomater ñr roulettettav men par
eller Black Jack med jämförelsevis begränsade insatser. Minikasinona har
blivit mycket uppskattade de håller öppet redan från kl. 10.00 på-
förmiddagen stänger andra sidanå vid 20.00-tiden och tillfreds-men -
ställer uppenbarligen bred publiks intresse. Arbetsgruppen besökteen ett
dylikt spelställe kundeoch konstatera spelet bedrevs under godatt
ordning.

Arbetsgruppen träffade under Helsingforsbesöket polismästaren och
biträdande polismästaren i staden två församt varderarepresentanter
Inrikesministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet. Dessa myndig-
heter hade varit ansvariga för samhällets bedömning vid tiden för
lagreformerna. Man hade då hantera de rådande politiska uppfattning-att

och redovisade för de reaktioner mötte erfaren-arna samtnu oss man
heten hur regelsystemet fungerat.av

De finska myndigheterna hade bara positiva omdömen Polisenatt ge.
ansåg de illegala spelklubbar onekligen förekommitatt innan kasinotsom
öppnade i Helsingfors hade förlorat marknaden. Man fann detpå helanu

miljön kring och i kasinot helt polisiärttaget anknutna problem.utansom
Det förekom varken prostitution, narkotikahandel eller vanlig fyllaens
i kasinots närhet. Kasinot hade hitintills enbart varit till i detnytta
allmänna ordningsarbetet.
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bedrevkontrollverksamhetredovisade vidare denPolismästaren man
kontroll ochñr kasinots internahadede bestämmelser sattsamt uppman

Inrikesministerietfrånkravhade varitsäkerhetsarbete. Det attett
polisen.godkändessäkerhetsarrangemangkasinots av

anmälda ochbådefortlöpandeHelsingforsPolismyndigheten i gör
fannsspelhallama. elvaDetochoanmälda besök i kasinot påute
specialut-kontrollverksamhetenavdelade förtjänstemän genomvarsom

medrutin tillsammansemellertidBevakningen bedrevsbildning. som
kasinotsutbildathade vidarepolisuppgifter. Polisennormalaandra egna
kundedärmed avgöraordningsmän ochvilka avlagt edsäkerhetsmän som

maktbefogenhet.stöd det allmännasingriper medhur avman
allmänkasinospelet omfattarbeträffandegranskningsuppgiftPolisens

TV-övervakningenvidavseendesäkerhet. fästeordning och Man stort
inspelningar.delfåkunde, motiv förelåg, begäranäroch taatt av

säkerhetsplanen bestämthar isäkerhetspersonal och polisenKasinots
dessutomochrespektive säkerhetsrapporterinformation frånutbytaatt

kunskapenför Ökaseminariumgenomföraårligenminst attgemensamtett
erfarenhetsåtervinning.kontrollarbetet genomom

TV-för kasinotsledningscentralentillfälleñckArbetsgruppen att se
tordeochimponerandeAnläggningenövervakning, bond för bord. var

tillhaft tillfälleför inteföreställa sig denomöjlig att egensomvara
bedömning.

1989vi tagit del århar poängteratArbetsgruppen att enavovan
beställdi FinlandStatistikcentralengenomförd sociologisk undersökning

jämförelse-denna samlaSyftet medPenningautomatföreningen. attvarav
eventuella olägen-spel, speletsundersökningarmaterial tidigaretill om

förintressetorsaker tillavseende spelarnasamhälletsheter, samtomsorg
ochi åldern 13-74 åromfattade 000Undersökningen 3spel. personer

summering.följerstatistiskt säkerställd. Nedanär en
tillfällevid spelat någontillfrågade hade % något påde 83 automat.Av

medkvinnor. spelautomateroftare och ñr änspeladeMän mer pengar
förströelsespel. Denpenningvinstchanser populärare än senastevar

%% och 28hade hela 60 männenföre undersökningenmånaden avav
ökade i popularitet. Denlyckan. Pokerautomaternakvinnorna prövat mest

uppskattas till något överspeltillfälle kundegenomsnittliga insatsen per
finska mark.40

tillfälligspelande i FinlandalltdelenövervägandeDen var avav
månader-under despelat tvådetredjedelarkaraktär. Två senastesomav

deEndast %gånger. 10spelat högstundersökningen hadeföre tre avna
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spelande deltog i genomsnitt än gång vecka. Spänningenmer en per
35 % den viktigaste anledningen tilluppgavs deltagande.av vara

Drygt 5 % sigansåg ha förbrukat för mycket eller tid på spel.pengar
Svaret omfattade emellertid alla former spel, alltså även lotto ocht.ex.av

Man spelar i likatrav. mycket istort städernasett på den finskautesom
landsbygden. Skillnaden mellan länen också liten. Sak gälldevar samma
ñr spelarnas sociala bakgrund. Det noterades pensionärer spelade iatt
betydligt mindre omfattning än övriga. Människor med högre utbildning
eller med s.k. högre social ställning spelade förvånansvärt mycket, ansåg
sociologema.

Åland4.4.5 Särskilt kasinospel påom

Ålands penningautomatförening driver kasino enligt internationellaett
regler hotellpå Arkipelag i Mariehamn. Kasinot innehåller bordspel för
roulett och Black Jack 20-tal penningutbetalningsautomater.samt ett
Föreningen är s.k. offentligrâttslig förening driversom ocksåen- -Åland.automatspel på andra ställen på Vidare driver kasinospel påman
alla passagerarbåtar registreradeär i Mariehamn.som

Totalt omfattar verksamheten omkring l 000 ochautomater 25-talett
Ålandsspelbord. penningautomatñrening har 80 anställda och hadeca

1990 bruttoöverskottett på 17,3 milj. finska mark. I princip används
överskottet i sin helhet stöd till allmännyttiga organisationersom på
Åland.

Kasinot på Arkipelag 3,5 milj. finska mark i årligt överskott.gav ca
Spelhallen vid hamnen beräknades i genomsnitt ha 1 000 besökare per
dag under högsäsong och varje besökande beräknades spela för 40 finska
mark.

ÅlandKasinospelet på privat initiativ frånett 1964 dåemanerar ur ett
roulettbord lånades från Sverige och nöjesfältet Gröna Lund. Under

Åland25-tal år bedrevsett spelet på i princip på sätt vidsamma som
svenska restaurangrouletter förutom hela tiden haftatt möjlighetman att
spela på penningutbetalningsautomater. 1989 ändrades förutsättningarna
och spelar enligt internationella regler.numera Dock med vissaman
begränsningar avseende insatserna så dessa skall upplevasatt som
anpassade till den åländska publiken.

Ålands penningautomattörening leds styrelse dominerasav en som av
den åländska landskapsstyrelsen. Det är också denna styrelse som
beslutar fördelningen överskottet. De övergripande bestämmelserom av
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under lotterilagföreningen arbetar âr LL lotterier april15ensom om
1966 penningautomatñrordning decemberoch 21 1972en som
Landskapsstyrelsen utfärdat.

föreningen och inom LandskapsstyrelsenInom övervägs för närvarande
förändring beträffande administrationen bidragen från kasinotsen av

inkomster. Hela det arbetet överlåtas till Landskapsstyrel-senare avses
kansli i syfte renodla Penningautomatñreningens verksamhet tillattsens

de professionella kasinofrågoma. Därmed skulle föreningensrent
inbetalning överskottet till Landskapsstyrelsen kunna jämförbarav vara
med skatteinbetalning.normalen

ÅlandsArbetsgruppen hade överläggningar med polismästare och
socialdirektör hade förekommitangående spelet. Det inte anled-några

ingripandenningar till eller andra undersökningar från myndigheternas
sida. Man erinrade dock vikten kontrollera åldersgränsen 18attom av

vid spelhallar i anslutning tillår passagerarbåtshamnen.
träffade vidareArbetsgruppen ñr Landskapsstyrelsen.representanter

politiker bekräftade den problemfriaDessa närmast situationen beträffan-
Ålandde kasinospelet erinrade samtidigtpå de begränsningarattmen om

införts för insatserna syftade till spelets karaktär tillattsom anpassa
rådande förhållanden ön och dessa begränsningar förmodligenpå varitatt
betydelsefulla för den utvecklingen.gynnsamma

4.5 Kasinospel i några grannländer utanför Norden

4.5.1 Allmänt

Arbetsgruppen har gjort mycket begränsat urval länder för studiumett av
det 25-tal bedrivsdär det internationellt kasinospel. Enligt direktivenav

skulle också grannländerendast kartläggas. De länder beskrivssom
nedan år Storbritannien, Tyskland och Polen.

.

4.5.2 iKasinospel Storbritannien

Det antalet kasinon i England, Skottlandtotala och Wales föuppgår
till dessa finns inärvarande 120. 20 centrala London.Av

.utifrånKasinospelet regleras bestämmelserna i Gaming 1968,Act
Chapter och tillämpas65 och uttolkas the Gaming Board. Lagstift-av

området.ningen ingalunda den förstafrån 1968 år på Lagar om
kasinospel har funnits i Storbritannien sedan medeltiden. Gaming Act
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utgör emellertid ofta modell för uppbyggnaden lagstiftning i deav ny
länder under tid introducerat kasinospel.som senare

Enligt de brittiska bestämmelserna tillåts roulett såväl fransk som
amerikansk endast med nolla banco,men baccarat,puntoen Black
Jack och Varje kasino får endast hålla tvåcraps. penningutbetalningsauto-

De kasinonmater. arbetsgruppen besökte isom centrala London var av
skiftande storlek och karaktär.

