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 REGULAMENTAÇÃO DO POKER NA EUROPA 

País  Estado da 

Regulamentação 

Imposto do 

Estado sobre os 

Operadores 

Rake Cobrado 

pelos 

Operadores 

Imposto sobre  

os Jogadores 

Comentários Adicionais 

Bélgica  

 

Regulamentado 
(não compatível com UE) 

11%  da Receita 
Bruta do Jogo 

Igual ao .com Proposto: ou isenção de 
impostos ou 33%  sobre 
jogadores recreacionais.  

 
Para jogadores regulares 

vê aqui. 
    

A lei belga é vista como contrária às leis 
europeias fundamentais. Foi arquivada 
uma queixa e atualmente estamos à 
espera do veredicto da Comissão 
Europeia. O governo está a discutir 
possíveis alterações ao sistema de 
tributação.  

 

Bulgária  

 

Regulamentado  
(em progresso) 

Possíveis alterações 
(costumava ser 15%  
do Volume de 
Negócios) 

Desconhecido Nenhum O Mercado do jogo online será 
regulamentado a 1 de Julho, mas não 
existem alterações imediatamente 
efetivas para os operadores online. 
Neste momento, existem detalhes 
finais que estão a ser esclarecidos e 
também estão a ser discutidas possíveis 
alterações no imposto de renda. 

 

República Checa 

 

Regulamentado  
(em progresso) 

Esperado 15%  de 
Imposto Líquido 

Igual ao .com Nenhum A lei é vaga. Os lucros serão tributados 
em 15%  de acordo com as autoridades 
fiscais. No entanto, na prática não são 
cobrados impostos uma vez que o jogos 
online não são oficialmente legais.  

Dinamarca Regulamentado  
 

20%  da Receita 
Bruta do Jogo 

Igual ao .com Nenhum As recompensas dos jogadores são 
ligeiramente inferiores de forma a 
compensar o imposto pago pelo 
operador. 

Estónia  

 

Regulamentado 

(não compatível com UE) 
Gambling online: 5%  
das receitas líquidas. 
 

Jogos de azar e 
torneios: 5%  das 
taxas de 
participação. 

 

Igual ao .com Nenhum A regulamentação é imposta pelo 
bloqueio dos domínios de operadores 
não licenciados. Isto tem provado ser 
muito pouco eficiente. 

 

http://resources.pokerstrategy.com/2011/10/19/Belastingtarief.png
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País Estado da 
Regulamentação 

Imposto do 
Estado sobre os 
Operadores 

Rake Cobrado 
pelos 
Operadores 

Imposto sobre  
os Jogadores 

Comentários Adicionais 

Finlândia Regulamentado 
(não compatível com UE) 

Nenhum Igual ao .com Ganhos no poker fora da 
EEA são tributáveis e os 
jogadores são obrigados a 
pagar imposto sobre os 
lucros. 

 

Monopolizado por operador local. A lei 
é contrária às leis europeias 
fundamentais e as salas de poker 
continuam a operar como se não 
existisse lei.  

França Regulamentado 
 

34%  da Receita 

Bruta do Jogo 

 

19%  IVA da Receita 

Bruta do Jogo 

Aproximadamente 

7%  sobre os cash 

games 

Nenhum A França (através da Regulatory 

Authority of Online Games, ARJEL) 

estava a procurar uma forma de reduzir 

o imposto cobrado sobre o poker 

online. As últimas propostas que 

incluíam um novo imposto baseado nas 

Receitas Brutas do Jogo foram 

abandonadas em Outubro de 2011 e o 

deHate さﾏudaﾐças de triHutaçãoざ foi 
colocado em espera. 

 

Alemanha Regulamentado em 

Schleswig-Holstein 

 

Não compatível com UE 

– em 15 estados 

Estado de 

 Schleswig-Holstein: 

20%  do Lucro Bruto 

 

Outros estados:  5%  

em todas as apostas. 

N/A  Pode aplicar-se a alguns. 

 

Um de 16 estados é regulamentado - 

Schleswig-Holstein – mas parece 

revogar a lei. Os outros estados 

votaram para uma nova lei do jogo, que 

proíbe o poker online. A lei proposta 

pelos restantes 15 estados é 

provavelmente contrária às leis da UE.  

 

Gibraltar Regulamentado 

 

Baixo & variável Igual ao .com Nenhum Existem vários operadores à escolha e o 

imposto pode variar. 

Grécia Regulamentado 

 

Lei contrária às leis da UE  

30%  do Lucro Bruto Igual ao .com 10 %  Regulamentado desde 2011, mas ainda 

não introduziu um sistema de 

licenciamento (planeado para 2012). A 

situação política e económica atrasou o 

desenvolvimento da regulamentação. 

Hungria Regulamentado  

(em progresso) 

20%  do Lucro Bruto Ainda por 

determinar 

Nenhum A regulamentação entrou em vigor em 

Janeiro de 2012, mas devido à falta de 

processos e de licenciamento não é 

aplicada.  
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País Estado da 
Regulamentação 

Imposto do 
Estado sobre os 
Operadores 

Rake Cobrado 
pelos 
Operadores 

Imposto sobre  
os Jogadores 

Comentários Adicionais 

Itália Regulamentado 
 

3%  de taxas de 

torneios 

 

20%  de Imposto 

líquido em cash 

games 

 

Aproximadamente 

5,5%  sobre cash 

games 

 

Uma quantia baixa está 

incluída no buy-in. 

