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Kære Martin Lidegaard.

Vi skriver til dig i din egenskab af skatteordfører for Radikale Venstre, med håbet om, at med dit
engagement vil der kunne løses op for en situation, hvor folketingets lovgivning på området
spillelovgivning reelt af sat ud af kraft af embedsværket med store konsekvenser for det danske
sports- og idrætsliv.

I december 2014 blev der mellem den daværende regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om ændring af spillelovgivningen (kopi
vedlagt).

Baggrunden var blandt andet en række udsendelser i TV, der havde afdækket en række tilfælde,
hvor udlodningspenge var blevet udbetalt uretmæssigt til fiktive foreninger og/eller mod
returkommission.

En af de store aktører på området er Elite Gaming, der driver en lang række spillehaller.
Elite Gaming er ejet af Danske Spil, hvor staten ejer 80% og de resterende 20% er ejet af DIF og
DGI.
Elite Gamings bestyrelse består af:
H. C. Madsen, Administrerende direktør Danske Spil
Allan Auning-Hansen, Økonomidirektør Danske Spil
Pernille Sonne, Underdirektør Danske Spil
Jacob Christensen, Administrerende direktør, CEGO

Modparten i konflikten er Skat.

Skat behøver vist ingen yderligere kommentarer.

Skat har tilsyneladende en anden, meget mere restriktiv indgangsvinkel til udlodningspengene,
hvilket har resulteret i et krav om efterbetaling af et større millionbeløb.

Dette slagsmål, mellem 2 stort set statslige styrelser, har bevirket, at Elite Gaming for kort tid siden
har udsendt en pressemeddelelse, hvor de desværre ikke ser sig i stand til at genoptage udlodningen
af midler til gode forhold. (kopi vedlagt)

Dette rammer hårdt ned på en lang række idræts- og sportsklubber, der tidligere har modtaget
udlodningspenge via deres lokale spillehaller, der ligeledes bliver ramt på deres troværdighed over
for idrætslivet.

For vores egen klubs vedkommende kan vi oplyse, at vi gennem en årrække har modtaget
udlodningspenge fra vores lokale spilleklub gennem Elite Gaming.

Gennem de senere år (2012 og 2013) har vi indsendt vores klubregnskab til Elite Gaming, sammen
med kopi af vores udgiftsbilag.

I slutningen af 2014 fik vi instruks fra Elite Gaming, at de endvidere ønskede vores regnskab
revideret af et Statsautoriseret Revisionsfirma, der skulle påtegne regnskabet. Dette betød for vores
regnskab 2014 en ekstraudgift på kr. 7.500,-.

Elite Gaming ville ikke udbetale udlodningspenge i 2015 før regnskab 2014 var behørigt afleveret
med den ønskede revisionspåtegning.

Da vi så fremsendt regnskabet i foråret 2015, fik vi kort tid efter en meddelelse fra Elite Gaming, at
de midlertidigt havde standset udlodningerne, da der var nogle spørgsmål de skulle have afklaret
med Skat.

Vi har løbende været i kontakt med både vores lokale spillehal, der har stillet os en udlodning i
udsigt, samt Elite Gaming, men har hele tiden fået at vide, at Skat endnu ikke var vendt tilbage med
svar på de spørgsmål man havde stillet.

Først ved modtagelsen af pressemeddelelsen fra Elite Gaming går det op for os, at disse 2 statslige
styrelser er gået i infight med hinanden og således havde taget udlodningsmidlerne som gidsel i
deres kamp.

Taberne vil være idrætsklubberne, der vil få endnu sværere med at få deres økonomier til at hænge
sammen.

Men taberne vil også være folketinget og de politiske partier der sammen indgik aftalen om ændring
af spillelovgivningen, og som nu må se, at embedsværket effektivt blokerer for at loven kan fungere
som man politisk havde aftalt.

Det er svært at se, at foreningerne fra 2016 og frem kan stole på at Spillemyndigheden, der er en
styrelse under skatteministeriet, vil kunne administrere den overgangsordning der er lagt op til i
aftalen fra december 2014.

Nærværende brev er sendt til skatteministeren og skatteordførerne i de politiske partier der indgik
aftalen, med håb om, at konflikten mellem Skat og Danske Spil kan blive løst, så
udlodningsmidlerne kan blive kanaliseret hen hvor det var tiltænkt, og ikke bare blot ende i
statskassen på grund af intern uenighed.
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