Det är allmänt känt de riktigaatt storspelama söker sig till London.
Trots Londons kasinonatt utgör 20 % antalet står de för mellan 60av
och 70 % den samlade bruttovinsten utgörav omkring 400 miljonersom
pund eller 4,4 miljarder kronor år.ca per

Kasinospelet i Storbritannien sker inom slutna sällskap några problem
bli medlem föreliggeratt dock inte för besökande med råtta förutsätt-

ningar, det får inte marknadsföras skall enbartutan tillfredsställa ett
redan befintligt spelbehov. Det får heller inte förekomma någon form

artistuppträdande i sambandav med spelet. dessaAv regleringar följer
alltså det knappastatt är för dra till sigatt turister engelsmännensom
bedriver kasinospel. Den slutliga bekräftelsen på detta utgör 48-
timrnarsregeln. Enligt denna beviljas inget klubbmedlemskap förrän 48
timmar förflutit sedan ansökan lämnades.

Tillsynsmyndigheten Gaming Board handlägger tillståndsârenden för
såväl kasinot den personal arbetar medsom spel. Myndighetensom hade

75 anställda hälften utgjordeca tillsynspersonalvarav arbetadesom ute
pá fältet. Dessa inspektörer ofta tidigare polisman. En kuriositetvar för
brittiskt kasinospel är de anställdaatt förbjudnaär dricks frånatt emotta
gästerna. En är kasinon enbartatt fårannan etableras inom särskilda
areas i Gaming Act. Rentsom allmäntanges bör framhållas att
samarbetet mellan de olika kasinonas såkerhetspersonal och tillsynsmyn-
dighetens inspektörer fungerar bra och Gaming Boardatt naturligtvis
utgör synnerligen stark maktfaktor i branschen.en

skattesystemet för kasinospel lades så under årsent 1980.om som
Före utfärdandet the Finance Act of 1980 beskattadesav inte brutto-
överskottet. l stället betalade kasinona form fastighetsskatten av samt
avgifter på varje bord och spelautomat. Avgifterna på spelautomatema
kvarstår emellertid efter omläggningen till bruttovinstskatt.en
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Skattenivåema över årligen har inte ändrats sedan 1984.ses men
Skatteskalan progressivâr enligt nedanstående tabell

Årligskattesats bruttovinst

2,5 % mindre än 2750 000
12,5 E750 000 fA 500 000-
25 % E4 500 00 29 000 000-g33,3 % större än E9 000 000

De olika licenserna Gaming Board godkänner debiteras enligtsom
nedan

första licens E26 200
årlig fömyelsekostnad E5 600
överlåtelsekostnad E5 800
licens för spelautomat E2 820 styckper
övrig fömyelsekostnad fil 104
personalicens 555 styckper

Kasinots bankgaranti brukar uppgå till omkring 5 000 insatsx max
25 %.+

Alla skatter och avgifter betalas till Skattemyndigheten. Avgifterna är
så avpassade de också skallatt täcka kostnaderna för Gaming Board.

totala årligaStatens inkomster från kasinospelet i Storbritannien uppgår
till miljoner60 pund.ca 5

Brittiska kasinon håller öppet mellan kl. 14.00 och 04.00. Sprit
inom kasinots lokaler inte i absolut anslutningserveras till spelbor-men

den. Kasinot får inte bevilja krediter och check används i stället förom
kontanter vid växling till spelmarker checkenmåste exakt dateradvara
och skall lösas in inom bankdagar.två En spelare enhar rätt återlösaatt
utställd check under spelkvåll.samma

Gaming Board sedan den lagstiftningenatt i brukanser man togsnya
1968 i huvudsak slagithar undan benen på det illegala spelet. Vad man
känner till år det inomendast Londons China Town det förekommersom
illegalt tåmingsspel.
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4.5.3 Kasinospel i Tyskland

Liksom i Storbritannien söker kasinospelet i Tyskland sitt frånursprung
medeltiden. Anteckningar från 1378 visar staden Frankfurtatt Mainam
använde sig allmänna spellokaler i syfte öka stadensav inkomster.att En

historisk notering är kasinon vanligt förekommandeannan att olikapåvar
kurorter under 1700- och 1800-talen.

Samhällets tolerans kasinospel har varit lite fram och tillbakaav i
Tyskland. Under delen 1800-talet och undersenare 1900-talet, framav
till Tredje Rikets uppkomst, accepterades inte kasinospel på grund attav
detta uppmuntrade omoral, vidskepelse och hade allmänt negativen
påverkan familjelivet.på Nationalsocialistema, däremot, ansågs
ointresserade hur tysken i allmänhet roade sig.av

Efter det Tredje Rikets fall tillät de allierade kasinon öppnadesatt i
begränsad utsträckning. I samband med 1950 års konstitution förnya
dåvarande Västtyskland kom kasinoverksamheten delegeras tillatt en
delstatlig angelägenhet. Till visso nödgadesyttermera några delstater att

över det operativata för driften kasinonansvaret då tidigare inne-av
havare inte uppfyllt reglerna. Numera regleras kasinospelet bestäm-av
melser från 1973 stadgar kasinon kan lokaliserasattsom även på andra
platser än traditionella rekreationsorter. Sedan 1980 har centralregeringen
delegerat till delstatsregeringama för beskattningatt kasino-ansvara av
spel. Därmed år kasino huvudsaki delstatlig angelägenhet i Tyskland.en

Det ñnns 30-tal kasinon i driftett i Tyskland. Enligt International
Casino Law Gabot, Thompson och Tottenham 1991 spelas det ñr
omkring miljarder30 tyska mark år med sammanlagd bruttovinst-per en

på under miljard.1strax Medsumma genomsnittlig skatt på 80 %en av
bruttoöverskottet får delstatema in mellangemensamt 700 och 800
miljoner mark år.per

En väsentlig skillnad förhållandena imot Storbritannien är tyskaatt
kasinon kan konkurrera gästerna anordna kultur-attom ochgenom
underhållningsaktiviteter, än inte i direkt anslutning till kasinolokalen.om
Dessa kompletterande uppskattas delstatema ocharrangemang av ses som

tillskott till kulturlivet iett delstaten.
De flesta kasinon i Tyskland år privatägda. Det förekommer dock

samägande mellan det allmänna och entreprenörer. I några undantagsfall
förekommer även statliga kasinon.rent Reglering tillsyn kasinospelav av
har nämnts överförts från den federala nivånsom tillovan delstaterna.
Bestämmelserna omfattar Skattesatser, minimiálder för spel mellan 18 och
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21 år, kasinona får lokaliseras, tid ñr löpande tillstånd, dagligavar
öppetbållandetider, dagar då kasinot måste hållas stängt vilka spelsamt

tillåts. Kontroll och tillsyn sköts såväl delstatliga tjänstemänsom av som
kasinots säkerhetsmän. De olika kasinona får utbyta informationav egna
individer misstänks för fusk eller andra oegentligheter.om Kasinonasom

har i praktiken ensamrätt till spel inom sin region.
detAv ovanstående framgår det tyska samhälletsatt krav ordningpå

och reda inom kasinospelet överensstämmer väl med vad gäller isom
Storbritannien. Avvikelser går finna beträffandeatt regleringen av
penningutbetalningsautomater där det i Tyskland inte förekommer någon
antalsbegränsning väl restriktion såtillvida dessamen atten automater
måste placeras avskilda från den lokal där roulett- och Black Jack-spel
bedrivs.

Det är också vanligt i Tyskland gästerna får betalaatt entréavgift tillen
Ävenautomathallama eller två mark. till kasinots spelbordom en tas

entréavgift Normalt håller kasinonaut. öppet mellan kl. 15.00 och 03.00.
Kasinospelet legitimeras innehavaren tilldelasatt licensgenom en av

delstatens inrikesministerium. Sökande licens avkrävs förmågaav att
bankgaranti, godtagbartpresentera curriculumett vitae erforderligsamt

branschvana. Det brukar ankomma på den lokala polismyndigheten att
undersöka bakgnmdsfäkta.

Den hos kasinot anställda personalen innehar ingen särskild legitima-
tion. Den avlönas på sätt sker i Danmark, alltsåsamma som genom
tronc. Kritiker personalenmot skallsystemet att avlönas via ett
kollektivt drickssystem brukar hävda de gäster, medvetetatt ellersom
grund okunskap dricksens betydelse underlåter lämnaav dennaom att
gåva behandlas med mindre tillmötesgående personalen. I Tysklandav

denna lite olustiga situation förstärkas beskattningenanses attav av
bruttoöverskottet hög.är så Drickspengama blir inte bara nödvändig-en
het för avlöning personalen. betydandeEn del kasinofönetagetsav egetav
rörelseresultat inhämtasmåste från dessa gästerna frivilligt lämnadeav
gåvor. Denna omständighet har föranlett vissa delstater införasenare att

speciell skatt på drickspengama. I Hamburg uppgick denen till 4 %.
Beskattningen bestäms respektive delstat. Den normala skattesatsenav

är %80 bruttoöverskottet. l vissa delstater är beskattningen ännuav
högre på grund specialskatter. Skatten betalas in dagligen.av

Tysklandl finns exempel på särskilda turistortskasinon. De på
Borkum och Nordemey stänger under vintersäsongen vad beträffarutom
penningutbetalningsautomaterna.
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Spielbank Hamburg arbetsgruppen ibesökte ansågs Tysklandssom vara
näst största kasino med totalt omkring 300 anställda. Kasinot består av

m2l 000 våning med roulett-storen och Black Jack-bord på Hotel
lnterContinental ytterligare spelhallarsamt med penningutbetalnings-tre

i olika delarautomater Hamburgs city. Det ägs privata intressenav av
och detär enda med tillstånd i staden har omkring 1,6 miljonersom
invånare.