 

 

 

Para se jogar nas salas de poker .it é 

necessário submeter um  "codice 

fiscale" – um número fiscal. 

 

Malta Regulamentado 

 

Baixo & variável Igual ao .com Sim, vê aqui os detalhes. 

 

Existem vários operadores licenciados à 

escolha e o imposto pode variar. 

 

Holanda Regulamentado  

(em progresso) 

Desconhecido Desconhecido Nenhum A regulamentação vai ser discutida pelo 

novo governo (eleições em Setembro). 

Neste momento é semelhante ao 

sistema introduzido na Dinamarca. 

 

Noruega Regulamentado 

(não compatível com UE) 

Sem operadores 

licenciados 

Igual ao .com Aproximadamente 30%  

 

O poker online é proibido na Noruega. 

A lei é contrária às leis europeias e a 

maior parte dos operadores não 

retiraram a atividade do mercado.  

 

 

Polónia Regulamentado 

(não compatível com UE) 

Sem operadores 

licenciados 

Igual ao .com Nenhum A lei é contrária às leis europeias e a 

maior parte dos operadores não 

retiraram a atividade do mercado. 

Roménia Regulamentado 

(não compatível com UE) 

Ainda indecisos se 

baseados em 

Receitas Brutas de 

Jogo ou Volume de 

Negócios 

 

Desconhecido  

 

 

25%  sobre quaisquer 

ganhos quando superiores 

a 600 RON 

A lei é vista como contrária às leis 

europeias e os operadores não retiraram 

a atividade do mercado. 

 

 

 

 

 

http://www.ird.gov.mt/v1/services/taxrates.aspx
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País Estado da 

Regulamentação 
Imposto do 

Estado sobre os 

Operadores 

Rake Cobrado 

pelos 

Operadores 

Imposto sobre  

os Jogadores 
Comentários Adicionais 

Espanha Regulamentado 
 
 

20/25%  

+ %  para a região 

onde eles estão 

estabelecidos 

Desde 9%  até 

12,5%  sobre 

cash games 

A antiga lei IRPF 

(tributação) diz que os 

utilizadores têm de pagar 

por prémio. Prémio é 

defiﾐido Ioﾏo さpoteざ. A 

PokerStrategy.com está a 

assegurar a ligação entre 

os jogadores e os 

responsáveis para mudar 

isto. 

A lei do jogo foi aprovada em Março de 

2011. Depois de vários atrasos, as salas 

de poker .es foram lançadas a 5 de 

Junho de 2012. Os jogadores espanhóis 

só podem jogar nas salas .es, no 

entanto os utilizadores do resto do 

mundo podem jogar no .es (exceto na 

PokerStars.es). 

Suécia Regulamentado 

(não compatível com UE) 

Operadores locais 

pagam 

aproximadamente 

36%  sobre o lucro  

 

As salas .com ainda 

estão a operar mas 

não são taxadas 

 

2,5%  sobre cash 

games, 10%  sobre 

torneios 

(operador local). 

Igual ao .com 

Nenhum imposto sobre 

sites dentro da UE, 30%  

das receitas brutas fora da 

UE. 

Existe um site autonomizado que gere 

o monopólio e que opera na Suécia. No 

entanto, os utilizadores jogam 

maioritariamente em salas .com. 

Considerada contrária às leis da EU. 

 

Reino Unido Regulamentado 

 

 

15%  do Lucro Bruto Igual ao .com Nenhum Sem alterações previstas para 2012. 

 

 

 

Aviso: 

A PokerStrategy.com esforça-se para ser a melhor fonte de notícias quando se trata de manter os seus membros informados sobre os últimos desenvolvimentos legais no 

mundo do poker online. No entanto, fornecer notícias atualizadas do foro jurídico e informação jurídica não é o mesmo que fornecer aconselhamento jurídico, que é específico 

para as tuas circunstâncias individuais. Enquanto os nossos redatores tentam sempre garantir que qualquer informação apresentada no nosso site seja precisa e útil para os 

nossos membros e leitores, todos os artigos que aparecem na PokerStrategy.com são apenas para fins informativos e quaisquer opiniões expressas são apenas as do redator, ou, 

quando declaradas, da PokerStrategy.com. Embora esperemos que aches o nosso relatório sobre a evolução jurídica divertido, informativo e educativo, pedimos-te para não 

depositares confiança no mesmo. A informação publicada na PokerStrategy.com não tem como objetivo o aconselhamento jurídico (e não deve ser interpretado como tal) e em 

circunstância alguma deve ser considerado como substituto do aconselhamento de um advogado devidamente qualificado. Assim, teríamos que incentivar-te a procurar 

aconselhamento jurídico independente, se acreditas que o assunto deste artigo é suscetível de afetar de qualquer forma a ti mesmo ou aos teus direitos e responsabilidades. 
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