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1. INTRODUKSJON

1.1 OM HÅNDBOKEN OG FORFATTERNE

Dette er andre utgave av håndboken som er blitt til gjennom et samarbeid mellom Norsk Pokerforbund 
og	advokat	Brede	A.	Haglund	og	advokatfullmektig	Daniel	R.	Hermundstad	i	Brækhus	Advokatfirma.	

Forfatterne ønsker innledningsvis å slutte seg til Skatteetatens egne mantra om riktig skatt til riktig 
tid. Formålet med denne håndboken er først og fremst å være en innføring i sentrale tema angående 
skattemessig behandling av gevinster og tap fra poker. Dokumentet skal ikke være en generell kritikk 
av	dagens	regelverk,	men	vil	selvfølgelig	belyse	og	eksemplifisere	utfordringene.

Håndboken er laget i et format og med et detaljnivå som skal gjøre den lettlest og informativ. Formålet 
er at du skal ha en bredere forståelse av prinsippene for og den praktiske gjennomføringen av den 
årlige rapporteringen til skattemyndighetene. Håndboken vil ha verdi for småspillere, men størst fokus 
er rettet mot de som lever, eller forsøker å leve av poker.

Leseren gjøres oppmerksom på at dette er et verktøy som vederlagsfritt er gjort tilgjengelig for med-
lemmer	av	Norsk	Pokerforbund.	Norsk	Pokerforbund	eller	Brækhus	Advokatfirma	kan	ikke	gjøres	an-
svarlig for medlemmenes bruk av dokumentet eller dets innhold. Norsk Pokerforbund oppfordrer sine 
medlemmer til å ta kontakt med spesialist dersom konkrete problemstillinger oppstår. Våre medlem-
mer	gis	opptil	30	%	rabatt	på	timesatsene	hos	vår	samarbeidspartner	Brækhus	Advokatfirma.

Brækhus gir fastpris på etablering av aksjeselskap.

KONTAKTPERSON HOS NORSK POKERFORBUND, www.norskpokerforbund.no:

SIGURD ESKELAND
Leder av Norsk Pokerforbund  
Mail:   leder@norskpokerforbund.no 

KONTAKTPERSONER HOS BRÆKHUS ADVOKATFIRMA, www.braekhus.no:

BREDE A. HAGLUND
Advokat 
Mail:  haglund@braekhus.no
Mob:  +47 920 20 536
Dir:  +47 23 23 90 55

DANIEL ROMERO HERMUNDSTAD 
Advokatfullmektig
Mail:  hermundstad@braekhus.no
Mob:  +47 99 61 51 71
Dir:  +47 23 23 90 17
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1.2 NYTT FOR DENNE UTGAVEN

Siden	 forrige	 utgave	 av	 håndboken	 er	 det	 skjedd	 flere	 endringer	 både	 av	 skattereglene	 generelt	
og av tolkningen av skattereglene som gjelder pokergevinster spesielt. Endringene av sistnevnte er 
hovedformålet med denne utgaven og disse er inntatt fortløpende i det følgende. 

Når det gjelder endringene av skattereglene mer generelt, så sikter vi først og fremst til at 
ny skatteforvaltningslov trådte i kraft 1. januar 2017. Loven erstatter ligningsloven og samler 
forvaltningsbestemmelsene for skatt og avgift til et enhetlig og samordnet regelverk. Loven regulerer 
nå alle forhold knyttet til fastsetting av skatt, og er den viktigste loven for Skatteetatens saksbehandling. 
Dette	innebærer	også	flere	formelle	og	materielle	endringer	av	regelverket,	der	vi	kort	vil	peke	på	noen	
av disse.

Av mindre betydning, men som det er greit å være klar over, er en noe endret begrepsbruk. De 
begrepene som vi vil nevne og som går igjen i håndboken er følgende:

TIDLIGERE BEGREP BEGREP I SKATTEFORVALTNINGSLOVEN

Forhåndsligning Forhåndsfastsetting

Inntektsår Skattleggingsperiode

Ligning Fastsetting av formues- og inntektsskatt

Ligningsmyndighet Skattemyndighet

Ligningsår Skattefastsettingsår

Selvangivelse Skattemelding for formues- og inntektsskatt

Skattyter Skattepliktig

Skjønnsligning Skjønnsfastsetting

De viktigste materielle endringene er blant annet at:

• Det innføres en ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt. 
• Skattepliktige gis adgang til å endre egen fastsetting i tre år.
• Skattemyndighetene får generell adgang til å endre uriktige fastsettinger i fem år. 
• Det innføres delvis nye regler om administrative reaksjoner (tvangsmulkt, tilleggsskatt, 

overtredelsesgebyr mv.). 

Det nærmere innholdet i disse og deres betydning vil vi se litt nærmere på der det er aktuelt.

2. POKERBESKATNINGENS UTVIKLING

Historiske perspektiver er ofte unødvendig og for noen kjedelig. Advokat Haglund er av den oppfatning 
at kunnskap om utviklingen og det som var, er viktig for å forstå det gjeldende regelverk og dets 
tolkning. Som en bonus gir historien gode argumenter mot Skatteetatens endringsadgang og ileggelse 
av tilleggsskatt. 

Mange gode historier begynner med et sitat, vår begynner med et kort intervju:

Reporter: Spilleren i reportasjen sørger for å holde seg under den skattefrie grensen på kr 10 000 pr 
hånd.

Hos Skattedirektoratet er det spesialutreder Anna Lie som skal føre oppsyn med nettpokerspill.

Skattedirektoratet: I det hele tatt. All denne internettaktiviteten er jo nye områder, men skattereglene 
er de samme.

Reporter: Spesialutreder Anne Lie bekrefter at alle gevinster under ti tusen kroner er skattefrie. Hva 
tror du, er poker egnet til å vinne penger på over tid?

Skattedirektoratet: Nei, jeg tror stort sett at det ikke er det.

Reporter: Men er det uproblematisk at spilleren i vår reportasje tjener 70 tusen kroner i måneden og 
ikke betaler skatt?

Skattedirektoratet: Nei. Jeg tror vi må leve med det. Alternativet er at man får dette over på næring 
med fradrag for kostnader.

Reporter: Dermed kan pokerspillerne slappe av. Skatt er ikke aktuelt før stabil inntekt dokumenteres 
over	flere	år.	Vet	du	om	det	kommer	inn	mye	pokerkroner	i	skatt	hvert	år?

Skattedirektoratet: Nei, det vet jeg ikke.

Reporter: Tror du det gjør det?

Skattedirektoratet: Nei, jeg tror ikke det er så mye, nei.

Intervjuet ovenfor ble sendt på TV2-nyhetene kl. 21:00 den 9. mars 2005.

Symmetrihensynet; frykten for å måtte gi fradrag for tap, på en aktivitet 
som etter Skattedirektoratets mening «stort sett» ikke er egnet til å gå med 
overskudd over tid, gjorde at Skattedirektoratet i 2005 i prinsippet fjernet 
virksomhetsbeskatning fra pokerbordet.

Etter intervjuet ble det stille frem til Skattedirektoratets brev publisert 6. mars 2006. Fra brevet hitsettes 
(våre uthevinger):

”… Skattedirektoratet vil likevel ikke utelukke at det i spesielle tilfeller vil 
kunne ligge slik an at det kan reises spørsmål om gevinsten er vunnet ved 
virksomhet…”
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Det kan reises spørsmål ved om denne uttalelsen innebar en klargjøring. Dette er senere forsøkt 
avhjulpet ved at poker har fått et eget kapittel i Skatteetatens viktigste verktøy, Lignings-ABC. 
Lignings-ABC er et rundskriv på rundt 1500 sider. Formålet er å sikre ensartet praksis ved de ulike 
skattekontorene. Kriteriene for når pokerspillet er et slikt spesielt tilfelle at gevinsten er vunnet ved 
virksomhet, inneholdt ikke tilføyelsen i Lignings-ABC.

Skatteetaten hadde et veldig snevert fokus på transaksjoner. Tilnærmingen var at hver gevinst (hånd) 
ble vurdert isolert. Det innebar at det ikke ble gitt fradrag for tap og kostnader som var påført i de 
tilfellene uten skattepliktig gevinst. Med andre ord tok skattemyndighetene ikke hensyn til at en spiller 
totalt sett kunne ende med negativt resultat.

De første varslene fra Skatteetaten om endringer til en virksomhetsmodell kom i 2007. De første 
bokettersynene av pokerspillere kom i 2008. Tendensen gikk mot økt hyppighet og lavere terskel for 
virksomhetsbeskatning av pokerspillere.

Kunnskap om mulighetene og forutberegneligheten som virksomhetsmodellen ga, førte til økt aksept 
av modellen blant pokerspillere. 

Men en uklar grense for når vilkårene for virksomhet var oppfylt innebar en risiko for spillere med små 
eller ingen overskudd. Særlig tydelig var risikoen for turneringsspillere med store enkeltgevinster: Endte 
aktiviteten med underskudd risikerte spilleren at virksomhetsbeskatning ble nektet og inntektssiden 
skattlagt, uten fradrag for annet enn kostnader til enkeltgevinstene. Den snevre fradragssiden gjorde 
at mange ikke tok sjansen på å rapportere.