Erütrenhetema de allra åren från det tyska kasinospeletsenaste säger
den höga skattesatsenatt håller på driva delatt spel frånut det legalaen

området till det illegala. Detta ville emellertid den tyska polisen inte först
tillstå. Då Finansdepartementets företrädare modererade diskussionen
något kunde arbetsgruppen förstå det fanns vissatt substans i påståen-
dena.

4.5.4 Kasinospel i Polen

Kasinospelet introducerades i Polen åren 1988 och 1989. Det första
företaget, Casinos Poland, jointett mellan Polensventurevar statliga
flygbolag LUI och Casino Austria. Senare under 1989 och 1990 tillkom
flera kasinon i bl.a. Warszawa, Posen, Poneslau, Stettin och Minsk. Det
svenska Cherryföretagen startade kasinon i bl.a. Warszawa, Krakov och
Sopot. Cherryföretagens kasino i Warszawa, officiellt heter Orbissom
Casino Ltd, har varit igång i än år och ärtre jointmer ett medventure
bl.a. Orbis resebyrå i Polen. Det krävs samarbete med polskt företagett
för kunna tilldelas koncession.att Finansdepartementet och hand-en
läggande myndighet vid sidan ministeriet beslutar koncession.av om

Förutsättningen för utländsk investering i kasinoverksamheten i Polen
kunde räknaatt med skattefrihetvar tax holidaysman under de tre

första åren. Kasinot skulle enbart med 2,5taxeras omsåttningsskatt på
det till spelmarker invâxlade beloppet Drop. Därmed skulle kasinot
kunna räkna med under år gällandetre resultatförbättringen med 15
räknat på bruttoöverskottet Win jämfört med vad den normala
bolagsskatten 40 nettovinsten skulle innebära.om av dessaAtt
förutsättningar visade sig teori och inte praktiskt tillämpbaravara
återkommer arbetsgruppen till nedan.

Det har i samband med de första kasinoetableringarna i Polen antytts
fältet varit alltföratt öppet för lycksökare med tveksamma erfarenheter

och kimskaper inom kasinobranschen. I decentraliseringens glädjerus
ställde de lokala myndigheterna inte tillräckligt höga krav på operatörer-



SOU 199228 Kasinoverksamhetens utveckling få. 1991o. m.

faktor,En måhända bidragit till kasinoverksamhetenattna. annan som
i Polen inte varit tillräckligt den osäkraär beskattningssituationen.stram,
Polen sken tillämpa där utländskasagts att ett systemsomger ovan av
investerare får skattefria år vad bolagsskatten,tre avser som annars
normalt till 96.uppgår 40 Denna omständighet innebär självklart storen
fördel under kort tid omständigheten självklartmåste i särskilttasmen
beaktande vid långsiktigt verkande investering.en

Det visade sig, ñck arbetsgruppen ochpå ställe redovisat, deort att
bestämmelser skrivits in i koncession angående skatten inte komsom att
tillämpas när verksamheten kommit igång. Erfarenheten blev att
myndigheterna från tid till godtyckligt ändrade bestämmelsernaannan
såväl beträffande olika avgifter för kasinots utskänkningsställe försom
skatterna.

Skattefriheten ivarade praktiken i månader. Efter den periodensex
höjdes omsättningsskatten till 5 %. Senare ändrade myndigheterna
beskattningen till bruttovinstskatt 30 % därefter höjdes tillen om som

%. skattefriheten35 Av blev intet och omsättningsskatten blevav en
bruttovinstskatt.

polskaDe myndigheterna tillåter drickspengar. Emellertid har dricks-
inte blivit sedvana bland gästerna och personalen eftersträvarpengarna

inte heller dricks i sitt agerande såsom fallet iär Tyskland. EnLex. av
förklaringama till detta förhållningssätt är spelar med denatt man numera
inhemska valutan Sloty och inte med US-dollar eller med tyska mark.

iGästerna kasinot och i den till företaget hörande spelautomathallen
utgjordes omkring %70 polacker 30 % utlänningar. företags-Detav
ekonomiska överskottet från kasinospelet fortfarande acceptabelt,var
menade Cherryföretagens myndigheternas handlägg-representant, men
ning beskattningsärendena ingav ñr framtiden.av oro

Som följd utländska investerare inte kunde lämnasatt tryggheten av
i de avtal slutits hade heller inte överenskommelser fortsattasom om
samarbetsprojekt kommit till utförande.

4.6 viktigaNågra erfarenheter

Det har för arbetsgruppen med skärpa understrukits från branschexperters
sida motivet för införande internationellt kasinospelatt måsteav vara
ordentligt genomdiskuterat innan beslut Man den sättstas. attmenar som

för driften kasino vilkamåste bevekelsegnmdernaatt ett vetaansvara av
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varit från beslutsfattarnas sida för kunna kasinot karaktäratt ge en som
stämmer med dessa syften.

deAv motiv hittills varit till debatt självklartsom ochaccepterasuppe
stryks under det illegala spelet icke kanatt överleva än på enstakaannat
ställen internationella kasinon öppnas. Experternaom attmenar
valutamotivet inte skall underkännas detta inte äratt änmen av mer
marginell betydelse. En ökande turism däremot inte allstror på. Detman
är alltför överdrivet motiv blandett de diskuterade. Turism är mestadels

familjeangelägenhet och det framstår rimligten detatt anta attsom
sparbelopp för knappastavsatts semesterresan någrasom extrarymmer
slantar för kasinospel. De branschkunniga måste erkännaattmenar man

det internationella kasinospeletatt inrättas därför vill tillfreds-att man
ställa icke uppfyllt spelbehovett bland de potentiella gästerna. Detta
behov kan finnas hos lokalbefolkningen lika väl hos nationella ellersom
internationella besökare kasinoorten.på

Vidare krävs öppen attityd till de tvivel förtjänsterutanen stora som
kan göras på kasinospel. Det självklart frånarrangemang av anses
operatörernas sida samhället fastatt tar överett styrningen,grepp
regelsystemet Äroch normgivningen beträffande vinstutdelningen. man
från sida dessutom bereddstatens frimodigt inse detatt går tjänaatt att
in icke obetydliga skatteinkomster från kasinospelet, föreligger goda
förutsättningar för operatören kan utveckla kasinospeletatt i förhållande
till förutsättningarortens både samhälletgemensamt ochsom gagnar
kasinooperatören.

Vidare från branschens sida det är relativt ointressantmenar attman
tilldelas huvudmannaskapet för kasinoverksamheten.vem som Dagens

restaurangrouletter drivs med privat vinstsyfte utgångspunkt. Densom
formen är också vanlig kontinentenpå vid driftute internationellaav
kasinon. Det är dock ingen för branschen onormal situation samhälletatt
i eller form självt förbehåller sig fören verksamhetenannan att ansvara
med någon branschkunnig firma gör jobbet. Staten kan alltidsom se
till överskottet fördelas iatt acceptabla former.

Det väsentliga är innan lagarna skrivsatt för koncession, dagligman,
drift beskattning, helt klarärsamt över varför vill inrätta kasinon,man
hur vill driva verksamheten och hur överskottet skallman användas.

Dricksfrågan är genomgående spörsmålett annat visat sig hanterassom
olika från land till land. Erfarenheten talar för måste bestämmaatt man
sig för hur drickspengama skall redovisas och användas innan man
bestämmer lämplig beskattningsnivå. Från de tyska kasinona finns det en
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förhållandebehandlas idelvisgästeftersmakbeskkvarvarande attav en
börordningsådanEnTyskland han lämnar.idrickstill den tronc

kultur merpartentill denregelsystemetundvikas att somanpassasgenom
företräder.främstgästernaav

föravgörandenaturligtvis ettbemärkelse äri vidSäkerhetssystemet
Säkerhetenförtroende.spelande gästernasvinna dekasinos förmåga att

tillräckligsigtilldramedel brukarkontantahanteringbeträffande av
behöverbestämmelsernasidafrån operatörensuppmärksamhet attutan

kringkontrollfrågomaochsäkerhets-ärdetaljer. Däremotomfatta alla
avvägningaroch kräverbedömningskaraktärtillträdegästernas mera av

kanDetintegritetsfrågor.personligatillsida gränsarsamhälletsfrån som
bedömninggällakanregistrering, detidentifiering ochpågälla krav av

videoin-ochTV-övervakninggälladet kanstorlek ochentréavgiftemas
spel.pågåendespelning av

huvud-reglerarbesluthypotetisktiBeroende på hur ett senareman
diskussionerdekasinospel äveninternationellt måsteförmannaskapet om

EG-medlemmamasnuvarandeliberalisemgharmonisering och av
intressenprivatatillåta attin. Kommerkasinoregleringar vägas attman

företagnationellaenbartbestämmaocksåspelet måstebakomstå omman
utländskförgång öppnarpåellerkoncessiontilldelasskall enmanom

konkurrens.
Vskall klargöraEGdiskussioner inomnärvarandeförpågårDet som

slumpendärspelbestämmelserförförutsättningarna omgemensamma
fortfarande isigbefinneröverläggningarvinstmöjligheten. Dessaavgör

