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Tjekliste 

Tillæg A – Personlig erklæring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at 

udbyde væddemål og onlinekasino (blanket 2-02) 
Her er nogle punkter, du med fordel kan undersøge, inden du begynder at udfylde ansøgningen. 

Emne Husk 

Straffeattest Du skal vedhæfte en straffeattest fra en offentlig 
myndighed i det land du bor i. 
I Danmark kan du bestille en digital straffeattest på 
politi.dk. 
En udenlandsk straffeattest skal være oversat til dansk 
eller engelsk. Du skal have straffeattest for alle lande, 
du har boet i de seneste ti år (for fornyelse af tilla-
delse dog kun de sidste fem år). 

Gæld Omkring gæld til offentlige myndigheder, skal du 
vedhæfte en erklæring fra offentlige myndigheder i 
alle de lande, du har boet i de seneste fem år. 

Ansættelsesforhold Du skal vedhæfte en liste over ansættelsesforhold 
med stillingsbetegnelse for de seneste ti år – dog kun 
fem år, hvis der er tale om fornyelse af tilladelse. 

Identitetsoplysninger Hvis du ikke har et dansk personnummer, skal du op-
lyse pasnummer og eventuelt kørekortnummer. 
Har du ændret navn, skal du oplyse dit tidligere navn 
og hvornår du 
skiftede navn. 

Fødested Du skal kende dit fødested. 

Bopæl Du skal oplyse dine tidligere bopæle for de seneste ti 
år (inkl. perioder) – dog kun fem år, hvis der er tale 
om fornyelse af tilladelse. 

Tidligere godkendelser 
til spil 

Hvis du tidligere har haft tilladelse til spil i Danmark 
eller udlandet 
skal du have en kopi af disse tilladelser. 

Erhvervserfaringer med 
spil 

Hvis du tidligere har arbejdet med spil skal du kende 
tilladelsesindehaver og det udstedende land. 

Afslag Hvis du tidligere har fået afslag fra en offentlig myn-
dighed på at opnå tilladelse til spil eller til en stilling 
relateret til spil, skal du op- lyse omstændighederne 
ved afslaget og hvis muligt vedhæfte afslaget. 

 

Emne Husk 

Tilbagekaldelse Hvis du tidligere har fået en tilladelse eller godken-
delse til spil tilba- gekaldt, skal du oplyse omstændig-
hederne ved tilbagekaldelsen og hvis muligt vedhæfte 
tilbagekaldelsen. 
 

Domme eller udenretlige forlig 
 

Hvis du er blevet dømt for et strafbart forhold eller 
indgået et uden- retligt forlig om et strafbart forhold, 
skal du vedhæfte en kopi af af- gørelsen. 
 

Undersøgelse af offentlig myndighed Hvis du har været genstand for undersøgelse i forbin-
delse med spil skal du oplyse om dette. 
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Frakendelse af rettigheder Hvis du er blevet frakendt rettigheder i forbindelse 
med erhvervsvirksomhed (eller har været idømt 
konkurskarantæne), skal du oplyse perioden og årsa-
gen. 

Ejerandele og andel af stemmerettigheder Hvis du ejer en kvalificeret andel på ti procent eller 
derover af selskabet, skal du oplyse dette. 
Tilsvarende hvis du råder over ti procent eller 
derover af stemmerettighederne i selskabet. 

Digital underskrift Du skal underskrive ansøgningen digitalt med 
NemID eller medarbejdersignatur. Du kan ikke 
udfylde blanketten, hvis du har anonymt NemID 
eller anonym medarbejdersignatur. 