Skattedirektoratet kom med en prinsipputtalelse om lemping 08.01.2016. I stedet for å gå bort fra 
snever anvendelse av fradragsregelen åpnet skatteetaten for etterfølgende lemping av likningen, 
ved at den ble justert for tap. Adgangen er skjønnsmessig og setter forholdvis strenge krav til 
dokumentasjon. Ved at det ikke gjøres parallelt med inntektsfastsettelsen risikerer skatteyteren 
strengere dokumentasjonskrav til utgiftssiden. 

I dag vil en korrigering fra lagmannsretten i Middelthon-saken kunne redusere denne risikoen. Trolig 
vil den også medføre endringer i regelverket, eller i alle fall et nytt rundskriv (se nærmere om denne 
dommen i punkt 3 rett nedenfor).

Selv etter godt over 10 år med rettsutvikling er det fortsatt rom for å si at rettstilstanden ikke er  
100 % klar.

3.  BESKATNINGSMODELLER OG GJELDENDE RETT

3.1  INNLEDNING – DE TIDLIGERE MODELLENE

Den tradisjonelle lære har vært at det er to relevante former for beskatning av inntekter fra poker og 
oddsspill; som tilfeldig inntekt etter skatteloven § 5-50 og virksomhetsbeskatning.

Hovedregelen om skattlegging av pokergevinster over kr 10 000 i tråd med skatteloven § 5-50 er nå 
under sterkt press.

Den 26. mai 2016 avsa lagmannsretten en prinsipiell dom om skattelegging av pokerinntekter. 
Dommen er ikke anket til Høyesterett og er dermed rettskraftig. Helt konkret slo dommen fast at 
skatteloven § 5-50 ikke kan være en sekundær beskatningshjemmel i tilfeller der skattemyndighetene 
først har anført at aktiviteten er virksomhet. Dommen er prinsipiell i den forstand at den vil kunne få 
betydning utover saker hvor virksomhet først er anført. 

Det er ennå ikke klart hvor lang rekkevidde dommen får da Skatteetaten ennå ikke har reagert på 
dommen, utover å la være å anke. Rettstilstanden er fortsatt noe uklar, men vi vil i det følgende 
analysere dommen og dra opp noen hovedpunkter. Dommen medfører at det er skapt en usikkerhet 
mellom virksomhetsbeskatning på én side og beskatning av tilfeldige gevinster over kr 10 000 på den 
andre (tilfeldige gevinster under kr 10 000 anses normalt som skattefri hobby). Usikkerheten vil søkes 
avklart frem mot april 2017 – innleveringen av skattemeldingen for 2016.  

I forrige utgave av håndboken omtalte vi en tredje metode. Denne kalte vi nettometoden. Metoden 
innebar at pokerspillere oppga samlet overskudd for året uavhengig av gevinstverdi per hånd. 
Langt på vei som ved virksomhetsmetoden, men med færre krav og rettigheter. Vi skrev at metoden 
manglet støtte i lovverket, men slik at dokumentasjonshensyn mv. gjorde den nødvendig. Den seneste 
utviklingen, særlig Skattedirektoratets brev etter tap i tingretten i Middelthon-saken, har endret dette. 
Kanskje er det her vi ender opp? 

Eller strekkes virksomhetsbegrepet nedover? Eller vil Skatteetaten fjerne muligheten for 
virksomhetsbeskatning av poker, slik de har gjort for oddsspill?
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3.2 DEN TIDLIGERE HOVEDREGELEN 

Hovedregelen var at alle gevinster fra poker- og oddsspill ble vurdert som tilfeldig inntekt etter 
skatteloven § 5-50, så lenge aktiviteten ikke oppfylte kriteriene for virksomhetsbeskatning (se punkt 3.5 
nedenfor).Etter regelen for tilfeldig inntekt er det skatteplikt for alle potter i cash-games eller premier 
i turneringer over kr 10 000. 

Den tidligere praktiseringen av denne regelen kunne medføre en del urimelige resultater. Ved 
beregningen av skattepliktig gevinst ble det nemlig kun gitt fradrag for kostnader som var direkte 
knyttet til den skattepliktige gevinsten, som egen innsats for cash-games og buy-in, re-buys og/eller 
add-on for turneringer. Beløpsgrensen gjelder gevinstens størrelse, før fradrag for disse kostnadene. 
Nettogevinsten	beskattes	med	en	flat	skattesats,	som	for	2017	er	på	24	%.

EKSEMPEL (BELØP OPPGITT I KR): 

Cash-game med to spillere, blinder på 1000 og 2000. Lilleblind satser totalt 10 000 og Storeblind folder. 
Skattepliktig gevinst utgjør: Pott 12 000 – innsats 10 000 (inkludert lille blind) = nettogevinst 2 000. 
Skyldig skatt på denne ene hånden vil da utgjøre 2 000 * 24 % = 480.

Ved turneringsspill og cash-games med lav innsats var denne regelen forholdsvis oversiktlig. For cash-
games på bord hvor potter ofte overstiger kr 10 000 er det derimot ikke vanskelig å se at administrasjon 
og dokumentasjon av eget spill fort blir uhåndterlig. For å rapportere tilfredsstillende, må hand-history 
fremlegges og latent skatt per hånd kalkuleres. Antall hender kan bli seks- til sjusifret for aktive spillere.

Den strenge praktiseringen av fradragssiden i skatteloven § 5-50 førte til ulik beskatning av 
forholdvis like tilfeller:

Spiller A vinner kr 330 000 i en turnering. Buy inn er kr 30 000. Samlet skattepliktig latent gevinst er 
dermed kr 300 000 * 24 % = 72 000. Senere går han over til et cash-game med to spillere, der han får 
den beste hånden i første runde og innkasserer en pott på kr 120 000 (nettogevinst på kr 60 000). 
Resten av året tapes imidlertid alle pengene på mislykkede forsøk i både cash-games og turneringer. 
Året som helhet ender dermed break even, men korrekt beskatning etter skatteloven § 5-50 er: (330 
000 - 30 000 * 24 %) + (120 000 - 60 000 * 24 %) = kr 86 400 i skyldig skatt.

Spiller B grinder kun low stakes-bord hvor samlet pott aldri overstiger kr 10 000. Resultatet fra cash-
games medfører overskudd på kr 37 500 i måneden, til sammen kr 450 000 for året. Fordi ingen hender 
er over fribeløpet på kr 10 000, er skyldig skatt for Spiller B under denne modellen dermed kr 0.

3.3 HVA ER IGJEN AV DETTE ETTER MIDDELTHON-SAKEN?

3.3.1 KORT OM SAKENS BAKGRUNN

Pokerspilleren	Middelthon	hadde	vunnet	flere	store	pokergevinster	i	perioden	2005-2008.	Kun	deler	av	
gevinstene var oppgitt på hans selvangivelser. I 2010 varslet skattekontoret om kontroll av inntektene 
hans for disse årene. Dette resulterte i et vedtak om endring i 2012, der skattekontoret ville skattlegge 
Middelthon som virksomhetsdrivende for årene 2005 til 2008, med et samlet skattepliktig overskudd 
fra poker på kr 1 995 175.

Middelthon påklaget vedtaket kort tid etter. Sammen med klagen fremla han en oversikt over kostnader 
tilknyttet pokeraktivitetene. Oversikten viste at pokeraktiviteten i denne perioden totalt sett hadde gitt 
et underskudd.

Den 15.2.2013 sendte skattekontoret sin innstilling til skatteklagenemnda, som skulle behandle klagen. 
I sin innstilling tok skattekontoret en helomvending. Det anføres nå at Middelthon ikke kunne regnes 
som virksomhetsdrivende på grunnlag av sin pokervirksomhet, men at han var skattepliktig etter 
skatteloven § 5-50 for alle enkeltgevinster over kr 10 000. Skatteklagenemnda fattet sitt vedtak den 
23.9.2013 i tråd med denne innstillingen. Det ble også ilagt tilleggsskatt med 30 %. 

Dette medførte at Middelthon gikk til sak mot staten. Saken ble behandlet i Stavanger tingrett i februar 
2015. Middelthon vant full ut: Skatteklagenemnda ble dømt til å oppheve vedtaket og dekke alle 
sakskostnadene.

Staten ved Skatt nord anket dommen inn for Gulating lagmannsrett, der den ble behandlet i mai 2016.
 

3.3.2 SPØRSMÅLET FOR LAGMANNSRETTEN: SKATTEFRI HOBBY ELLER SKATTEPLIKTIG 
TILFELDIG INNTEKT?

For lagmannsretten var partene enige om faktum, slik at det kun var jussen som var diskusjonstema.  
Spørsmålet i saken var hvorvidt de gevinster skattyter hadde vunnet i pokerspill skulle skattlegges 
etter skatteloven § 5-50 (tilfeldig inntekt) eller anses som skattefri hobbyinntekt. Det var enighet om at 
skattyter ikke fylte vilkårene for å drive virksomhet etter skatteloven § 5-1. 
 