EG-inte allmänt accepterathar ännuochstadiumförberedandeett man
kasinospel kanutgångspunkterpreliminära t.ex.kommissionens att vara

överensstämmelseEG-reglering ikräverdärmedaffärsverksamhet och
Rom-fördraget.med

iLondoniExhibitionTradeAmusementsamband med mässanI
Serviceshead of theSydowSchrnittHelmutfebruari i höllår Dr von

spelärendenförEG-kommissionen,vidSection of DG III ansvararsom
market.singlein theGamingrubrikenunderanförandeEG,inom ett
hållningdenkringhuvudsakligenAnförandet bestod ett resonemangav

utveckla. Drkommaframtiden kani attEGolika slagtill spel somav
blikundesigföralternativfyrabeskrevSydowSchmitt varsomvon

fortsatt intresse. Dessaföremål för var
allsnågotgöraförutsattesinteEG-kommissionendäroption,The zero

spelverksamhetenhanterafortsättakundemedlemslandvarjedärutan
för zero-förmåntillframförtsmotivdehittills. Ett somavsom
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optionen spel bordeatt kriminellt och det endastvar om attpengar anses
skulle tillåtas inom ansåg legaliseringstater spel endasom av vara
utvägen för bekämpa illegaltatt spel och tvättning svartaav pengar.

The first option, innebar de nationella regleringarnaatt spelverksam-av
het skulle ställas under EG-domstolens prövning för få kontrolleratatt om
de förenliga med Rom-fördraget förbjuder hinder för handelvar ochsom
rörlighet.

The second option, innebar kommissionen initiativatt till harmoni-tar
sering befintliga nationella spellagar för förbättra spelsäkerhet ochav att
underlätta för människorna i de olika medlemsstaterna förstå spelen.att

The third option, innebar kommissionen låteratt utarbeta direktiv som
liberaliserar de olika ländernas regler för spelverksamhet i syfte att
förbättra konkurrensen och förhindra direkt stöd tillatt staterna ger egna
spelorganisationer eller utfärdar exklusiva rättigheter för elleregna
inhemska bolag.

Av ovanstående framgår det för närvarande inteatt definitivtär klarlagt
spel skall ingå i Rom-fördragetsom bestämmelserom pengar anses om

economic activity det allmänna opinionslägetatt tycks tala ñrmen att
så blir fallet.senare

Slutligen har arbetsgruppen förstått det är nödvändigt denatt att som
koncession kasinospelutöva verkligenatt harges ekonomiskt solid basen
stå på. En rejälatt bankgaranti mäste avkrävas vederbörande.

4.7 Påverkan på legalt spelannat om pengar

Det råder framgått på ställe i detta betänkandesom annat delade
meningar huruvida internationellt kasinospelett i Sverigeom påverkar
andra etablerade spelformer. Representanter för totalisatorspelet är
ganska övertygade kasinospel kommeratt stjäla kunder frånom att

och galoppenstravets banspel. Andra bedömare från de statenav
dominerade spelformema är inte lika övertygade och från kasino-
branschen tror påverkan depå befintligaatt spelen kommerman att vara

marginell.ytterst
Någon avdömning mellan de divergerande uppfattningarna inteavser

arbetsgruppen sig in på. Däremotatt går det lägga fram delge att en
synpunkter förmodligen har viss bäring i sammanhanget.som

Enligt arbetsgruppens uppfattning kommer eventuellt kasinosett
utformning och inre miljöatmosfär styrande för denatt publikvara som
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medskulleSverigekasino iexklusivtattraherad. Ettsigkänner ytterst
miljöSådangåverksamhetenfå runt.sannolikhet ha svårt attattstor

alternativ. Ennågotbanspelarefåtalsannolikt baraskulle ett varaanse
kasinotkonceptenligt detexempelvisutformningvardaglig sommera

dragningskraft.säkert ha störreskullei LondonefterVictoria arbetar
förelleravkopplingförjobbet attstund efteringäster gåDär syntes en

inte på någotmiljö dockdylikmed bekanta. Enumgås otvungenmera -
spelaresåväl heltlockatroligenkaneller slitenslarvigsätt somnya-

spelformer.befintligaidagkonsumenterviss dragning påutöva av
spelformersnabbarebetydligtdekasinospelet ärkaraktäristiska förDet

Trissspelsnabbanuvarandemed vårajämförtförekommerdär somsom
minut påkan göradragDubbel. Hur mångaoch Dagens enperman

meddetefterräknatinte attarbetsgruppenharautomat uppgesmen -
timme.påroulettomgångardet spela 90flyt gårlite att en-

ekonomiskmedsambandaspekter,4.8 Sociala
brottslighetbrottslighet eller typ avannan

driva fråganvilldenframhållithar tidigareArbetsgruppen att omsom
meddettaSverige måste görakasinospel iinternationelltintroduktion av

hasardspel därfrågaärkaraktär. Dettill speletsattitydöppen omen
insatsenspåverkasutsträckningavgörandeivinstenspelaren vet att av
minimalamedävenspänningsmomentSpelet tillfredsställerstorlek. ett

varjevinstdrömdenuppfyllelse åtochDetinsatser. somgerroar
gästen,bäst närKasinospelet fungerar trotsspeleti säkert när.deltagare

blundaroch spelar. Dentillbakaförlust, kommermindre gärna somen
kasinon måsteidéerför frami ställetfakta, eller attdessaför somsom

motiv, bör avstådiffusaliknandeochEG-anpassningtill följdinrättas av
sig.från att engagera

ochfranskahasardspel hasard årideltagandeEmellertid behöver inte
barskrapadförmodas gåspelarenlikställas medriskfylldbl.a.betyder att

inträffarocksåytterligheterdet ärhänder,från kasinot. Sånt sommen
försig påkoncentrerasamhället skallspelform. Vadvarjeinom annan

ärkonsekvensersociala attnegativaundvikai möjligaste månatt
medSåvälutfärdats.bestämmelserdeefterföljdenkontrollera somav

uppträdande.beträffande gästernasdriftenavseende på som
samtligamedaspekternasocialadetagitharArbetsgruppen upp

med.kontakthaftvimyndighetsrepresentanterochkasinoföreträdare som
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Samtalen har rört möjligheter och eventuella skyldigheter för personalen
vid kasinot observera ochatt över beteenden hos individer ellerreagera

inte år socialt acceptabla i välfárdssamhälle.grupper som Det harett
ibland varit nödvändigt, för skapa förståelse föratt dessa frågeställningar,

relativt djupt förklaraatt varför det svenska samhället ñster så stort
avseende vid undvika uppkomstenatt miljöer kan locka tillav som
ekonomiskt lättsinne. Vi har under dessa samtal inte bibringats någon
uppfattning kasinospel skulleatt oönskat inslag iom ett någonderavara
lands kultur.

Arbetsgruppen har tagit del några sociologiska uppsatserav som
behandlar spelares beteenden.

Spel med Penningautomatföreningens spel PAF 1989-
En sociologisk analys 1972 års lotteriutrednings betänkandeav-
Lunds Universitet, 1976
Trav på Umåker Socialhögskolan Umeå, 1974-

Materialet är gammalt och kan inte ligga till grund för någon bedöm-
ning från arbetsgruppens sida. Den PAF ombesörjtuppsats ärsom
behandlad i detta betänkande. Vad analysen lotteriutredningensav
betänkande Enarmade banditer beträffar kan knappast haman annan
åsikt än detta är likaatt tendentiöst hållet till automatspelets försvaropus

själva betänkandet hållet de s.k. banditema.som emotvar
Sekreteraren Tom Kavanagh vid brittiska Gaming Board framhöll ñr

från derasatt sida helt lämnadeoss till den enskildeman gästen att
avgöra han ville spela bort sina eller inte. Uppgiftenom förpengar
Gaming Board till lagstiftarensatt att regler följdes tillvar punkt ochse
pricka. De moraliska aspekterna lämnades dårhän.

