
 

 

  

  

  

Til høringsparterne 

 

Høring – udkast til ændring af bekendtgørelse om onlinekasino og bekendtgø-

relse om online væddemål 

 

Med henblik på høring vedlægges udkast til ændring af bekendtgørelse om onlinekasino 

og bekendtgørelse om online væddemål. 

 

I udkast til bekendtgørelse om onlinekasino hæves tre af beløbsgrænserne for udbuddet 

af onlinebingo via TV på baggrund af et ønske fra branchen. 

 

I udkast til bekendtgørelse om onlinekasino og bekendtgørelsen om online væddemål æn-

dres bestemmelsen om login/brugen af elektronisk ID, fx NemID, i forlængelse af intro-

duktionen af MitID. Ændringen gør det muligt for spiludbyderne at gøre brug af MitID 

eller at fastholde NemID, indtil spiludbyderen tager MitID i brug eller senest indtil Ne-

mID er udfaset. Med forslaget ændres kravet ift. brugen af login fra hver gang, der foreta-

ges log-in på spilkontoen, til de nævnte situationer.  

 

Når MitID eller andet elektronisk ID tages i brug ophæves dispensationsmuligheden ift. 

login på platforme (hvor der ikke tidligere har været et krav om, at der skulle benyttes  

NemID eller andet elektronisk ID), fordi det i dag er teknisk muligt at anvende elektro-

nisk ID på alle platforme. 

 

Den hidtidige dispensationsmulighed for login fra en kunde i Grønland er fjernet, fordi 

det i dag er muligt at anvende NemID i Grønland.  

 

Bekendtgørelsesændringen angående onlinebingo via TV foreslås at træde i kraft den 1. 

januar 2022, mens bekendtgørelsesændringen angående elektronisk ID, pga. kravet om 

notifikation af tekniske forskrifter til Europa-Kommissionen, først foreslås at træde i 

kraft den 1. april 2022. 

 

Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest 

tirsdag den 30. november 2021 kl. 12. 

 

Høringssvar bedes sendt til lovgivningogeokonomi@skm.dk og jas@skm.dk under hen-

visning til journalnummer 2021-6396.  
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Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsen kan rettes til Jakob A. Simonsen på tlf. 

72389753 eller jas@skm.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jakob A. Simonsen 

 