I tråd med tidligere praksis anførte skattemyndighetene at hver enkelt av gevinstene som oversteg 
kr 10 000 er skattepliktige. , og videre at skattyter kun skulle gis fradrag for innsats og andre utgifter 
knyttet til den enkelte skattepliktige gevinst.
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3.3.3 LAGMANNSRETTENS MEGET PRAKTISKE, MEN GENERELLE BETRAKTNINGER

Lagmannsretten innleder med en praktisk tilnærming til problemet:

«Følgende faktum illustrerer problematikken: Middelthon deltok i en turnering over tre dager i 
Blackpool. Det var ikke sammenhengende spill. Dag én og tre tapte Middelthon penger, mens dag 
to	fikk	han	gevinst	på	mer	enn	kr	10.000.	De	tre	dagene	sett	under	ett	medførte	tap.	Middelthon	ble	
beskattet	for	gevinsten	dag	to	og	fikk	fradrag	for	innsats	og	andre	utgifter	for	denne	dagen.	Middelthon	
ble ikke innrømmet fradrag for utgifter for dag en og tre. Hadde han fått utgiftsfradrag for dag en og to, 
hadde det ikke vært noe til beskatning.»
 
Etter en rask gjennomgang av juridisk teori, etterarbeid og praksis slår lagmannsretten fast at 
inntektene er skattefrie fordi de ikke faller inn under ordlyden «tilfeldige gevinster». Lagmannsretten 
begrunner dette i et sitat fra Lignings-ABC 2005 hvor det fremkommer at: «gevinst som i all hovedsak 
beror på den enkeltes kunnskap og snarrådighet vil normalt ikke anses som tilfeldig og er derfor ikke 
skattepliktig etter § 5-50».
 
Kort oppsummert mener lagmannsretten at tilfeldigheter alltid vil spille inn i utfallet av pokerspill, og 
at tilfeldighetene kan reduseres sterkt gjennom spillerens kunnskap og snarrådighet. For avgjørelsen 
av skatteplikt må det derfor tas stilling til om skattyters pokerspill «i det vesentlige er uttrykk for det 
[ene] eller andre».

«Lagmannsretten bemerker at tilfeldigheter vil kunne være avgjørende 
for om det er dyktighet eller tilfeldigheter som gir utfallet - uten at man vil 
tenke på å knytte skatteplikt til den vurderingen. En mild vinter kan gi tap 
for forhandlerne av vintermote, og en kald vinter kan gi god forretning. 
Tilfeldighetene vil spille inn. Den dyktige forhandler vil vanligvis være forberedt 
på begge eventualiteter.»

 
Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at «alle» kan vinne en enkelt hånd i poker. Det er 
elementer av tilfeldigheter i hver av spillets runder. Når det i en turnering spilles mange hender, øker 
sannsynligheten	for	at	en	snarrådig	spiller	med	kunnskap	vil	gå	av	med	seieren.	Begynnerflaks	kan	
bære et stykke, men sjelden helt frem. Den dyktige og erfarne spiller vil i større grad enn andre innrette 
sitt spill fornuftig ut fra de andres spill enten han har gode kort på hånden eller ikke.

3.3.4 LAGMANNSRETTEN BLIR SÅ VELDIG KONKRET

Fra disse generelle betraktninger om spillets mekanikk og langsiktighet blir lagmannsretten veldig 
konkret i sin begrunnelse. Det som gjør denne saken merkverdig og som løftes frem i dommen, er 
at Skatteetaten først mener at pokerinntektene er vunnet ved virksomhet, for senere å ville beskatte 
inntektene etter reglene om tilfeldig gevinster. Problemet med dette er at dommen mister noe av sine 
veiledende egenskaper og overføringsverdi, fordi det sjelden er tilfellet i andre saker.
 
«Lagmannsretten mener, i likhet med tingretten, at når skattemyndighetene har godtatt at pokerspill 
kan være skattepliktig næring dersom den viser seg å gå med overskudd, så har man - i forhold til 
vedkommende som vurderes slik - godtatt at pokerspill kan være aktivitet hvor ikke tilfeldigheter vil 
være	avgjørende	(som	i	et	lotteri),	men	at	det	i	stor	grad	beror	på	spillerens	kvalifikasjoner	og	innsats	
forut for spillet. Det vil da være urimelig om man overfor den samme spiller - når virksomheten ikke er 
egnet til å gå med overskudd - skulle tillates å skattlegge alle gevinstene over kr 10.000 som han måtte 
få - uten å gi ham fradragsrett for noen del av innsatsen i form av tid, trening og penger som har vært 
forutsetninger for å gi ham de ferdigheter som noen ganger gir uttelling i gevinst over kr 10.000.» (Vår 
uthevning).

3.4 HVA ER SÅ GJELDENDE RETT?

3.4.1 INNLEDNING

Etter at lagmannsrettens dom falt, har det vært en del usikkerhet knyttet til rekkevidden og betydningen 
av dommen for andre pokerspillere. I utgangspunktet kunne en være fristet til å tro at skattereglene 
nå skulle være enklere å praktisere og at muligheten for urimelige utfall langt på vei ble eliminert. Så 
enkelt er det trolig ikke.

Brækhus	 Advokatfirma	 er	 av	 den	 oppfatning	 at	 skattemyndighetene	 gir	 dommen	 en	 for	 snever	
rekkevidde. 

3.4.2 SKATTEMYNDIGHETENES VURDERING AV RETTSTILSTANDEN

Skattedirektoratet kom med en prinsipputtalelse 8. januar 2016 som lemper på en del av urimelighetene 
som kunne oppstå ved historisk § 5-50-beskatning. Denne legger opp til at skatten kan lempes ved å 
beregne nettoinntekten til samtlige tilfeldige gevinster – også de under kr 10 000. På den måten vil 
skatten kunne settes ned, slik at skatten står til det samlede resultatet for året. På den annen side må 
hvert år vurderes hver for seg ved lempningen; tap ett år kan ikke fradragsføres neste år. I praksis 
tilsvarer denne muligheten vår tidligere nettometode, omtalt i pkt. 3.1 ovenfor.

Dommen fra Middelthon-saken synes imidlertid å gå enda lengre, ved å åpne for at pokergevinster 
over kr 10 000 kan være helt skattefrie – så fremt aktiviteten ikke anses som virksomhet.

Skattemyndighetene virker likevel å tolke dommen meget snevert. Dette fremgår av en pågående 
sak	som	Brækhus	Advokatfirma	kjenner	til,	der	skattekontoret	anvender	dommen	i	sin	innstilling	til	
Skatteklagenemnda. I redegjørelsen av hvilken betydning dommen har, argumenterer skattekontoret 
for at gevinster over kr 10 000 kun er skattefrie hvis det er helt klart at gevinsten ikke er vunnet ved 
tilfeldighet. Ifølge redegjørelsen virker dette først og fremst å være der pokeraktiviteten tidligere er 
regnet som virksomhet. 

Sagt med andre ord syntes skattemyndighetene nå å operere med fire ulike skatteposisjoner 
for gevinster fra pokerspill: 

1. Tilfeldige gevinster under kr 10 000 = skattefri hobby

2. Tilfeldige gevinster over kr 10 000 = skatteplikt i henhold til skatteloven § 5-50 
a.   Etter prinsipputtalelsen av 8.1.2016 kan skatten i disse tilfellene likevel lempes i etterkant hvis        
 resultatet virker særlig urimelig, jf. skatteforvaltningsloven § 9-9 (tidligere ligningsloven § 9-12)

3. Gevinster over kr 10 000 som verken er tilfeldige eller en del av en virksomhet = skattefritt i henhold 
til Middelthon-dommen

4. Alle gevinster vunnet ved virksomhet = skatteplikt, jf. skatteloven § 5-1 jf. § 5-30

Det	sier	seg	selv	at	en	slik	finmasket	inndeling	er	vanskelig	å	forholde	seg	til	og	praktisere	for	både	
pokerspillere og skattemyndighetene. Dermed kan det vanskelig sies at skattemyndighetenes seneste 
tolkning	av	rettstilstanden	bidrar	til	en	avklaring	i	det	hele	tatt.	I	stedet	skapes	flere	og	vanskeligere	
skjønnsmessige vurderinger. En rettstilstand som er så skjønnsmessig og uoversiktlig kan lett tenkes 
å stride med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper som legalitetsprinsippet og prinsippet om klare 
og forutsigbare skatteregler.

Et eksempel vil enkelt kunne illustrere hvorfor en slik inndeling kan falle urimelig ut: La oss si at Spiller 
A	og	Spiller	B	deltar	 i	 en	pokerturnering	med	500	 spillere.	 Spiller	A	har	 spilt	 poker	 i	 flere	år	og	er	
tidligere vurdert av skattemyndigheten som virksomhetsdrivende. De siste årene har han trappet ned 
spillet og tapt litt, så nå er han bare å anse som hobbyspiller. Ferdighetene hans er likevel på et godt 
nivå. I denne turneringen mottar han i tillegg mange gode kort og får førsteplass til en verdi av kr  
150 000. Spiller B har derimot bare spilt litt poker tidligere, men har raskt fått en god forståelse for 
spillet. Han spiller solid og skjerpet. Dette gir ham andreplass til en verdi av kr 125 000.
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Etter skattemyndighetenes inndeling ovenfor er altså gevinsten til spiller A på kr 150 000 skattefri etter 
alternativ 3) over. Gevinsten til spiller B – i den samme pokerturneringen – på kr 125 000 er derimot 
skattepliktig etter alternativ 2) over. Dette til tross for at begge er hobbyspillere og begge hadde en målrettet 
innsats for å vinne. Likevel oppstår det altså kun en skatteplikt for den spilleren med lavest gevinst.