Från kasinoägamas sida har föga förvånande, annorlundaman, en
attityd till spelarens sociala situation än den samhället företräder.som
Detta hindrar dock inte kasinoägarnaäven socialtatt vill ha acceptabla
förhållanden i sina lokaler. Vad minst allt ärönskar gästernaattman av
skall skadas ekonomiskt eller socialt sitt spel. Man griper inav- om-

märker någon spelareatt gör insatser långtman över den kapacitet som
kan beñntlig.antas På vår fråga hur kan skiljavara olika spelaresman ut
ekonomiska och sociala situation blir tränatsvaret att ett öga sällan tar
fel bland gästerna på kasino.ett

Arbetsgruppen har inte underlag för göra några uttalandenatt kansom
klargöra frågan uppkomst sociala problem till följdom ytterligareav av
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inte sägersidakasinooperatöremasfrånAttspelform manpengar.omen
defrånAttokommenterat.får ståmycketsärskiltmärkasig man

kasinoföretag-bekräftatväsentligtmed i allttalatvitillsynsmyndigheter
framföra åsikten.enklaredetuppfattning gör attens

internationelltmellaneventuellt samröreheller frågan ettInte om
någonsammanhangkasinospel kan i dettaochkriminalitetförgrenad ges
alltförmångaArbetsgruppenredovisning. attfakta stödd menarav

brottsligasociala ochuttalandenunderbyggdadåligtspriderlättvindigt om
platssinpåkan attutmarker. Detkasinospeletsiproblem vara

tillAustriaCasinokasinoföretagstörstavärldenspåpeka att ett av
österrikiskadenövervägande del ägs staten.av

ställtkasinospelinternationelltuppfattning ärarbetsgruppensEnligt
opererandedeochsamhälletBådekontroll.omfattandemycketunder en

kännaskall kunnaspelaren attengagerade i strävanstarkt attföretagen är
självför spelarenskyddtillminstinteställtsreglerde upp -som -

betydelse-torde ocksåutsträckning. Dettafulliakttas iverkligen vara en
illegaltför detförutsättningarnabegränsagällerpusselbit detnärfull att

spelet.bedrivna
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elleretablering5 Konsekvenser av

internationelltetableringutebliven av

Sverigekasinospel i

5.1 Allmänt

eventuella jordmånbeskriva denarbetsgruppenkapiteldettaI attavser
DärvidSverige.föreligger i dagenskasinospelinternationelltför som

kasinospelför ellermotivenangivnai direktivende emotkommenteras
Danmark,Finland ochfrämst ivunnits,erfarenheteratt somgenom

svenska förhållanden.tillöversätts

spelmarknadensvenska5.2 Den

Penning-spelbolagenstatsägdadespelmarknaden bestårsvenskaDen av
spelet hästsportenadministrerar ATG påTipstjänst. Vidarelotteriet och

lotterier ochtraditionellafolkrörelsernade allmnnyttigabedriveroch
penning-omsättningen påmätbarauppgick denUnderbingospel. 1991
desvaradedessamiljarder kronor. Avtill omkring storaspel 20,6

enkelEnfolkrörelserna förochför miljarderspelbolagen 16,3 resten.ca
och 7 kronorför mellan 6genomsnittssvensken spelarmatematik visar att

totala spel-detkan årjämförelse görasdag. Envarje attsomannan
vinpåvarje läggervad svenskarna årnågotbeloppet är större än ner

starksprit.och
Även i minnethasiffra börhög20 miljarder är attmanenom

knapptsiffrorexpanderat i realaspelmarknaden inteunder flera år utan
skedde påtillväxteninflationenhålla Denstången.kunnat stora som

ifortsatt ininte1980-talet harspelmarknaden delenunder större av
mättnad harbl.a.flera,till detta kanSkälen1990-talet. att envara

varitsamhällettillväxten iekonomiskahar deninträffat. Samtidigt svag
harnegativ. Svenskenhaoch med varittillåretför det senasteatt

penningspel.besparingar tillsinaberedd användainte varitdärmed att
svenska folketdöddärmed också påOvanstående bör attmytenta

statistiktider. Denunder s.k. dåligamycketsärskiltspelaskulle som
talarresultatfinns spelbolagens motsatsen.omom
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tidigare framhållits diskuterat förekomstenArbetsgruppen har avsom
branschexperter inte fåttillegalt spel i Sverige med några meramen

kriminalkommissarienuppgifter. har också samtalat med förreprecisa Vi
Stig Rikskriminalen har erfarenhetOhlsson vid många årssom av

det illegala spelet ibrottsbekämpning området. Han menadepå att
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö faktum ochettvar

det under vissa betingelser kunde till betydande belopp.uppgåatt
ville illegala spelet i Bland invand-Stig Ohlsson dela in det två typer.

samlingslokaler för etniska minoriteteroch speciellt inom olikararna
kunde låg andra människorsspel förekomma närmareom pengar som
normala kulturmönster medvetet brottsligt beteende.än En typ avarman
spel illasinnat slag det bedrivs vissa ochpå trav-av mera var som- -
galoppbanor och tenderade i andra former illegaltövergå spelattsom av

det sportsliga avslutats. bedömde Ohlssonnär Detarrangemanget senare
betydande storleksordning, kanske i vissa fall % denuppåt 30avvara av

legala ornslutningen för meeting.ett
Inrättande kasinospel enligt internationella regler skulle enligtav

Ohlssons bedömning spel.död på dagens illegala Hanta merparten av
kommit ihävdade många klammeri med rättvisan grundpåatt avsom

spel gjort detta just grund de legala alternativen inte funnits.på attav
bestämmer sig för tillåta introduktion internationelltOm staten att av

kasinospel skall ställasden fråga spelmarknaden avgränsadär ärsom om
till miljarder ellernämnda kronor i penningvårde20,6 1991 årsovan om
kasinospel lockar ytterligare kapital till marknaden. Arbetsgruppen menar

det talar den hypotesen.föratt mesta senare

5.3 Påverkan från öppnare Europaett

Arbetsgruppen har tidigare betänkandet EG-frågan knappasti påstått att
motiv i sig för införande ifrågavarande kasinospel.är något Denav

uppfattningen kommandekvarstår. emellertid förutsätterOm attman
EES-avtal och därpå ñljande medlemskap i den marknadengemensamma
EG leder till rörlighet bland bredare befolkningsgrupper detstörre är
självklart ingen nackdel olika kulturemade känner igen formerna föratt
spel i olikade länderna.om pengar

Det har under flera ñrutsatts den svenska spelmarknadenår att
kommer för olika former konkurrens utifrån. Redan i dagutsättasatt av

i företrädesvis denarbetar spelbolag med London svenskasäte mot
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vihadeihinder vägenlotterilag ställainte gällandemarknaden. Skulle
ochlotteriermarknadsföringföremål försannolikt varitredan i dag av

storbolagen.europeiskaspel från de
spelom-harmoniseringsarbete pådetredovisatharArbetsgruppen ovan

det inomöverdrift påståingenärinom EG. Det attrådet pågår attsom
nuvarandebehålla denstarka krafter önskarspelbranschen finnsjust som

seminarium i EGsfrån störreprotektionistiska hållningen. Rapporter ett
förseminariumDetinte detta.månad 1991 motsägerregi i december

februari detta åribevistade i Londonarbetsgruppenkasinoföretag som
långordandramedytterligare. Det kommerförhållandet att tabekräftar

gällerdetinträffar. Nårharmoniseringargåendelängretid innan några
dettordeetableringarspel ochgränsöverskridande taliberaliseringar för

beredningredovisning EGzsöveravsnitt finnstid. I 4.6längreännu en
ärendet.av

svenskapåverkar denförändringar,i tiden liggandeNärmast som
lottospel ochnordisktetableringplaner ettmarknaden, är på ettav

länder.vissaEuropacup-matchema förstryktips pågemensamt

beskattningförunderlag5.4 Kasinospel som

ochrekreations-utbudförinom samhällslivetsektorDen avsvararsom
kunnautsträckningframdeles i allt högre attfritidsaktiviteter kommer
sysslarbranschdenskatteinkomster. Frånbas för godautgöra somen
högstade allrabehandlas tordehärspelde olikamed typer av som
vanligföljerfinnas hämta. Dettaskatteinkomstema, relativt sett, att av en
Någotbetalningsfömiågan.följerbeskattningenskattepolitik därsund

beskattaskasinospel skallvilket sättbestämma påkan detsvårare attvara
frestandeiblandkanläggas. Detskallvilken nivå skattenoch på vara -

i sigkällanhögtskattenivån såläggafinns exempelvilket det på attatt-
0rd intemed andrakasinospel ärBeskattningtid börjar sina.efter aven

hitta rättdet gällerverksamhetenmaximalt attfråga utanatt taxeraom
idennivånteoretisktden rätta ettkasinospel ärtaxering. För som

fördelömsesidigentreprenörenochperspektiv bådelångsiktigt statenger
giltighettycks haLaffer-kurvans.k.Denverksamheten växer.attav

detta område.inom
. skattenivånkasinospel ärbeskattningenaspekt attYtterligare på aven

grundpåspel uppkommer attinget illegaltupplevas rättvisskall så att av
från någraErfarenheternarisken.uppvägerförtjänstmöjlighetema
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delstater i Tyskland visa eljest laglydigt kapital sigsöker överattanses
till kriminell verksamhet blirnär lönsamheten alltför dålig.

Revisionsfirman genomförde underErnst Young TKD 1991 en
studie beträffande spelskattesystemet i Polen jämfört med andranågra
väst- och östländer. Undersökningen visade i principdet äratt tre
skatteforrner används för beskattning kasinospel. Dessa ärtresom av

Spelskatt Gaming tax
Omsåttningsskatt Tumover tax
Företagsskatt Corporate tax

Dessutom förekommer i fallnågot särskild nöjes-att staten tar ut en
skatt ungefär sådan tidigare förekom i Sverige.som

Den vanligaste formen för beskattning kasinospel skattär påav
bruttoöverskottet. Med bruttoöverskott, eller win den tekniskasom

lyder, den förtjänst kasinot gjort ha betalteftertermen attavses
vinsterna. Skatt på bruttoöverskottet tillämpas och Blackbåde roulett-på
Jack-bord och på penningutbetalningsautomater. Win brukar tilluppgå

%20 drop under längre mätningsperiod.ca av en
Nedan redovisas några exempel skattpå länder använder sig påsom av

bruttoöverskottet

Holland Gaming tables 13 %33tax-
machineSlot 19tax

Storbritannien Gambling l3 %33tax, max-
Spanien Gambling %50tax, max-
Tyskland Gambling %80tax-
Ungern Gaming tables 25tax,-

Slot machine %60tax
Danmark Gambling 65tax-
Belgien Gambling %40tax, max-

Polen tillämpar enligt officiella källor, sedan kasinospelet blev legalt,
omsättningsskatt 2,5 det till spelmarker inväxlade beloppet.en om av

verklighetenI år emellertid situationen helt vilket redogjorts fören annan
under avsnitt 4.5.4 ovan.

