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Denne vejledning henvender sig til tilladelses- 
indehavere, 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.

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

Spillemyndigheden,  
Englandsgade 25, 6. sal, 

 5000 Odense C.

www.spillemyndigheden.dk
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Denne vejledning henvender sig til tilladelsesindehavere, 
der har fået tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende 
spilleautomater i spillehaller og restaurationer.

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

TILLADELSENS GYLDIGHED FOR DE  
ENKELTE SPILSTEDER
Tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spille- 
automater gives tidsbegrænset. Det vil fremgå af  
tilladelsen, hvor længe den er gyldig.

Tilladelsen bortfalder, hvis udbud af spil ikke er  
påbegyndt senest 12 måneder efter, at Spillemyndig- 
heden har givet tilladelsen regnet fra tilladelsens  
startdato.

Dette gælder også, hvis der ikke udbydes spil i en 
sammenhængende periode på over 6 måneder, 
medmindre der er tale om sæsonbaseret udbud.

REGISTRERING OG BETALING AF GEVINSTAFGIFT
Din virksomhed skal registreres for afgift af gevinst- 
givende spilleautomater og årsgebyr hos Erhvervs- 
styrelsen. 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/ 
spilleuatomater.

Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af 
gevinstafgift, skal du kontakte Skattestyrelsen 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.

KRAV TIL OPSTILLING AF GEVINSTGIVENDE  
SPILLEAUTOMATER
Før en gevinstgivende spilleautomat kan opstilles, skal  
den være synet og plomberet af en godkendt testvirksomhed.  
Spilleautomaten skal desuden være tilkoblet Spillemyndig-
hedens overvågningssystem via en teknisk installation og ind-
sende spildata til Spillemyndigheden. Hvis en spilleautomat  
skal opdateres, skal dette ske ved et samarbejde med en god-
kendt testvirksomhed. Testvirksomheden foretager opdaterin-
gen samt syner og plomberer den opdaterede spilleautomat. 
Du kan læse mere om kravene til gevinstgivende spilleauto-
mater i vores juridiske vejledning. (spillemyndigheden.dk/spil-
leautomater).

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 juridiske vejledning på 
spillemyndigheden.dk/spilleautomater.

GEBYR
Spillemyndigheden opkræver et gebyr på 641 kr. pr.  
gevinstgivende spilleautomat for et kalenderår  
(2019-niveau). Gebyret reguleres årligt.

Gebyret skal angives og betales senest ved udgangen
af januar måned. Angivelse sker i Tast Selv Erhverv.  
Første angivelse og betaling af gebyr for en ny tilladelses-
indehaver, skal ligeledes ske i Tast Selv Erhverv inden   
udgangen af den følgende måned. 

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 i Tast Selv Erhverv. Der sker ikke tilbagebetaling, 
hvis en gevinstgivende spilleautomat 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 
spillemyndigheden.dk/spilleautomater under ”Downloads 
og links”.

AFMELDELSE
Hvis du som tilladelsesindehaver ønsker at afmelde et eller 
flere af dine spilsteder – men ikke alle spilsteder, skal dette 
meddeles Spillemyndigheden. Blanketten til afmeldelse  
(“Afmeldelse af spilsteder med gevinstgivende spilleauto-
mater” blanket 6-02) findes på vores hjemmeside spille-
myndigheden.dk/spilleautomater.