3.4.3 BRÆKHUS ADVOKATFIRMAS TOLKNING AV MIDDELTHON-SAKEN

Brækhus	Advokatfirma	er	av	den	oppfatning	at	skattemyndighetene	undervurderer	rekkevidden	av	de	
generelle betraktningene i Middelthon-saken. Med den konsekvens at skattemyndighetene gir den for 
snever rekkevidde. Kort oppsummert er vårt syn at dommen kan tas til inntekt for at pokergevinster 
faller utenfor skatteloven § 5-50. Tankerekken bak denne konklusjonen er som følger:

Lagmannsretten gir i Middelthon-dommen tydelig uttrykk for at toppgevinstene i en turnering som 
regel må tilskrives dyktighet:

”Når det i en turnering spilles mange hender, øker sannsynligheten for at en snarrådig spiller med 
kunnskap	vil	gå	av	med	seieren.	Begynnerflaks	kan	bære	et	stykke,	men	sjelden	helt	frem.	Den	dyktige	
og erfarne spiller vil i større grad enn andre innrette sitt spill fornuftig ut fra de andres spill enten han 
har gode kort på hånden eller ikke.”
 
Det er likevel små marginer med tilfeldigheter som skiller om en god spiller kommer helt til toppen 
eller får en av de mindre gevinstene. Uansett utfall vil gevinsten vinnes av en god spiller med målrettet 
innsats. Dersom en av de mindre gevinstene utgjør mer enn kr 10 000, er det ingen gode grunner for 
å si at den skal være skattepliktig når førstepremien ikke er det. 

Videre vil det fremstå som urimelig og vilkårlig om det er skattepliktig for noen pokerspillere og ikke 
for andre i én og samme turnering. Det kan ikke ha vært hensikten med dommen i lagmannsretten. 
Hvordan skal en i så fall måle hvor god en pokerspiller er for å avgjøre om gevinsten var tilfeldig eller 
ikke?

Ut fra en slik synsvinkel vil vi altså anføre at pokergevinster vunnet ved turneringer ikke er skattepliktige 
etter skatteloven § 5-50. Dermed må gevinsten være skattefri, så lenge spilleren ikke driver med poker 
som virksomhet.

Vi ønsker likevel ikke å gi oss der. Mange av de som har spilt en del poker vil hevde at cash-games 
krever mer ferdigheter enn turneringer. Riktig nok er det enklere å vinne enkeltgevinster ved cash-
games,	fordi	muligheten	til	gevinst	er	tilstede	i	hver	hånd.	For	å	profitere	over	tid	kreves	det	derimot	
en høy grad av dyktighet, som gjerne overgår det som kreves for å vinne enkeltgevinster i turneringer.

Gjennom cash-games vil en spiller innenfor tidsrammene av en turnering som regel kunne spille langt 
flere	hender.	Dermed	vil	graden	av	tilfeldig	minke	og	de	store	talls	lov	gjør	seg	gjeldende.	I	turneringer	
er det også en del hendelser utenfor spillerens kontroll, f.eks. at du kan være uheldig å komme på et 
bord med veldig mange gode spillere. I cash-games står spilleren fritt til å bytte bord eller stanse spillet 
som kompensasjon for slike eventualiteter. Det er også klart at den gamle 10 000-kroners grensen ikke 
er noen rettesnor for grad av tilfeldighet. En velstående, dårlig spiller kan spille høyt for spenningens 
skyld. En meget dyktig spiller kan grinde utallige småbord.

Det er dermed vanskelig å stille opp noe skille mellom turneringer og cash-games. Det er heller ingen 
gode grunner til å skille mellom gevinster vunnet live og online. 

En	rettstilstand	hvor	det	opereres	med	fire	skatteposisjoner	for	samme	aktivitet	er	uheldig.	Inntil	det	
skjer en lovendring som klart regulerer skatteplikten til pokerspillere, er derfor vårt syn at dommen 
gjør skatteloven § 5-50 uegnet som hjemmel for å skattlegge pokergevinster.

På denne bakgrunn er vår konklusjon at skatteplikt på pokergevinster først oppstår dersom 
pokeraktiviteten anses som virksomhet. Da har en imidlertid mulighet til å få fradrag for kostnader og å 
kunne fremføre eventuelt underskudd. Dette innebærer en rimelig likestilling med andre skattepliktige.

MERK:

Som	et	tillegg	til	redegjørelsen	og	konklusjonen	må	det	understrekes	at	Brækhus	Advokatfirma	er	av	
det syn at pokerspillere bør bidra til samfunnet med å betale skatt av sine inntekter – på lik linje med 
øvrige skattepliktige. Redegjørelsen her baserer seg kun på vår tolkning av nåværende rettstilstand. Slik 
regelverket er nå fremstår grensen for skatteplikt for hobbyspillere som så uklar og lite forutsigbar at 
den	bør	flyttes	helt	bort	til	der	grensen	for	virksomhet	starter.	Det	er	derfor	vi	anfører	at	skatteplikten	
for hobbyspillere nå har bortfalt. 

Til slutt minnes det også om at vårt syn ikke er sammenfallende med det som skattemyndighetene 
foreløpig har gitt uttrykk for. Rettstilstanden er altså fremdeles uklar og overmoden for en lovendring. 
Vi oppfordrer derfor samtlige til å oppgi alle relevante opplysninger i den årlige skattemeldingen. 
Den enkelte bør videre samle dokumentasjon og føre løpende regnskap for seg selv. Dersom 
skattemyndighetene senere ønsker å se nærmere på forholdene i den enkelte sak, vil det da være 
enklere å redegjøre for å dokumentere aktiviteten. 

Vi vil fortsette å overvåke utviklingen generelt og i saker vi har inne spesielt.
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3.5 VIRKSOMHETSMODELLEN
3.5.1 BESKATNING

Under	denne	modellen	flyttes	fokus	fra	enkelthender	og	grensen	på	NOK	10	000	over	til	resultatet	den	
aktuelle skattleggingsperioden. Dersom vilkårene for virksomhetsbeskatning er oppfylt, skattlegges 
den	samlede	årsinntekt	etter	at	det	er	gjort	fradrag	for	tilknyttede	kostnader.	Den	effektive	skattesatsen	
på overskuddet er noe høyere da den først blir skattlagt som alminnelig inntekt med 24 %, deretter 
trygdeavgift 11,4 % og trinnskatt. En stor fordel er at overskuddet blir redusert, ved at kostnader med 
tilknytning til pokeraktiviteten som sådan er fradragsberettiget. Typiske fradragsberettigede kostnader 
er reise og opphold ifm. turneringer og kasinobesøk, poker management, fagbøker og driftstilbehør 
som PC, mobil og internett.

Ved at alle inntekter og utgifter med tilknytning til pokeraktiviteten innenfor en skattleggingsperiode 
er relevante, skattlegges spilleren for det faktiske overskuddet. Modellen gir dermed et riktig bilde av 
den faktiske situasjonen og kontantbevegelsen. Forutberegneligheten styrkes også ved at underskudd 
er fremførbare. Det vil si at en spillers underskudd i 2016 vil redusere inntekten i 2017 krone for krone.

Merk at fradrag ikke fremføres automatisk, men må kreves som ledd i rapporteringen de aktuelle år.

Modellen nedenfor kan illustreres med de nevnte eksempler. Dokumenterte utgifter til typiske 
fradragsberettigede utgifter er oppført:

SPILLER A:

Inntekter:

Inntekter fra turneringer: kr 330 000 

Inntekter fra cash-games; kr 120 000 

Sum kr 450 000

Utgifter:

Buy inn turneringer kr   30 000

Tap cash-games kr 420 000

Reiseutgifter turnering kr   15 000

Kost og losji kr   10 000

Mac book air kr   15 000

Mobil kr     4 000

Bredbånd kr    6 000 

Sum kr 500 000

Skattepliktig inntekt kr  -50 000

SPILLER B:

Inntekter:

Inntekter fra turneringer: kr 0

Inntekter fra cash-games; kr 450 000 

Sum kr 450 000

Utgifter:

Macbook Air kr   15 000

Mobil kr 4 000

Brebånd kr 6 000

Sum kr   25 000

Skattepliktig inntekt kr 425 000
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Spiller A som under modellen med tilfeldige inntekter (pkt. 3.2 ovenfor) skulle betale inn kr 90 000 i 
skatt, får under virksomhetsmodellen et underskudd til fremføring kommende skattleggingsperiode 
på kr 50 000. I prinsippet medfører dette at de første kr 50 000 neste skattleggingsperiode er skattefrie.

Spiller B kommer skattemessig dårligere ut dersom aktiviteten blir gjenstand for virksomhetsbeskatning. 
Skattepliktig inntekt blir her kr 425 000 som skattlegges med alminnelig inntektsskatt på 24 
% + trygdeavgift på 11,4 % + trinnskatt (som her vil utgjøre nesten kr 6 000). Den tidligere nevnte 
nettometoden ville gitt en skatt på kr 450 000* 24 % =  kr 108 000. Dersom eksemplet omskrives 
noe ved at spiller B deltar i enkelte turneringer verden over, skal ikke kostnadene til buy-in, reise og 
opphold	være	mer	enn	kr	100	000	før	den	effektive	skatten	i	dette	tilfellet	blir	lik	nettometoden.