Det är normalt kasinoföretagen, där spelet beskattas direkt frånatt
bruttoöverskottet, också betalar vanlig företagsskatt på rörelsens
nettovinst. Den skattesatsen brukar variera mellan 35 och 40 96. Två
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och detemellertidföreliggerhuvudregelfrån dennaundantagintressanta
Tjeckoslovakien.Tyskland ochär

federa-tyskadeninomdelstatvarjebestämmerframgåttSom ovan
ganskaemellertidNivån ärskall beskattas.kasinospelsjälvt hurtionen

görskattetilläggdärundantag% är ett80 Hessenligger på ettochjämn
lagtintroduktionsfasenunder% medan Bremen90nivån når näraatt

65 96.pånivån
företagsskatt pånågonkasinoföretagenintedockTyskland betalarI

55tillbörspelskattentyskateoretiskavarför dennettovinsten caanges
förtjänarriktig. Detbliskallländerandramedjämförelsen% om
med hosavlönasTysklandkasinopersonalen ipåpekasdessutom attatt

medförtförhållande har attdrickspengar. Dettaobeskattadeheltföretaget
%.på 4dricksenpåomsättningsskattinförtHamburgdelstaten en
beskattasDärförfaringssättet.dettillämparTjeckoslovakien motsatta

rörelsekostnaderkasinotsnäruppkommernettovinstdenendast som
Tjecko-% i40ärFöretagsskattenbruttoöverskottet.fråndragits av

perspektiv,kortsiktigtdärmed,ochslovakien gynnsamett somuranses
devad månosäkerhet igenerelltråderkasinoverksamhet. Det settför

ellerreglergällandebehållakommunistländerna kommer atttidigare
ändra.

tillämparländerdessa systemettframhållas någraocksåbörDet att av
underholidaysTaxföretagsbeskattningenbeträffandeskattefrihetmed

utländsktbeträffandeverksamhetenförförsta årentilltvåde tre
Även nämntstidigare storföreliggerhärkapital.investerat som

osäkerhet.
allmännyttigtPenningautomatföreningen ettbetraktasFinlandI som

Därförändamål.behjärtansvärdatillöverskottetdelar helaföretag utsom
bruttoöverskottet.%2.8 pästämpelskattenbartföretagetbetalar omen

valutaströmmar5.5 Påverkan på

förefallerturistmotivetbetänkandetitidigarehar attsagtArbetsgruppen
kasinoverksam-förfördeltillanförsmotivbland deöverdrivetnågot som

Sverige,kasinospel iinte hellerviföljer att somtrorhet. Därav att
Arbetsgruppenutländsk valuta.hitlocka menarkraft, kommerenskild att

besökare,andraochturisterupplevas, somkasinospel kommer attatt av
därmedochnöjesattraktionernablandalternativsaknattidigareett
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självklart bidra till bättre helhetsbild Sverige och den serviceen av som
erbjuds.

Inte heller arbetsgruppen dettror är så omfattande exportförlusteratt
inträffar i dag på grund det samlade svenska spelbegäretatt intesom av

är fullt tillfredsställt. Vad allmänt kan uttalas är introduktionsett attsom
kasinon i Sverige kommer verka i positiv riktning åt båda hållen.av att

5.6 Påverkan på brottslighet

Bland alla illa underbyggda uppfattningar kasinospel och aktiviteterom
i anslutning till detta förekommer också tvärsäkra uttalandensom ges om

legalt kasinospel skulleatt dra till sig oaccepterade kringverksam-mer av
heter än form näringsverksamhet gör. De simplaste uppfattning-annan av

går på spelaren förlorarut så mycketatt kasinospelarna på attpengar
han måste skaffa sig dagligt rörelsekapital med kriminella medel.

En soñstikerat klädd tanke är kasinospelet är delattmera etten av
speciellt beteendemönster där vissa identitetsuppfattningar och generella
livsstilar hör ihop Sten Rönnberg, Stockholms universitet, 5 december
1991. Med denna tanke utgångspunkt skulle kunna hävdasom attman

kasinospelare på väg spelberoende också liggermot ett illa tillen
beträffande alkoholkonsumtion och då skulle inte långt tillsteget ettvara
olagligt beteende. Ovanstående Rönnberg påstår också följdriktigt detatt
finns fler spelare bland missbrukare alkohol och narkotika än blandav
befolkningen i allmänhet. En tredje avancerad misstanke iblandsom
hurmnas fram är bakom de företagsfasademaatt gömmer sigsnygga
ägarled i grunden lever ekonomiskpå brottslighet eller andrasom
mafñaliknande verksamheter. Arbetsgruppen har självklart inga egna
kunskaper det finns sanningshalt i ovanstående påståenden och i såom
fall hur mycket.

De diskussioner förts eventuella samband mellan spel isom om
allmänhet och brottslighet har givit mycket och lite fakta itroav av
sammanhanget. Representanter för de svenska spelbolagen säger sig ha
ringa kunskaper i ämnet och kan endast på fömuftsmâssiga grunder
misstänka det i Stockholm förekommeratt t.ex. del illegalt spel påen
olika klubbar. Den brottslighet verifierats får betecknas mindresom som
omfattande. Det rör sig för spelbolagen enstaka ombudom egna som
använt kundtillströmningen till och liknande ñr itotomater regiatt egen
sälja något otillåtet spel. Dessa har snabbt neutraliserats spelbolagen.av



75elleretableringKonsekvenserSOU 199228 av

kontroll-andraellerpolismyndighetermedkontakterArbetsgruppens
kriminali-ochspelbildentydigalltigenomkasinoorterpå avger enorgan

bortheltkasinospel nästan tarlegaliseringhävdarMan atttet. av
kasinonasidethellerIntesällskapen. attde illegalaförmarknaden anges

brottslighetnågonförekommerekonomiskt,ellerfysisktvarkennärhet,
dethållmyndigheternasfrån attavslöjas. Mankunnat ommenarsom

kommerohederligt, såintjänatsförekommerspelarnabland pengar som
kasinospel.legaltsamband medibeskattningfall tillvarjede i

ispelarei sinocksåframhåller attrapportRönnbergnämndeOvan
stjälspelareEnkriminalitet.tillavståndstagandestarktharallmänhet ett

fortsättermoral,har strängSpelarenlånar.han baraaldrig en-
kriminellabegåproblemsinaklarasig kunna attutanRönnberg. Han tror

kunnaintefaktum,fullbordatinför attStälls hanhandlingar. senare
slag.tråkigareemellertidkonsekvensernablirspelskulder,betala sina av

bedömningarFöretagsekonomiska5.7

ioch deninsatsernamellanmellanskillnadenlever påkasinoföretagEtt
Dettaspelarna.tillvinsteråterbetalningenuppkomnalånga loppetdet av

roulettspel.medexemplifleraskan
siffrorna 0bestårrouletthjul. Dessafinns på37Det ett avnummer

36fannsendastdetemellertidräknasOddset36. ut omt.o.m. som
förhållandetiförhållandet 11inte ialltså utanOddset sättsnummer.

Återbetalningsprocenten i detalltsåspelarna ärtillvilket 0.973.3637, är
denna%. Det ärblir 2.7förtjänstkasinots% medanloppet 97.3långa

medförvärvsverksamhetmöjliggöroddsuträkningförprincip som
långsiktigavarierar denpenningutbetalningsautomaterroulettspel. För

95.ochmellan 85vinstutbetalningsprocenten
beskattningprinciper förredovisathar arbetsgruppenavsnittet 5.4I av

förhål-dehurrörelsenettoföretagets samtbeskattningkasinospel, av
uttalats storDet ärhanteras.drickspengamalandevis avstora som

hurkasinoverksamhetutbytetföretagsekonomiskaför detbetydelse av
mellandelasdrickspengamavilketoch på sättskattetrycket ärstarkt

personalen.anställdadenkasinot och
myckethurbedömaförsökavanskligt somkan pengarDet attvara

kasinospel. Desvensktförinomomsättas etttotalt kan komma att ramen
ärjämförelseanvändaskanrelevansmed någonsiffror somsom

beräknathar attoch Finland. HårDanmarkfrån cauppskattningar man
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ochkasinonakväll besöker de största att500 800 personer per-
förVinstenomkring 500 kronor.spelar borti genomsnittgästerna

tänkerochmiljoner kronorexempel 125kasinot blir i sådant rimtett man
win ochpåmed ungefär måttkasinon i Sverigesig tret.ex. samma

miljonerbli omkring 375bruttoöverskottetbeskattningsnivå skullesamma
till drygt 200kunna uppgåsamhällets inkomster årkronor och per

skulleeventuella inkomsterhar inte inmiljoner kronor. vägtsHär som
iutplaceradespenningutbetalningsautomatermöjliga nåatt omvara

