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Du kan finde flere oplysninger om reglerne for 
gevinstgivende spilleautomater og bestyrer i en 
spillehal med gevinstgivende spilleautomater 
på spillemyndigheden.dk/spilleautomater-lov-
grundlag. Har du yderligere spørgsmål, kan du 
ringe til Spillemyndigheden på tlf. 72 38 79 13.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Spillemyndigheden

Englandsgade 25, 6. sal Tel.     7238 7913
DK 5000 - Odense C  Mail    mail@spillemyndigheden.dk
   Web    www.spillemyndigheden.dk

NY TILLADELSESINDEHAVER
- HVAD BETYDER DET?
Denne vejledning henvender sig til tilladelsesin-
dehavere, der har fået tilladelse til opstilling og 
drift af  gevinstgivende spilleautomater i spille-
haller eller restaurationer.

Vejledningen handler om de mest almindelige 
regler for dig som tilladelsesindehaver.



REGISTRERING OG BETALING AF GE-
VINSTAFGIFT

Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af  
gevinstafgift, skal du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 
18.

Hvis  du som tilladelsesindehaver allerede er registreret 
for afgift af  gevinstgivende spilleautomater og årsgebyr, 
fortsætter registreringen, og du skal derfor ikke anmelde 
dig til registrering på ny, medmindre der sker en udvidelse 
af  spillevirksomheden fra fx restauration til også at drive 
spilleautomater i en spillehal.

Denne vejledning henvender sig til tilladelsesindehavere, 
der har fået tilladelse til opstilling og drift af  gevinstgiven-
de spilleautomater i spillehaller og restaurationer.

Vejledningen handler om de mest almindelige regler, som 
en tilladelsesindehaver skal være opmærksom på.

NY TILLADELSESINDEHAVER
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TILLADELSENS GYLDIGHED FOR DE 
ENKELTE SPILSTEDER

Tilladelse til opstilling og drift af  gevinstgivende spil-
leautomater gives enten tidsbegrænset (på grund af  
forskellige omstændigheder) eller tidsubegrænset. Det vil 
fremgå af  tilladelsen, hvor længe den er gyldig.

Tilladelsen bortfalder, hvis udbud af  spil ikke er påbe-
gyndt senest 12 måneder efter, at Spillemyndigheden har 
givet tilladelsen regnet fra tilladelsens startdato.

KRAV TIL OPSTILLING AF GEVINSTGI-
VENDE SPILLEAUTOMATER

For information om krav til opstilling af  gevinstgivende 
spilleautomater henviser vi til lovbekendtgørelse nr. 1494 
af  6. december 2016 om spil og bekendtgørelse nr. 1305 
af  15. december 2011 om gevinstgivende spilleautomater 
i spillehaller og restaurationer (find disse på vores hjem-
meside under spillemyndigheden.dk/spilleautomater-lov-
givning) samt til vores vejledning om gevinstgivende 
spilleautomater.

Din virksomhed skal registreres for afgift af  gevinstgi-
vende spilleautomater og årsgebyr hos Erhvervsstyrelsen, 
ligesom hovednummeret til Spillemyndighedens centrale 
overvågningssystem skal være meddelt til Spillemyndig-
heden, inden spilleautomaterne tages i brug. Du skal 
anmelde din virksomhed senest fire uger efter, at du har 
fået en tilladelse.

Du skal bruge registreringsblanket nr. 29.037, som du 
finder på vores hjemmeside spillemyndigheden.dk/spil-
leuatomater under ”Blanketter”.

BEMANDING AF SPILLEHALLER

Spillehallen skal være bemandet i hele åbningstiden. 
Bemandingen skal forestås af  tilladelsesindehaveren, 
en godkendt bestyrer eller en af  tilladelsesindehaveren 
eller bestyreren ansat person. For mere information om 
bemanding, henviser vi til vores vejledning om gevinstgi-
vende spilleautomater.

GEBYR

AFMELDELSE

Spillemyndigheden opkræver et gebyr på 614 kr. pr. 
gevinstgivende spilleautomat for et kalenderår (2017-ni-
veau). Gebyret skal angives og betales senest ved udgan-
gen af  januar måned. Bemærk, at gebyret reguleres årligt.

For en spilleautomat, der er opstillet og taget i brug i 
løbet af  kalenderåret, skal tilladelsesindehaveren angive 
og betale gebyret senest ved udgangen af  den følgende 
måned - på en efterangivelsesblanket (blanket 29.053). 
Der sker ikke tilbagebetaling, hvis en gevinstgivende spil-
leautomat nedtages/sælges i løbet af  et kalenderår.

For en mere specifik gennemgang af  reglerne omkring 
gebyr, henviser vi til vores vejledning om gevinstgivende 
spilleautomater samt til vores hjemmeside spillemyndig-
heden.dk/spilleautomater under ”Downloads og links”.

Hvis du som tilladelsesindehaver ønsker at afmelde et 
eller flere af  dine spilsteder - men ikke alle spilsteder, skal 
dette meddeles Spillemyndigheden. Blanketten til afmel-
delse (blanket 6-02) findes på vores hjemmeside spille-
myndigheden.dk/spilleautomater under ”Blanketter”.

Hvis tilladelsesindehaveren totalt ophører med at opstille 
gevinstgivende spilleautomater, anvendes ligeledes blan-
ket 6-02, hvor blankettens punkt 4 udfyldes.