Eksemplene viser klart at for en live turneringsspiller vil virksomhetsmodellen raskt lønne seg, mens 
den fort blir mindre skatteoptimal for en som hovedsakelig spiller på nett. Dette fordi kostnader 
forbundet med reise og opphold raskt utgjør en stor fradragsberettiget utgift.

Det	er	ikke	den	effektive	skattesatsen	som	endelig	avgjør	hvilken	modell	som	er	korrekt.

3.5.2 NÅR ER VILKÅRENE FOR VIRKSOMHETSBESKATNING OPPFYLT?

Som vi har vært inne på er hovedregelen å vurdere pokergevinster etter reglene om tilfeldig inntekt, 
men slik at Skattedirektoratet «likevel ikke vil utelukke» at det i «spesielle tilfeller» vil kunne «reises 
spørsmål om» gevinsten er vunnet ved virksomhet etter skatteloven § 5-30. Vi har også sett at det har 
skjedd en rask utvikling; fra å stenge adgangen i 2005, til at Skatteetaten varslet et betydelig antall 
spillere om mulig beskatning fra 2006-2007, til at det gjennomføres bokettersyn fra 2008.

Vilkårene for å anses en inntektsgivende aktivitet som virksomhet er at aktiviteten:
• tar sikte på å ha en viss varighet,

• har et visst omfang,

• er egnet til å gi overskudd, og

• drives for skattyters regning og risiko

Om de nevnte vilkårene er oppfylt beror på en konkret vurdering. Dette er en av skatterettens 
tradisjonelle vurderinger. Rettspraksis er full av vurderinger av bondegårder og travhester. Vi ser ingen 
plikt	for	pokerspillere	til	å	definere	seg	selv	som	virksomhetsutøvere.	Det	vi	ser	er	en	mulighet.

Det	finnes	en	rekke	vedtak	fra	Skatteetaten	om	når	pokerspill	regnes	som	virksomhet.	Videre	finnes	
det nå også enkelte rettsavgjørelser. Gjennomgangen nedenfor baserer seg på rettsavgjørelsene, 
erfaringer fra enkeltsaker, vedtak og publiserte uttalelser.

Pokerspill vil i all hovedsak drives for egen regning og risiko. Ett unntak er hvor noen betaler buy-in 
og løpende bankroll til en spiller som mottar provisjon eller lønn for å spille. Spilleren vil da ikke ha 
resultatansvaret for aktiviteten. Provisjon og/eller lønn vil trolig måtte skattlegges som arbeidsinntekt.

Vilkåret om at pokerspillet er egnet til å gå med overskudd er meget interessant fra et logisk ståsted. Ikke 
bare	fordi	Skatteetaten	har	endret	mening,	men	også	fordi	det	ligger	i	spillets	natur	at	folk	flest	taper.	I	
poker er det i hovedsak spillerne selv som bringer pengene til bordet eller betaler inn buy-ins. Objektivt 
sett er aktiviteten altså ikke egnet til å gå med overskudd for de mange, men gjør det for noen få.

Ut fra dommen gjennomgått ovenfor kan det sies at økt fokus og gjennomføring av virksomhetsbeskatning 
av pokerspillere med gevinst, binder Skatteetaten. Dette fordi det var frykten for å gi fradrag i tapstilfeller 
som holdt utviklingen tilbake. En pokerspiller som oppfyller øvrige vilkår for virksomhetsbeskatning 
bør	nå	kunne	definere	seg	selv	som	virksomhetsutøver.	Konsekvensen	blir	da	at	han	får	fradrag	for	
underskuddet.	 Brækhus	 Advokatfirma	 har	 kjennskap	 til	 at	 virksomhetsbeskatning	 ble	 nektet	 i	 et	
underskuddtilfelle	hvor	inntektssiden	og	utgiftssiden	var	7-siffrede,	selv	om	spilleren	anførte	at	han	
drev virksomhet. Dette var forut for lagmannsrettens dom gjennomgått over. Konsekvensen var at 
skattemyndighetene krevde skatt på de store gevinstene uten tanke på underskuddet. Dommen 
utligner nå denne type urimelighet. Dermed fjernes også mye av risikoen ved å rapportere gevinstene. 
Gjeldende rettstilstand oppfordrer til større åpenhet. Når det er sagt oppfordrer den til økt bruk av 
virksomhetsmodellen i overskuddstilfeller. Likevel er det slik at samtlige vilkår må vurderes, ikke bare 
den økonomiske karakteren.

Videre må aktiviteten tar sikte på å ha en viss varighet og har et visst omfang. Dette er en konkret 
vurdering som nødvendigvis må behandles generelt i denne håndboken. Erfaringsmessig vurderer 
Skatteetaten dette spørsmålet under ett for hele kontrollperioden. Typisk vil et spill utvikle seg fra 
det som kan betegnes som en opplæringsfase med hyppige innskudd og uttak, til en mer målrettet 
strategi på bord med høyere spill. Gevinstene kan variere stort over perioden. Dersom spillet etter 
hvert genererer store overskudd vil virksomhetsbeskatning i hele perioden ofte bli resultatet. I tråd 
med rettspraksis regulerer dette nå grensen mellom skattefrihet og skatteplikt, uten skattefritaket på 
gevinster under kr 10 000. 

Det er vanskelig å fastsette noen helt konkrete beløpsgrenser eller tidsbruk, men vi kan belyse med 
et	eksempel	fra	direktoratets	svarbrev	til	en	pokerspiller	offentliggjort	28.02.2011.	Saken	var	her	at	en	
som spilte både turneringer og cashgames hadde et overskudd på kr 259 301 i 2006 og kr 199 192 for
2007. I 2008 hadde han et underskudd på kr 35 196. Han var student i 2006 og frem til våren 2007. Om 
tidsbruken	opplyste	skattebetaleren	at	han	ikke	loggførte	tidsbruken,	men	deltok	i	flere	turneringer	
samme	dag	og	flere	ganger	i	uken,	og	at	det	derfor	hadde	«gått	med	noen	kvelder».	Skattedirektoratets	
syn var at inntektene skulle skattlegges som tilfeldig inntekt, men at den konkrete avgjørelsen hørte 
under det lokale skattekontoret. Direktoratet la vekt på at studiene var gjennomført på normert tid og 
at pokeraktiviteten var gjort på fritiden (etter kl. 20:00).

Det nevnte eksemplet viser at arbeid og studier vektlegges. Vår erfaring er at slike aktiviteter ikke er 
avgjørende. Det er eksempler fra skattefastsettingspraksis, senere akseptert i rettspraksis, at dersom 
tidsbruken, antall hender og inntekts- og utgiftssiden er stor nok vil også studenter og fast ansatte 
virksomhetsbeskattes. Det skal bare noe mer til. 

En svakhet ved uttalelsen er at den mangler en detaljert angivelse av inntekts- og utgiftssiden. Det er 
disse som er avgjørende for vurderingen. En pokerspiller kan ha gevinster på kr 1 million og kostnader 
på kr 800 000 og dermed tilsvarende overskudd som spilleren i uttalelsen. Ingen vil da være i tvil om at 
omfanget er stort nok til å vurderes som virksomhet.
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3.6 AKSJESELSKAP
Flere	 av	 Norsk	 Pokerforbunds	 medlemmer	 har	 opprettet	 aksjeselskap	 og	 flere	 har	 henvendt	
seg til advokat Haglund med forespørsler om aksjeselskap. Et aksjeselskap vil alltid drive etter 
virksomhetsmodellen. Skatten på nettoinntektene i selskapet er 24 % for 2017.

Fra selskapet til aksjonær kan penger overføres som lønn eller utbytte. Lønn vil skattlegges som 
ordinære	lønnsutbetalinger,	mens	utbytte	vil	skattlegges	som	kapitalinntekt	med	en	effektiv	skattesats	
på 29,76 % for 2017 (alminnelige skattesats på 24 % og en oppjusteringsfaktor på 1,24). Spørsmålet 
blir da:

«Bør jeg etablere aksjeselskap?»

Ansvarsbegrensningen som i utgangspunktet ligger i et aksjeselskap vil ikke gjelde for pokerspill. Dette 
fordi det vil være ulovlig og illojalt å spille på kreditorenes regning. Resultatet vil bli styreansvar for de 
ansvarlige, gjerne en aksjonær. Hovedmomentet i vurderingen bør være om inntektene skal benyttes 
til nye investeringer, primært i aksjer (og selskapsandeler). Årsaken til dette er at et aksjeselskap 
ikke må betale skatt på aksjeavkastning. Dersom spilleren anser det mest sannsynlig at inntektene 
i selskapet vil bli benyttet til privat forbruk, vil etableringen av et aksjeselskap være en unødvendig 
«mellomstasjon» med økt administrasjon.

Det understrekes at et aksjeselskap ikke får fradrag for eventuelle tap på reinvesterte midler – i 
motsetning til tap på reinvesteringer foretatt personlig. 

EKSEMPEL: 

Et årlig overskudd på kr 1 million vil skattlegges med 24 % i et aksjeselskap. Dersom restbeløpet kr 
760	000	utbetales	 som	utbytte	 vil	 samlet	effektiv	 skatt	bli	 46,6	%	 (som	også	er	maksimal	marginal	
skattesats). Etter virksomhetsmodellen blir den samlede skatten på samme beløp 41,3 %, inkludert 
trinnskatt. 

