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København, den 4. oktober 2018

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil (Justering af gebyrbestemmelserne samt indeksering af progressionsgrænserne for afgift af spil i landbaserede kasinoer og på gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer)
Den 9. september 2018 offentliggjorde Skatteministeriet forslag til lov om ændring af lov om
spil og lov om afgifter af spil (Justering af gebyrbestemmelserne samt indeksering af progressionsgrænserne for afgift af spil i landbaserede kasinoer og på gevinstgivende spilleautomater
i spillehaller og restaurationer).
De Samvirkende Købmænd, DSK, som repræsenterer mere end 1.400 dagligvareforretninger
med salg af pengespil, takker for muligheden for at afgive kommentarer.
Bemærkninger til lovforslaget:
1. Godkendelse af bestyrere i butikskæder forudsætter lovændring
Det fremgår af pkt. 1.1 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at ”Nærværende lovforslag har til formål at implementere de dele af aftalen fra juni 2018, som kræver lovændring”.
Hos DSK kan vi konstatere, at lovforslaget ikke tager højde for samtlige dele af aftalen fra juni
2018, hvor lovændring er påkrævet. Det er vores opfattelse, at der i forbindelse med aftalens
afsnit om godkendelse af bestyrere i butikskæder er det nødvendigt at foretage ændringer til
lov om spil §§ 37 og 38.
DSK skal på denne baggrund henstille, at de nødvendige ændringer til lov om spil i forbindelse
med godkendelse af spillebestyrere i dagligvarebutikker medtages under nærværende lovforslag.
DSK henstiller til at lov om spil bør ændres, således at godkendelsen af en spilbestyrer ikke er
personafhængig, men i stedet tilknyttes butikkens fysiske adresse.
Der er tale om en signifikant administrativ byrde for detailhandelen, der naturligvis til enhver
tid ønsker at leve op til den gældende lovgivning, og derfor bruger uforholdsvis mange ressourcer på at sikre en opdateret liste over spilbestyrere, der afspejler det løbende skift i personale. Samtidig sætter man skiftende personale til at være enesvarlig for butikkens salg af
spil, da titlen som spilbestyrer er koblet sammen med den ansattes CPR-nr.
Endvidere er reglerne for salg af spil ikke de samme, som de regler, der er for salg af tobak
eller detailhandel med salg af håndkøbslægemidler eller for registrering i Fødevarestyrelens
”Smiley-register”. Regeringen lægger stor vægt på indsatsen imod administrative byrder, hvorfor vilkår for salg af spil med fordel kan harmoniseres med vilkår for butikkens øvrige sortiment
– herunder tobak og håndkøbslægemidler.
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På denne baggrund skal DSK henstille, at det overvejes at ændre spillelovens § 37, således
at bestyrergodkendelsen ikke længere er personlig, men i stedet tilknyttes spillestedets fysiske
adresse. De øvrige relevante oplysninger bør Spillemyndigheden kunne trække fra ”Virk.dk,”
der som bekendt oprindelig er tænkt som ”en indgang” fra erhvervsliv til myndigheder.
DSK vil endvidere fremhæve at en ændring i spillelovgivningens §37 på ingen måde vil svække
indsatsen mod hvidvask eller ludomani, da overholdelsen af lovgivningen på dette område
fortsat ligger hos spiludbyderne.
Skulle vore bemærkninger give anledning til spørgsmål, må I endelig kontakte os.

Med venlig hilsen

Claus Bøgelund Nielsen
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