finsk omfattning.
fårsiffror enbartovanståendeArbetsgruppen vill poängtera att

teoretiskt räkneexempel.betraktas som

samhällskostnader5.8 myndigheter ochBerörda

samhälletnämntsinternationell kräverKasinospel atttyp som ovanav
ochspelettillsynenbörjan fast överredan från övertar ett angergrepp
förutsätterfår bedrivas. Arbetsgruppeninom vilka verksamhetenramar

regering-i fall regleraslagregleras ellerdet kommer vartmesta attatt av
erforderligaförefaller det rimligtförordning. Vidare attgenomen

samband medregeringen iutfärdas antingentillämpningsanvisningar av
Lotterinämnden iellerjämför spelbolagenkoncessionsgivning somav

särskildaexpertis behövs. Någraskaffa sig denden situationen bör som
kasinonmed det antalerfordrasinspektörer tältet kan knappastpå som

lokalankomma påföreställer sig. bör närmastarbetsgruppen Det
tillsyn ochskattemyndighet sköta löpandepolismyndighet alternativt att

kontroll.
i berörddettillsynen bör troligen ordnasekonomiskaDen attgenom

minstknyta till sigförfattning varje kasinoföretagstadgas måsteatt en
dagskas-tillseskall skyldigauktoriserad revisor. ävenDenne att attvara

betryggandespelmarker hanteras på sätt.sor, m.m.
kanmed sakenatt göraförutsättas myndigheter harDet bör deatt som

redovisningshandlingar TV-tillgång till alla kasinots ävensom
information.inspelningar andra former registreradoch av
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förslagoch6 Slutsatser

bedömningövergripande6.1 Arbetsgruppens

Finlandkasinon.internationellaspelerfarenhet påDanmark har årsett av
svensktförbestämda slutsatserdra någramånaders. Atthar några
detgårlåttvindigt. Däremot attalltförtidkortvidkomxnande från så vore

uppfattningförstärka denbefunnitsuttalandenintryck ochförmedla som
studiebesöken.tätt vidsjälvarbetsgruppensom

FinlandDanmark ellerivarkennivå harinternationellKasinospel på
kannöjesattraktionytterligareänsamhällsbildenpåverkat attannat en

deresandefrekvensMed denbesökare.lokalbefolkning ocherbjudas som
itordeutvecklatårtiondenadeunderinnevånamanordiska senaste man

Efterupphetsande.särskiltärknappastspeletkunna påståallmänhet att
heltsamhällsbildenin ismältaflera kasinonellertid börkort ensomett

företeelse.normal
försvarakasinospel börinternationelltbedömerArbetsgruppen att

grannländemaigördetkultureni den svenskaplats numerasomsamma
erfarenheternaförstärks närövertygelseFinland. DennaDanmark och

in.Storbritannien vägsiutvecklingenfrån

förslag6.2 Arbetsgruppens

iredovisatskartläggningdenbakgrundregeringen,Om mot somav
besluts-fullständigtframlämpligtdetñrmer ettavsnitt 4 taattovan,

intematio-kasinopeltillåtelseövervägandeunderlag för avavomsenare
fram.materialföljandenell bör tastyp,

kommandestatsmaktemasförslag tillredovisarPolicydokument1 som
inordnasskallkasinospelinternationelltspel, hurlotterier och.påsyn

skallprincipiella gränsendenlotterilagstiftningnuvarandei samt var
lotterierochspelsådanaochtillåtsspelmellan somdras som

kansamhället inte acceptera.
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defrånsamhällets inkomsterbeslut angåendeUnderlag för2 nya
tillåtasskalldrickspengarform för beskattning,kasinospelen, om

skallkommunalskattelagenvilkeni måneller inte samt vara
tillämplig.

internationellabedriva detbeslut skallUnderlag för3 statenom
privatföreller tillstånd skall kunnai regikasinospelet gesomegen

näringsverksamhet.

beträffande kravkoncession, såvälFörutsättningar för4 statens som
formerna för ansökan.

tillsyn och kontroll.för beslut samhällets5 Underlag om

lagstiftning och övriga bestämmelser.erforderligFörslag till6

beredningsuppgift lösasmening kan ovanståendeEnligt arbetsgruppens
omvandlas tilldirektiv,enklast arbetsgruppenatt enges nyagenom

eventuellterforderliga sakkunnigaförstärks medkommitté och samt
ytterligare någon expert.
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Direktiven

Lundgrenstatsrådet attnovember 1991bemyndigade den 21Regeringen
internationellakartlägga denmed uppgiftarbetsgrupptillkalla atten

följandeharRegeringsbeslutetgrannländer.i vårakasinoverksamheten
lydelse.

Bakgnmd

inter-kasinoninrättandefrågansammanhang harolikaI avavom
behandlats.Sverigeutformning inationell

kasinonförordatstid harriksdagen på attmotioner iantalI ett senare
Sverige.iinrättas påinternationell börtyp provav

spelSkatt påFi 19747betänkande DspunktskatteutredningensI
i vårafrämsti Sverige,inrättasskullekasinonantalföreslogs att ett

bedrivasskulleVerksamhetenturistorter.städer och på störrestörsta
kasinoverksamhetlegalsådanöverinseende. Genomstatligtunder en

främjas,turismenmotverkas,spelverksamhetenden illegalaskulle
oväsentligatillföras inteallmännaoch detvalutautflödet begränsas

tillläggasemellertid inteförslag kom attUtredningensinkomster.
riksdagen.proposition tillgrund för någon

197929huvudbetänkande SOUi sittanfördeLotteriutredningen
tanken påtillsigskäl anslutafunnitintedenLotterier och spel attatt

land.ikasinoverksamhet vårt
nyligenrelativtkasinoverksamhetemellertidgrannländer harI våra

flera håll.etablerats på
januari 1991den 1kasinoverksamhet bedrivasbörjadeDanmarkI

landet.kasinon iinternationelladrivsoch idag sex
interna-öppnandemöjliggörstiftatslagFinland harI avsomen

internationelltenligt planernaHelsingfors öppnar etttionella kasinon. I
1991.kasino i slutet av

Åland etableratsi Polen harochnyligen öppnatskasinonharPå tre
kasinon.flertalett



80 Bilaga 1 SOU 199228

I våra grannländer blir således spel kasinonpå intemationel typav
allt utbrett.mer

I övriga Europa är kasinoverksamhet etablerad i olika former sedan
lång tid.

Utbyggnaden kommunikationer och den ökade intemationalise-av
ringen har medfört spel på kasino har blivit alltmer vanligt, ävenatt
bland svenskar.

Uppdraget

Med anledning de tidigare framförda utredningsförslagen ochav senare
tids utveckling i våra grannländer finns anledning kartlägga denattnu
successivt utbyggda kasinoverksamheten i vår omvärldnära samt
konsekvenserna denna utbyggnad.av

Kartläggningen bör innefatta både beskrivning verksamhetensen av
omfattning liksom vilka regelsystem i olika avseendenav som
tillämpas. Härmed frågor huvudmannaskap, hanteringavses om av
koncessionsfrågor, beskattning, tillsyn, spelregler liksom ochm.m. om,i fallså vilka åtgärder vidtagits för undvika verksamhetenatt attsom
leder till negativa sociala följdverkningar.

I kartläggningen bör vidare ingå belysa vilka effekter etableringatt
kasinon har medfört på spelmarknaden i för andra spel-stortav samt

former. dettaI sammanhang bör effekternaäven illegalapå det
spelandet belysas.

Vidare bör konkunenslåget kasinon i länderandragentemot
beskrivas, i syfte realistisk bild vad kanatt uppnåsge en av som

etablering kasinon, alternativt vilka effekterna blir siktpågenom av om
kasinon inte inrättas i Sverige.

Kartläggningen bör även bild vilket ekonomiskt utfallge en av
kasinoverksamhet med internationella regler kan vilkabedömasamtge
kriterier måste uppfyllda för kasinoverksamhet skall kunnaattsom vara
bära sina kostnader företagsekonomisk synvinkel.rentur

Arbetet bör bedrivas skyndsamt och redovisas den 15 aprilsenast
1992.
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förekommandevanligastför deSpelregler
kasinospelen

hjulfrlitetRoulett

please.bets,Placeuppmaning.croupierenspåSpelet yourstartar
ellerönskadepåjetongersinaplacerarspelarna nummerMedan

rörelseikulancroupierenspelbordet sätterpåkombinationer nummerav
Närhjuletvadrörelseriktningrouletthjulet i mot snurrar.motsattrunt

please,bets,Nocroupierenmeddelarfartbörjarkulan tapppa more
vinstnumret.faller påkulanoch snart ner

placererochvinnandedettydligt numretCroupieren meddelar en
jetongerplaceratAllavinstnumret.förplatsenbordet påmarkör som

vinnit.ingår hardettakombinationer däreller påvinstnumretpå nummer
börja.spel kanochinsamlasförlorade insatserna nyttettDe

Dessa36.0medrouletthjul t.o.m.Spelbordet består ett nummerav
röttärhjuletplacerade varannatslumpvisär runt nummermennummer

innehållerpåtryckdukmedklättBordet äråroch varannat svart. varsen
ingårvilkaförmarkeringarVidare finns somnummernummer.samma

dussinet.tredjerespektiveandraförsta,i
dukenpåtryckt påinformationföljandedetta finnsUtöver

svenskaBetyder påroulettAmerikanskroulettFransk

Alla rödaRed nummerRouge
14,16,12,,3,5,7,9,1

18,l9,21,23,25,27,
30,32,34,36

Alla svartaBlackNoir nummer
2,4,6,8,10,11,13,15,
17,20,22,24,26,28,
29,3l,33,35
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Fransk roulett Amerikansk roulett Betyder på svenska

Pair Even Alla jämna nummer
2,4,6 till 36etc.

