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Vejledning om udbud af gættekonkurrencer efter spilleloven
I vejledningen er det muligt at finde en beskrivelse af:
•
•
•
•
•
•

Hvornår en gættekonkurrence er omfattet af spilleloven,
Hvad I skal være opmærksomme på i forbindelse med afgrænsning af gættekonkurrencer over
for andre konkurrencer/spil,
Hvornår I skal søge om tilladelse, hvornår I skal ikke søge om tilladelse, og hvornår det er
ikke muligt at opnå tilladelse til at udbyde gættekonkurrencer,
Hvilken type tilladelse, I skal søge om for at udbyde gættekonkurrencer,
Hvilke krav, der bliver stillet i en indtægtsbegrænset tilladelse til onlinekasino, hvor udbud af
gættekonkurrencer er omfattet.

Hvornår er en gættekonkurrence omfattet af spilleloven?

En gættekonkurrence er et kombinationsspil, der er omfattet af spilleloven, hvis følgende betin- gelser er
opfyldt:
•
•
•
•
•

Et kombinationsspil er, når en gættekonkurrence bliver afgjort ved kombination af fær- dighed
hos deltager, fx ved besvarelse af spørgsmål mv., og et element af tilfældighed, fx ved
lodtrækning blandt alle, der har svaret rigtigt på konkurrencens spørgsmål,
Sammensætningen af færdighed og tilfældighed i et kombinationsspil, herunder en gættekonkurrence, skal være en naturlig del af et samlet spil,
Deltager i en gættekonkurrence skal have mulighed for at vinde en gevinst i form af penge eller
formuegoder af pengeværdi, og
Deltager skal betale indskud i form af penge eller lignende.

Hvad skal I være opmærksomme på i forbindelse med afgrænsning af gættekonkurrencer over for andre konkurrencer/spil?

I skal være opmærksomme på, at gættekonkurrencer er konkurrencer, når disse bliver afgjort ved kombination
af færdighed og tilfældighed. Udbud af denne type konkurrencer kræver tilladelse til onlinekasino, hvis
betingelserne om indskud fra deltagerne og mulighed for at vinde en gevinst for deltagerne er opfyldt.
Konkurrencer, som bliver afgjort udelukkende ved tilfældighed, er lotterier. Lotterier med ind- skud fra
deltagerne, og hvor deltagerne har mulighed for at vinde gevinster bliver udbudt af mo- nopolselskaberne med
undtagelse af lotterier til almennyttige formål. I kan læse mere om almen- nyttige lotterier på
Spillemyndighedens hjemmeside.
Konkurrencer, der udelukkende bliver afgjort ved deltagernes færdighed fx viden, er færdigheds- spil.
Færdighedspil er ikke omfattet af spilleloven og kan blive udbudt uden tilladelse fra Spille- myndigheden.
Dette kan fx være quiz, skak, gættekonkurrencer uden lodtrækning mv.
Andre typer af konkurrencer fx sportskonkurrencer, computerspil mv. er heller ikke omfattet af spilleloven.
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Hvornår skal I søge om tilladelse til at udbyde gættekonkurrencer fra Spillemyndigheden?
Udbuddet af gættekonkurrencer kræver tilladelse fra Spillemyndigheden, hvis alle nedenstående betingelser er
opfyldt:
• Gættekonkurrencerne bliver afgjort ved kombination af færdighed hos deltageren fx be• svarelse af spørgsmål og tilfældighed fx lodtrækning blandt dem, der har besvaret spørgs- mål
rigtigt,
• Deltagerne betaler indsats i form af penge el. lign.,
• Deltagerne har mulighed for at vinde en gevinst i form af penge eller formuegoder af
pengeværdi,
• I kan kun søge om tilladelse til online udbud af gættekonkurrencer fx internet, telefon, ra• dio og TV mv. Det er ikke muligt at opnå tilladelse til landbaseret udbud af gættekonkur- rencer.

