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Spørgsmål 1:
Ministeren bedes redegøre for den tilpasning af danske regler til grønlandske forhold, som
er foretaget i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget, både i forhold til de enkelte
delelementer, som reguleres af loven, og særlig i forhold til beløbsstørrelsen på det gebyr
på 50.000 kr., som indføres med loven, og som er et stort beløb for mange grønlandske foreninger mv.

Svar:
Lovforslaget omfatter kun de spil i Grønland, som efter gældende regler reguleres ved
rigslovgivning i tips- og lottoloven. Det betyder, at lovforslaget omfatter lotterier udbudt af
Danske Spil A/S, væddemål, herunder lokale puljevæddemål, og spil i onlinekasino.
Lovforslaget omfatter således f.eks. ikke almennyttige lotterier, gevinstgivende spilleautomater og kasinoer. Grønland har selvstændige regler om almennyttige lotterier og gevinstgivende spilleautomater. Der er ingen kasinoer i Grønland.
Med lovforslaget vil udbuddet af de spil, der er omfattet rigslovgivning, blive indrettet på
samme måde som de tilsvarende spil i Danmark efter den nye danske spillelovgivning. For
at sikre en let og administrativ enkel ordning, foreslås det, at kun udbydere af væddemål og
online spil, som får dansk spilletilladelse, kan få tilladelse til at udbyde tilsvarende spil i
Grønland.
For den danske spilletilladelse skal udbyderne betale gebyrer til dækning af omkostninger
til behandling af ansøgning og eftersyn m.v. Set i lyset af, at det grønlandske marked er beskedent, at afgifterne fra spil skal betales til den danske stat sammen med afgifter fra spil i
Danmark, og at vilkår m.v. for spil i Grønland er de samme for udbud i Danmark og Grønland, skønnes de yderligere omkostninger for de danske myndigheder – spillemyndigheden
og told- og skatteforvaltningen – at være beskedne i relation til spil i Grønland. Det foreslås
derfor, at der ikke fastsættes et yderligere gebyr i relation til spiludbud i Grønland.
Eneste undtagelse for dette regelsæt er, at forslaget giver mulighed for, at personer bosiddende i Grønland og selskaber m.v. etableret i Grønland kan få særskilt tilladelse til et begrænset udbud af væddemål og onlinekasinospil kun i Grønland (ikke til udbud af lotterier).
Tilladelserne gives for højst et år af gangen, og omsætningen må ikke overstige 1 mio. kr.
Da en udbyder med en sådan tilladelse ikke samtidig har tilladelse til at udbyde spil i Danmark, og dermed ikke i forvejen betaler gebyr i Danmark, skal der for tilladelserne betales
et gebyr på 50.000 kr. til spillemyndigheden i Danmark til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelse og tilsyn med udbyderen.
Gebyret på 50.000 kr. svarer til det gebyr, der i den danske spillelov vil blive opkrævet af
udbydere, der får begrænsede tilladelser (1-årige tilladelser med omsætningsgrænse på 1
mio. kr., jf. spillelovens § 42, stk. 5).
De, der kan tænkes at ville søge en begrænset tilladelse til væddemål og/eller onlinekasinospil i Grønland, vil ikke være almennyttige foreninger. Disse foreningers lotterier m.v. er
som omtalt indledningsvis ikke omfattet af forslaget til lov for Grønland om visse spil.
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