Impair Odd Alla udda nummer
1,3,5 till 35etc.

Manque Låg
alla frånnummer
1-18

Passe High Hög
alla frånnummer
19-36

12P premier lst 12 Första dussinet
l- 12

12M milieu 2nd 12 Mittersta dussinet
13-24

12D dernier 3rd 12 Sista dussinet
25-36

Inom de kasinot fastställda minjmi- och maximiinsatsema, skallav sorn
finnas skyltade på varje bord, avgör spelaren själv hur han vill Ensatsa.
översikt över insatsmöjlighetema framgår nedanstående schemaav

Beteckning på Betyder på Vinst
fransk svenska insats oddsetresp. x
amerikansk roulett

PleinStrait Up Ett enkelt Insats 35nummer x

Cheval Split Två brevid Insats 17nummer x
varandra
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VinstBetyder påBeteckning på
oddsetinsatssvenskafransk xresp.

roulettamerikansk
llInsatsRadTransversale x

plainStneet

8InsatsFyrkantCarréComer x
i4 nummer

kvadrat

8Insatsförsta 4DepremiersQuatne x
FourFirst numren

0.1.2,3

5InsatsBlockTransversale x
simpleSix Line

2i Insats12DouzaineDozen xnummer
mitterstaförsta,

dussinetsistaeller

2Insatsi12ColonneColumn xennummer
kolumn

1InsatsRöd ellerRougeRed- svart x
NoirBlack

udda Insats lellerJämnPairEven- x
ImpairOdd

Insats 1högellerLågManqueLow- x
frånallaPasseHigh nummer

1-18

samlar hanvinnande sagtsmeddelatcroupierenNär ovansomnummer
placerade påärjetongerdeinsatsernade förloradein utom som

får liggajetongerDessakombinationer.vinnandeellervinstnumret
ochtill insatsernaförhållandeivinsemafördelarcroupierenkvar och
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ieller in vinstenSpelaren välja fortsätta spelet växlaodds. kan att att
kontanter.

internationelltdet vidmed vinsutbetalningen kutyml samband är
Croupiereneller flera jetonger tillkasinospel vinnaren kastaratt somen

oftaCroupieren kvitterarhan delar med sig sin glädje.tecken pá att av
dessaoch placerarmed orden Tack personalens vägnar,på

kollektivt.dricksjetonger särskild Dricksen delas sedani box.en
idrickssystemet olika deframgått i betänkandetexten tillämpasSom

länder där det tillåts.

Black Jack

spelas härsällskapsspelet Tjugoett. DetBlack Jack-spelet påminner om
deltar i speletemellertid kort lek. Allamed lekar 52 somsex om per

för varje spelare komma så näraspelar croupiem. gällerDet attmot
21 möjligt.summan som

Spelarna vidhalvrunda Black Jack-bordet finns sju spelplatser.Vid det
pâtrycktboxhâllare det lilla fält finnsdessa sju platser kallas och påsom

ställer sig bakomförekommer spelarespelduken kallas box. Det att
dennes beslutboxhâllaren deltar i spelet kunna påverkaoch attutan

bakomspel. Insatsernabeträffande köp kort eller s.k.stå överattav
minimi- respek-till kasinots reglermed jetongergörs anpassas omsom

tive maximiinsatser.
spelaredelar kort från deSpelet löper Croupieren vänstersä motatt ut

Därefter fårsitter till höger. läggs med teckensidanKortensom upp.
sigvarje boxhällare ytterligare kort medan croupierenöppetett ger

dennesjälv mörkt kort. Croupieren frågar varje spelareett omnu
få poäng-önskar ytterligare kort. spelare kommer därvidNågra att en
spelareoch har därmed förlorat sin insats.över 21 De somsumma

speletendera fått eller under fortsätter21 poängsumman 21 motstannar
Croupieren.

visar poängsumrnaNu Croupieren sitt mörka kort och beroende på hans
hanhar ytterligare kort eller han. Croupierens valså ärett stannar

fastställt i han därunderspelreglerna. Har 16 poäng eller hanmåste ta
ytterligare kort. han eller däröver skall hanHar 17 poäng över.ståett

ÖvrigaAlla bildkort har gäller för ellerpoängsumma 10. Esset l ll.
kort har den kortet visar. bästa kombinationen, BlackDensomsumma

Till exempel eller ess+bildkort.Jack, med 2 kort. 10är 21 ess+summa
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boxhållarenSåvälvinnit.Jack harBlackharboxhållareDen somsom
1,5får sin insatsbakomspeldeltagitspelareden eller de xgenomsom
fårkr.5032. Denförhållandetbetalas i satsatdvs. vinstentillbaka, som

högreboxhållare75 kr. Hartillhopatillbaka,25 kr.ytterligarealltså en
insatssinfår hancroupierenän21ligger närmarepoängtal som --

tillbaka.
Är insats.sin Attspelarenförlorarcroupierenslägre änpoängtalet

tjock.blikallasbrukar21 attpassera
oavgjort.speletBlack Jack slutarcroupieren harochspelarenbådeOm
poängtal.harcroupierenochspelarengäller också närDetta samma

medvidareendera spelaförlorat kanvunnit ellervarkenSpelaren som
den.eller kan återtainsatsenkan ändrainsats,samma

box-kaneller 1110korten ärförsta tvåpoängtalet för deOm
hanDouble Down. Omkallasinsats. Dettadubbla sinväljahållaren att

tillAnledningenytterligare.kort attendastfår boxenväljer detta ett
få kortFörhoppningen ettdubbla insatsen är attväljerboxhållanen att om

möjligt.inpå 21så tättdärmed kommatal ochmed högt som
Jack. OmBlackfårcroupierensigspelare kan försäkraEn attmot
tagitefter haboxhållaren emotkan attcroupierens första kort är ett ess

denhalva delenplaceraförsäkringkortandra köpa attsitt avgenomen
croupierendet sigfält. VisarInsurance attgjort bordetshan påinsats

fårintecroupierenmed Om21.försäkringenBlack Jack utbetalasfår
förlorad.Jack försäkringenBlack är

exempelvis tvåvärdeharboxide första kortentvåOm sammaen
placerarspelarenförutsattsplittaskortenkan atteller två 40r9or en

medvidareboxhållarenalltsåspelarNukortet.insats det andrapåny
totaltvarvidtill gångersplittraför kanvarje kort sig. Man tre manupp

samtidigt.oberoende spelmed fyraspelar
varjeförochbetala in insatsboxhållarenskallvarje splitFör ny

vaddubbling enligt sagts.utnyttja sigkanhansplit även ovansomav
varjetill Ess.kortboxhållaren barasplittras får nytttvå ettOm ess

intekombinationengällereller 10akort bildkortdetta ärOm somett en
bara 21.Black Jack utan som

Chemin de FerellerBaccara

anvisningar.croupierensföljaalltidskallspelar BaccaraDen som
Baccara-bordet harvardera 52 kort.lekarmedspelasBaccara omsex

varifråns.k. sko,särskild låda,finns iKortensittplatser.numrerade en
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bankiren korten. Baccarat-spelet kortgår på med två eller nåtar ut att tre
så nära möjligt.poängsumman 9 som

Varje spelare vid Baccara-bordet skall för skon i ochturansvara
ordning och han fungerar därmed bankir länge han vinner.såsom som
Spelaren kan emellertid själv välja lämna skon till spelarenästaatt
tidigare suite. Bankirens motspelare kallas denpontes. Bara
motspelare har den högsta insatsen kan aktiv i spelet ochsom vara
besluta det tredje kortet.om

Innan spelrunda bankirencoup bestämmer har mycket detstartaren
skall spelas för. övriga spelarna därefter sinaDe gör insatser. Dessa
insatser får inte överstiga maximaladet belopp bankiren fastställt.som
Bankiren och den aktive spelaren, får vardera kort.två Omponte,
dessa Önskar kan deså båda tredje kort enligt nedanståendeettges
regler.

bankirenHar skall han skall ickehan har hanges
två kort med tredje kort tredje fritt valett ettges
poångsununa kort

motsgglarens kort har följandetreom summa

3 och1-7 10 8 9
4 2-7 och1 8-10
5 5-7 och1-3 8-10 4
6 6-7 och1-5 8-10

gäller förEss Bildkort och gäller förl0or Alla övriga kort gäller0.
för sitt rätta värde.

kortetsNår beräknaspoängsumma gäller bara entalsummans
exempelvis då7+6 13 gäller för spelare har3. Densorti som
poängtalet ellernärmast 9 har vunnit.

Om bankiren eller har 8 eller med sina respektive första9 poängponte
kort kallastvå född vinnare vänds dessa kort med poångsidan uppåt

varvid motspelaren mister köpa tredjerätten kort.att ett
bankirenHar med sina första korttvå ellerpoängsumma 5en om

föreligger6 skilda regler för han skall tredje kort eller inte.ettom ges
Reglerna framgår schematav ovan.
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fördelarochinsatshela bankirenscroupienenbetalarvinnerOm ponten
incnoupierensamlarvinnerbankenOmalla motspelama.blandvinsten

borträknarCroupierentill bankiren.insatsermotspelamasalla en
vinster.från allakasinotkommission till
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