Hvornår skal I ikke søge om tilladelse til at udbyde gættekonkurrencer fra Spillemyndigheden?
Udbuddet af gættekonkurrencer kræver ikke tilladelse fra Spillemyndigheden, hvis én af nedestå- ende
betingelser er opfyldt:
• Deltagerne betaler ikke indsats i form af penge eller lign. for at kunne deltage i konkur• rencerne
• Deltagerne har ikke en chance for at vinde en gevinst i form af penge eller formuegoder af
pengeværdi,
• Deltagerne betaler en meget lille indsats 1-2 kr. i tillægstaksering ved udbud af SMS gæt• tekonkurrencer, som alene dækker omkostninger ved forsendelse og telekommunikation,
• Betaling i en gættekonkurrence i en radio- eller en tv-udsendelse, hvor afholdelse af gættekonkurrencen ikke udgør hovedindholdet, anses ikke for indsats, hvis betalingen sker via en
informations- og indholdstjeneste med integreret taksering eller en mobil beta- lingstjeneste og
ikke overstiger en tillægstaksering på 5 kr. pr. telefonnummer pr. døgn.

Hvornår kan I ikke opnå tilladelse til at udbyde gættekonkurrencer?

Det er ikke muligt at opnå tilladelse til at udbyde landbaserede gættekonkurrencer, hvor delta- gerne betaler
indsats og har mulighed for at vinde gevinster. En landbaseret gættekonkurrence er, hvor udbyderen og
deltageren i gættekonkurrencen mødes fysisk.

Hvilken type tilladelse skal I søge om for at udbyde gættekonkurrencer?

Udbud af gættekonkurrencer, der er omfattet af spilleloven, kræver tilladelse til onlinekasino.

I kan søge tilladelse til onlinekasino eller indtægtsbegrænset tilladelse til onlinekasino af maksimalt 1 års
varighed, hvor bruttospilleindtægten (indsatsen fratrukket gevinster) ikke må overstige

kr.
Forskellen mellem tilladelsen til onlinekasino og indtægtsbegrænset tilladelse til onlinekasino er, at:
•

En tilladelse til onlinekasino gælder op til 5 år og en indtægtsbegrænset tilladelse gælder op til 1
år,
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•
•
•
•
•

Der er ikke begrænsninger i bruttospilleindtægten for tilladelse til onlinekasino, mens
bruttospilleindtægten ikke må overstige 1 mio. kr. på den indtægtsbegrænsede tilladelse,
Ansøgningsgebyret for tilladelsen til onlinekasino er 250.000 kr. og derudover skal der betales et årligt gebyr afhængig af det årlige bruttospilleindtægts størrelse. Ansøgningsgeby- ret for
den indtægtsbegrænsede tilladelse er 50.000 kr., og der skal ikke betales yderligere gebyrer, og
En tilladelse til onlinekasino er reguleret i bekendtgørelsen til onlinekasino, mens en indtægtsbegrænset tilladelse er undtaget fra bekendtgørelsen.

Hvis I vælger at udbyde gættekonkurrencer under tilladelse til onlinekasino, bliver der stillet om- fattende krav
efter spilleloven, bekendtgørelsen til onlinekasino og vilkårene i tilladelsen.
Hvis I vælger at udbyde gættekonkurrencer under en indtægtsbegrænset tilladelse til onlinekasino, så er I kun
omfattet af spilleloven og specielle vilkår i tilladelsen.
Derfor er kravene til udbuddet af gættekonkurrencer under den indtægtsbegrænsede tilladelse til onlinekasino
mindre omfattende end i tilladelsen til onlinekasino.

Hvilke krav bliver der stillet i en indtægtsbegrænset tilladelse til onlinekasino,
som omfatter udbud af gættekonkurrencer?
Udbuddet af spil under den indtægtsbegrænsede tilladelse til onlinekasino er kun reguleret i spille- loven og
specielle vilkår, som er stillet i den enkelte tilladelse.
Specielle vilkår bliver fastsat i den enkelte tilladelse ud fra en vurdering af det spil, som I ønsker at opnå
tilladelse til at udbyde og individuelle forhold ved den enkelte ansøger.
I en indtægtsbegrænset tilladelse til onlinekasino, der omfatter udbuddet af gættekonkurrencer, bliver der fx
stillet vilkår om, at:
•
•

RNG, der bliver anvendt ved lodtrækninger, skal være certificeret. Hvis I anvender tilfældighedsgenerering, skal I dokumentere dette ved en erklæring fra en uafhængig part.
Der skal være information til deltagerne om vilkår for at deltage i gættekonkurrencerne mv.
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Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et fair, velreguleret og gennemsigtigt spilmarked i Danmark.

Danish Gambling Authority
Havneholmen 25, 7.sal
DK 1561 - København V

Tel.

+45 72 38 79 13

Mail

mail@spillemyndigheden.dk

Web

www.spillemyndigheden.dk
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