Virksomhetsmodellen vil derimot generere en høyere skatt ved høyere inntjening (på grunn av en 
høyere maksimal marginal skattesats på 49,9 %). Ved overskudd på kr 1 365 000 og høyere vil samlet 
skatt bli størst ved virksomhetsmodellen. På den annen side vil skatten bli forholdsvis lavere ved 
virksomhetsmodellen på lavere inntjeningsnivåer. Virksomhetsmodellen vil også gi pensjonspoeng.

En mulig fordel ved aksjeselskap er at du kan reinvestere de kr 760 000 i stedet for virksomhetsmodellen 
netto på kr 587 000. Denne fordelen vil øke proporsjonalt med overskuddet fra pokerspillet, og ved 
lengre tidshorisont på reinvesteringene. I tillegg er det av betydning hva du reinvesterer i, med eiendom 
og stigende aksjer som det opplagte valget.

Dersom	du	kun	hever	utbytte	vil	dere	ikke	oppnå	offentlige	goder	og	trygdeordninger.	Du	kan	også	
velge en mellomvariant ved å ta ansettelse i eget aksjeselskap. Dersom du tar ut lønn fra selskapet får 
selskapet fradrag for kostnaden, men må svare arbeidsgiveravgift på 14,1 %. Men som lønnstaker eget 
AS vil du ha tilgang på goder som arbeidsledighetstrygd, fødselspenger, uføretrygd etc. 

Maksimallønnen er 6G. Dette fordi samtlige av «hovedytelsene» til arbeidstakere etter folketrygdloven 
opererer med et øvre tak for beregningsgrunnlaget på 6G.

Som lønnsmottaker i eget selskap vil dere også måtte betale forskuddsskatt på inntekten.  Ved å følge 
de nye skattereglene for året vil det se slik ut: Alminnelig skattesats for personer er redusert til 24 %, 
og	toppskattsystemet	er	erstattet	med	et	skattetrinnssystem	med	fire	trinn.

TRINN INNTEKT TRINNSKATT

1 Mellom 159 800 – 224 900 kroner 0,44 % 

2 Mellom 224 900 – 565 400 kroner 1,70 % 

3 Mellom 565 400 – 909 500 kroner 10,7 % *

4 Over 909 500 kroner 13,7 % 

Lønn: Når arbeidsgiveravgiften inkluderes blir den nye maksimale marginale skattesatsen på 
lønnsinntekt 53,5 %. Denne reduseres om dere kun tar ut lønn som medfører at dere går inn på et 
lavere trinn. Som dere ser så går det igjen et betydelig skille rundt 6 G. 

Utbytte: Effektiv	marginal	skattesats	for	utbytte	er	46,6	%.

Kort oppsummert bør følgende momenter vektlegges dersom du vurderer å opprette et 
aksjeselskap:

• Inntektene fra pengespillet bør være relativt omfattende.

• Inntektene skal i stor grad reinvesteres og ikke brukes til privat forbruk.

• Hvorvidt du har annet inntektsgivende arbeide

• Aksjeselskapet bør stå som eier av spillkontiene. Dette sikrer at inntektene faktisk tilordnes 
selskapet og ikke spilleren personlig.
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4 DOKUMENTASJON:  
RAPPORTERING OG BOKFØRING

4.1 INNLEDNING
Her behandles den mer tekniske dokumenteringen ifm. den årlige rapporteringen. Vi går mer inn i 
juridiske drøftelser når det kommer til Skatteetatens endringsadgang i neste kapittel.

Skatteetatens	mantra	er	 riktig	 skatt	 til	 riktig	 tid.	 Skatteetaten	 skal	 legge	det	 faktum	de	finner	mest	
sannsynlig til grunn for fastsettelsen av formues- og inntektsskatt.

4.2 DOKUMENTASJON AV TILFELDIGE INNTEKTER
Under denne modellen skal det kun innleveres personlig skattemelding for formues- og inntektsskatt 
med eventuell dokumentasjon. Vi anbefaler å benytte kommentarfeltet i selvangivelsens pkt. 5 godt. 
Om kommentarfeltet blir benyttet korrekt vil det avvæpne tilleggsskatt og begrense Skatteetatens 
endringsadgang jf. pkt. 5 nedenfor.

“Hand-histories” danner utgangspunktet. Som nevnt tidligere blir dette fort en uhåndterlig datamengde. 
Listene bør derfor gjennomgås og samlet skattepliktig inntekter fra potter over kr 10 000 oppgis til 
beskatning i skattemeldingen for formues- og inntektsskatt punkt 3.1.12. Reiseutgifter mv. er ikke noe 
tema under denne modellen. Vi vil likefult anbefale at det spares på bilag elektronisk og at det benyttes 
en egen bankkonto til slike utgifter.

4.3 VIRKSOMHETSBESKATNING
Dersom vilkårene for virksomhetsbeskatning er oppfylt blir kravet til rapporteringen til 
skattemyndighetene noe utvidet. Skattepliktig som driver virksomhet skal som vedlegg til 
skattemeldingen for formues- og inntektsskatt levere næringsoppgave 1. Den som er pliktig til å levere 
næringsoppgave er i tillegg bokføringspliktig, jf. bokføringsloven § 2 annet ledd. Bokføringsplikten 
innebærer	 blant	 annet	 plikt	 til	 bokføring,	 spesifikasjon	 og	 dokumentasjon.	 Regnskapsplikt	 for	 et	
enkeltpersonforetak oppstår dersom samlede eiendeler har en verdi på over kr 20 millioner

Dersom du kjøper driftsmidler som antas å ha en varighet på mer enn 5 år med en kostpris på mer 
enn kr 15 000, må du legge ved et avskrivningsskjema sammen med næringsoppgaven. Skatteetaten 
antar	at	en	datamaskin	har	en	varighet	utover	5	år.	Vi	anbefaler	derfor	at	driftsmidler	som	anskaffes	
ikke overstiger kr 15 000 i den grad det er mulig. Det gis da direkte fradrag for hele summen i 
anskaffelsesåret,	samtidig	som	rapporteringen	forenkles.

Hva gjelder bokføring anbefaler vi at det benyttes en egen konto til inntekter og utgifter tilknyttet 
pokeraktiviteten. Dette vil lette arbeidet med dokumentasjon og oppsett. Reisebilag og kvitteringer 
bør lagres elektronisk i en egen mappe. Videre anbefaler advokat Haglund at det tas en gjennomgang 
månedlig.	Bakgrunnen	 for	dette	er	at	 en	da	 skaffer	 seg	 raskt	 innsikt	 i	 eget	 forbruk	og	 spill.	 Videre	
unngås tidkrevende hastearbeid når 30. april nærmer seg. For gjennomgangen anbefales at inntektene 
og utgiftene splittes opp i følgende kategorier:

• Post 3900 og 9900 – Driftsinntekter fordelt på cashgames og turneringer.

• Post 6700 – Fremmed tjeneste (som advokatkostnader)

• Post 6500 – Driftsmateriell, herunder data, mobiltelefon og skjermer

• Post 6995 - Fradrag elektronisk kommunikasjonstjenester (EK-tjenester): Telefonregninger, 
bredbånd. Husk fradrag for fordel privatbruk dersom du også benytter tjenestene privat.

• Post 7165 – Reise- og diettkostnader

• Post 7700 - Buy-ins, add-ons og ev. tap på cashgames

Det sentrale er å gi Skatteetaten tilstrekkelige opplysninger til å ta opp spørsmålet om 
virksomhetsbeskatning. Dette vil i tillegg til å bidra med å oppfylle den enkeltes opplysningsplikt, vil 
det gi skattemyndighetene grunnlag for å avgjøre hvilken beskatningsmetode som skal benyttes. Det 
som bør oppgis er:

• Total inntektsside

• Total kostnadsside

• Fordeling av potter under kr 10 000

• Totale overskudd/underskudd turnering

• Hvilke turneringer er spilt hvor

• Antatt tidsbruk

• Arbeid/studier utover pokerspill

• Type pokerspill og hvilke stakes

• Det rettslige grunnlaget for rapporteringen – valg av metode. 

• Er det faktisk eller rettslig tvil? Gi uttrykk for den.

Brækhus	 Advokatfirma	 bistår	 årlig	 en	 rekke	 medlemmer	 med	 bokføring,	 oppsett	 og	 føring	 av	
næringsoppgaver med vedlegg.
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5. ENDRINGSADGANG

5.1  NY ENDRINGSADGANG FRA 1.1.2017
Før skattemyndighetene tar opp en skattefastsetting til endring, skal de vurdere blant annet den 
skattepliktiges forhold, den tid som er gått, spørsmålets betydning og sakens opplysning. Dette gjaldt 
etter de eldre reglene og etter dagens nye regelverk. Det er imidlertid noen forskjell på gamle og nye 
endringsfrister. 

Frem til nå har skattemyndighetenes endringsadgang vært to år etter skattleggingsperioden, dersom 
den skattepliktige har gitt alle relevante opplysninger. For de tilfellene der det var gitt «uriktige eller 
ufullstendige» opplysninger, hadde skattemyndighetene en endringsfrist på ti år. Etter disse reglene, 
som fulgte av den nå opphevede ligningsloven, skulle det gjerne ikke mye til før endringsadgangen på 
ti år kom til anvendelse. Det har derfor vært av stor betydning å avgjøre hva som utgjorde «uriktige 
eller ufullstendige» opplysninger – og hvorvidt det var tilfellet i den enkelte sak.

Dette skillet er ikke lenger av betydning for å avgjøre endringsadgangen. Etter ikrafttredelsen av 
ny lov skal endringsreglene være enklere å forholde seg til og være mer forutsigbare. I henhold til 
skatteforvaltningsloven (§ 12-6 første ledd) er hovedregelen at skattemyndighetene nå har en frist 
på fem år til å ta opp saker til endring. Det vil si at skattemyndighetene alltid vil kunne gå minst fem 
år tilbake i tid for å endre en skattefastsetting, forutsatt at hensynene for å endre gjør seg gjeldende. 
Fristen gjelder normalt fra utgangen av skattleggingsperioden. 

Skattemyndighetene har likevel en utvidet endringsadgang i behold for de mer graverende tilfellene. 
Dette gjelder dersom den skattepliktige ilegges skjerpet tilleggsskatt eller anmeldes for brudd på 
straffebestemmelsene	i	straffeloven	§§	378	og	379.	Endring	kan	da	foretas	i	ti	år.	

Adgangen til å gå ti år tilbake i tid er nå altså mye mer begrenset enn tidligere. Mens det tidligere holdt 
at det var oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, må det nå være tale om forholdsvis grove 
skatteunndragelser før endringsadgangen utvides. Den utvidede endringsadgangen omfatter ifølge 
forarbeidene kun de forhold som den skattepliktige har gitt uriktig eller ufullstendige opplysninger om. 

Når det er sagt så er dokumentasjon og ryddige fremstillinger en nøkkel for begge parter i rapporteringen. 
Som en ekstra verdi gir det solid innsikt i eget spill, som igjen kan generere merinntekter. Vi oppfordrer 
derfor alle til å føre løpende regnskap og bilagshåndtering. For øvrig vises det til forrige kapittel 
vedrørende krav til dokumentasjon.

5.2 KONSEKVENSER AV MISLIGHOLDT OPPLYSNINGSPLIKT

5.2.1 INNLEDNING OG KONSEKVENS

Dersom den skattepliktige ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å ta opp det aktuelle skattespørsmål 
risikerer den skattepliktige å bli ilagt en tilleggsskatt. Tidligere var satsene 30 til 60 % tilleggsskatt av 
den skatt som er eller kunne vært unndratt. Rent faktisk innebærer dette at den skatten som egentlig 
skulle vært betalt tillegges opptil 60 %.

Fra og med 1.1.2017 beregnes tilleggsskatten i utgangspunktet med 20 %, jf. skatteforvaltningsloven § 
14-5. Skjerpet tilleggsskatt beregnes nå med 20 eller 40 % i tillegg, jf. § 14-6. Samlet sett vil tilleggsskatten 
derfor fremdeles kunne utgjøre 60 % for de groveste tilfellene, men alminnelig tilleggsskatt utgjør nå 
altså 20 % i stedet for 30 %.

Skjerpet tilleggsskatt anvendes kun hvor den skattepliktige forsettlig eller grovt uaktsomt gir 
skattemyndighetene uriktig eller ufullstendig opplysning, eller unnlater å gi pliktig opplysning, når 
vedkommende forstår eller bør forstå at det kan føre til skattemessige fordeler.

Ordinær tilleggsskatt etter skatteforvaltningsloven § 14-3 skal i utgangspunktet ilegges når den 
skattepliktige

• har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til skattemyndighetene eller unnlater å gi pliktig 
opplysning, og

• opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler.

• Det skal likevel ikke ilegges tilleggsskatt i visse unntatte tilfeller. Det gjelder blant annet:

• Når den skattepliktiges forhold må anses unnskyldelig, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 annet 
ledd. Se nærmere om denne nedenfor i pkt. 5.2.3.

• Når opplysningssvikten skyldes åpenbare regne- og skrivefeil i den skattepliktiges oppgaver, når 
den skattepliktige frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, 
eller når tilleggsskatten for det enkelte forhold vil bli under kr 1000, jf. skatteforvaltningsloven § 
14-4.

Ved siden av tilleggsskatt har skattemyndighetene fått to nye virkemidler for å få skattepliktige til å 
medvirke. Det er tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven § 14-1 og overtredelsesgebyr etter § 14-7.

For å fremtvinge levering av pliktige opplysninger kan skattemyndighetene ilegge den som har plikt til 
å gi visse opplysninger, en daglig løpende tvangsmulkt når opplysningene ikke gis innen de fastsatte 
frister. Det samme gjelder når det er åpenbare feil som gis. Den samlede tvangsmulkten kan likevel 
normalt ikke overstige 50 ganger rettsgebyret (som fra 1.1.2017 er satt til kr 1049).

Overtredelsesgebyr er for pokerspillere mest aktuelt ved manglende medvirkning til 
kontrollundersøkelser. Gebyret kan ilegges i tillegg til tvangsmulkt og kan utgjøre inntil 50 rettsgebyr.
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5.2.2 VILKÅR OG BEVISKRAV

Ordinær tilleggsskatt 20 % – klar sannsynlighetsovervekt

Selv om satsen for tilleggsskatt er redusert med 10 prosentpoeng, antas det ikke å være noen 
realitetsendring i reglene for når tilleggsskatt i utgangspunktet kan ilegges. Det samme gjelder for 
skjerpet tilleggsskatt.

For å ilegge tilleggsskatt kreves større grad av klanderverdighet hos den skattepliktige enn for å ta 
en opp skattefastsettelsen til endring til ugunst for den skattepliktige. Det har gode grunner for seg: 
En tilleggsskatt, selv med lav prosentsats har et pønalt preg, jf. Rt. 2002 s.509. Er det aktuelt med 
tilleggsskatt for uriktige eller ufullstendige opplysninger, må skattemyndighetene påvise at det 
foreligger «klar sannsynlighetsovervekt» for at opplysningene som den skattepliktige har gitt, er uriktige 
eller ufullstendige og har ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler. For at tilleggsskatt skal 
kunne ilegges som følge av manglende levering, må skattemyndighetene konstatere at det foreligger 
klar sannsynlighetsovervekt for at skattemelding for formues- og inntektsskatt mv. ikke er levert og at 
opplysningssvikten har ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler. Beviskravet gjelder også 
størrelsen på den skattemessige fordelen.

Skjerpet tilleggsskatt 20 % eller 40 % – bevist utover enhver tvil

For å kunne ilegge skjerpet tilleggsskatt må det være bevist ut over enhver rimelig tvil at den skattepliktige 
har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger eller unnlatt å levere skattemelding for formues- og 
inntektsskatt eller næringsoppgave som har eller kunne ha ført til skattemessige fordeler. Det må også 
bevises ut over enhver rimelig tvil at den skattepliktige har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt mht. 
opplysningssvikten. I tillegg må det være bevist ut over enhver rimelig tvil at den skattepliktige minst 
har hatt den inntekten/formuen som danner grunnlag for den skjerpede tilleggsskatten.

5.2.3 SIKKERHETSVENTIL: UNNSKYLDELIGE FORHOLD 

Ifølge skatteforvaltningsloven § 14-3 annet ledd skal tilleggsskatt ikke ilegges «når skattepliktiges eller 
trekkpliktiges forhold må anses unnskyldelig.» Det står ikke uttrykt i loven hva som er å anse som 
unnskyldelige forhold. Det følger imidlertid av forarbeidene at unnskyldningsgrunnene bør brukes i 
større utstrekning enn etter tidligere praksis på skatteområdet, jf. Prop. 38 L (2015-2016) pkt. 20.3.1.3. 
Eksemplifiseringen	i	ligningsloven	–	sykdom,	alderdom,	uerfarenhet	eller	annen	årsak	–	er	altså	ikke	
videreført.

Dette er en sikkerhetsventil, hvilket medfører at unntaket anvendes i særlige tilfeller. Relevante argument 
i	pokersaker	er	at	praksis	har	endret	kurs	flere	ganger	de	siste	årene,	uten	at	det	er	skjedd	lovendringer	
på området. Dette innebærer at rettsreglene ikke har vært tilgjengelige og tilstrekkelig forutsigbare, 
noe som kan innebære brudd på EMK, jf. HR-2016-09-20-A. Videre kan kontakt med Skatteetaten 
eller andre spesialister for klarlegging av tolkningstvil være et vektig argument. Her tilkommer at 
pokerspillere ofte er unge med begrenset erfaring fra rapportering og bokføring. Sistnevnte gjør seg 
særlig gjeldende i forbindelse med næringsoppgaver mv. tilknyttet virksomhetsbeskatning.

For å kunne ilegge tilleggsskatt der den skattepliktige har påberopt seg unnskyldelige forhold som kan 
føre til bortfall av tilleggsskatt, kreves det at skattemyndighetene med klar sannsynlighetsovervekt 
kommer til at de påberopte unnskyldelige forholdene ikke har vært årsaken til opplysningssvikten, jf. 
Ot.prp. nr. 82 (2008-2009) pkt. 8.9.3. Hvorvidt det foreligger unnskyldelige forhold, må vurderes i hvert 
tilfelle og ut fra hver post som er aktuell.

6.  KILDESKATT:  
FRADRAG PÅ SKATT BETALT I UTLANDET – RF 1147
I enkelte land blir gevinster fra poker gjenstand for beskatning der de er innvunnet (kildeskatt). Gevinster 
fra Las Vegas er for eksempel gjenstand for 30 % automatisk kildeskatt til State of Nevada. Det er fast 
praksis fra Skatteetaten at det gis fradrag for denne kildeskatten i skyldig norsk skatt. Dette er en 
vesentlig enklere og riktigere fremgangsmåte enn forsøk på refusjon av betalt kildeskatt i kildestaten. 
Skatteetaten er kjent med kildeskatten og er meget løsningsorientert på dokumentasjonskravene. 
Erfaringsmessig er det tilstrekkelig å dokumentere at gevinsten er innvunnet i Las Vegas for å få 
kreditfradraget.

I Norge skal den skattepliktige inntektsføre gevinsten i sin helhet i næringsoppgaven post 3900 og 
9900. Fradrag kreves gjennom et eget skjema RF1147. Dersom kreditfradraget er større enn skyldig 
skatt til Norge innvinningsåret, kan restbeløpet overføres til påfølgende skattleggingsperiode. Merk at 
dette ikke skjer automatisk, men må kreves i forbindelse med rapporteringen.
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7.  KJØP AV ANDELER

Her i kap. 7 har vi inntatt et eksempel om håndtering av kildeskatt i tilfeller av «staking» – dvs. kjøp av 
andeler.

Flere spillere reduserer gjerne risiko ved deltakelse i store turneringer eller «high stakes cash-games» 
ved å selge eller kjøpe andeler i andre spillere. Salg av andeler, gevinst eller tap på andelen utløser en 
rekke praktiske og skatterettslige spørsmål av nasjonal og internasjonal karakter. «Norske skattereglers 
anvendelse på kjøp av andeler har til nå vært helt uavklart. Konsekvensen av å trå feil kan bli et feilaktig 
sekssifret skattetrekk ”krydret” med tilleggsskatt», uttaler advokat Haglund.

Bakgrunnen for ulik praksis er trolig en velbegrunnet frykt for dobbeltbeskatning. I motsetning til det 
mange	tror,	finnes	det	ikke	noe	absolutt	forbud	mot	dobbeltbeskatning	av	inntekter.	Helt	formelt	er	
premien i sin helhet vunnet av spilleren som kommer til pengene. Alle potter over kr 10 000 utløser 
i utgangspunktet beskatning. Fordi «stakeren» har betalt penger for andelen vil ikke en overføring 
av gevinst være en skattefri gave, men en skattepliktig kapitalgevinst hos mottaker. Problemene blir 
forstørret dersom gevinsten er vunnet i et land hvor myndighetene trekker kildeskatt. 

For å skape mer klarhet på området har advokat Haglund diskutert problemstillingen med 
en spesialgruppe i Skatt nord. Diskusjonene resulterte i et uformelt brev fra spesialgruppen. 
Gjennomgangen her er basert på dette brevet som har karakter av å være en veiledende uttalelse. Det 
gjøres oppmerksom på at Skatteetaten ikke er bundet av sin veiledning, men i den grad man innretter 
seg lojalt etter det vil ikke tilleggsskatt bli noe tema.

Haglund forklarer korrekt skatteoptimal fremgangsmåte ved et eksempel. For å belyse utfordringene 
med kildeskatt tar eksempelet utgangspunkt i en turneringsgevinst vunnet i Las Vegas. Prinsippene blir 
tilsvarende for «staking» av cash-games. Skatteregler er kun i meget begrenset grad harmonisert i EU. 
Internasjonal beskatning løses gjennom et samspill mellom de relevante staters nasjonale regler og 
skatteavtalene inngått mellom de samme stater. Hvorvidt gevinsten er gjenstand for kildeskatt og den 
aktuelle utenlandske spillers skatteposisjon må derfor vurderes konkret.

EKSEMPEL:

«En norsk spiller vinner kr 1 000 000 i en turnering I USA. Spilleren har solgt andeler til en nordmann 
og en brite, slik at de har betalt 2/3 av deltakeravgiften mot eksponering mot 2/3 av potensiell gevinst. 
Spilleren blir i samsvar med amerikanske skatteregler for utlendinger trukket 30 % skatt i USA. Den 
opprinnelige vinneren får da utbetalt kr 700 000 fra kasinoet. Spilleren beholder da kr 233 333 selv og 
utbetaler samme beløp til de to andre.»

Spesialgruppen sa seg enig med Haglund i at det som gir den mest korrekte skattebelastningen er at 
spilleren og hver av de to andelshaverne blir fordelt med 1/3 av gevinsten hver (kr 333 333), og deretter 
innrømmes 1/3 av kreditfradrag for det amerikanske skattetrekket. Kreditfradrag vil si at skatten 
som er betalt i USA trekkes fra direkte i norsk skatt den relevante skattleggingsperiode. Ubenyttet 
kreditfradrag kan føres videre til neste skattleggingsperiode gjennom et eget skjema.

I VÅRT EKSEMPEL:

Den norske spilleren skattlegges med 30 % av hele gevinsten i USA. I Norge skattlegges han enten som 
tilfeldig inntekt eller virksomhet ref. ovenfor:

TILFELDIG INNTEKT: 

Hele hans andel av bruttogevinsten skattlegges med 24 % (kr 333 333 * 24 % =   kr 80 000). Det gis 
kreditfradrag for kildeskatt betalt i USA, men slik at det begrenses til den norske skatten på tilsvarende 
inntekter, hvilket for tilfeldige inntekter vil si 24 %. Dermed vil 6 % utgjøre en reel merkostnad for 
spilleren og den norske stakeren.

VIRKSOMHETSBESKATNING: 

Hele hans andel av bruttogevinsten kr 333 333 inngår som driftsinntekt i virksomhet. Her gis det 
også kredit for kildeskatt svart i USA. Begrensningen på kreditfradraget til 24 % gjelder ikke da 
virksomhetsinntekter er gjenstand for mer enn 30 % skatt.

For den norske stakeren blir det et spørsmål om inntekten skattlegges som en kapitalinntekt (sats 24 
%) eller om investeringen er en del av en aktivitet som vil kunne anses som virksomhet. Sistnevnte vil 
fort bli løsningen dersom andelshaveren selv er profesjonell pokerspiller eller lever av staking av andre 
spillere.

Fordelen er da at andelshaveren får fradrag hvor investeringen ikke slår til. Det følger av turneringsspillets 
natur at investeringen som den klare hovedregel ender med tap.

Den britiske stakeren vil ikke være skattepliktig til Norge. Om gevinsten blir gjenstand for beskatning, 
og om det innrømmes fradrag for kildeskatten trukket i USA, beror på britisk skatterett. Norge har ikke 
hjemmel til å kildebeskatte videreformidlingen fra Norge til UK.

I det nevnte brevet fra spesialgruppen ble det ikke tatt hensyn til at en av stakerne var hjemmehørende 
utenfor norsk beskatningsområde. Vi kan ikke se at det er grunnlag for å fravike den skisserte tredelingen 
selv om en av stakerne er hjemmehørende utenfor Norge. Norske skattemyndigheter kan vanskelig 
begrunne et fundamentalt ulikt grunnprinsipp for tilordningen av gevinst avhengig av andelshaverens 
bostedsland. Dette vil være direkte diskriminerende og trolig være ulovlig mot andre EU borgere.

Dersom	andelshaveren	er	bosatt	utenfor	EU	finnes	ikke	tilsvarende	vern.	Transaksjonen	vil	ikke	kunne	
være gjenstand for gjennomskjæring da den ikke er skattemessig motivert. Ulovfestet gjennomskjæring 
er en mulighet for norske myndigheter til å se bort fra det formelle i en transaksjon og skattlegge 
realiteten. Denne muligheten kan selvfølgelig være aktuell hvor pengene føres tilbake til den norske 
spilleren.
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TIL SLUTT EN SISTE ANBEFALING FRA HAGLUND:

«Denne skatteoptimale løsningen forutsetter full åpen- og ryddighet. Jeg vil anbefale å lage skriftlige 
avtaler. Slik vet alle hva de går til og en slipper store skatteregninger og diskusjon i ettertid. I 
avtalene bør det fremgå at spilleren vil oppgi andelshaverne på skattemeldingen for formues- og 
inntektsskatt. Videre bør avtalen inneholde en forpliktelse for andelshaverne til å oppgi ev. gevinst 
på egen skattemelding for formues- og inntektsskatt. For ekstra vern bør avtalen også inneholde en 
bestemmelse om at dersom skattemyndighetene overprøver tilordningen av inntekter, forplikter 
mottaker å dekke en forholdsmessig andel. Spilleren risikerer dermed ikke annet enn mottagers 
betalingsvilje og -evne.

Avtalene kan gjerne sendes inn som vedlegg til skattemeldingen for formues- og inntektsskatt.»

Denne introduksjonen er et samarbeid mellom Norsk Pokerforbund og advokat Brede A. Haglund og 
advokatfullmektig	Daniel	R.	Hermundstad	i	Brækhus	Advokatfirma.

BREDE A. HAGLUND
Advokat | Partner

Mail:  haglund@braekhus.no
Mob:  +47 920 20 536
Dir:  +47 23 23 90 55

DANIEL ROMERO HERMUNDSTAD 
Advokatfullmektig

Mail:  hermundstad@braekhus.no
Mob:  +47 99 61 51 71
Dir:  +47 23 23 90 17


