Kender I reglerne om afholdelse af lotterier?
I Danmark har vi monopol på lotterier, hvilket betyder, at kun Danske Lotteri Spil A/S må
udbyde lotterier.
Kort om reglerne for almennyttige lotterier
I kan dog som forening, institution, organisation eller komité afholde almennyttige lotterier til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål. Det drejer sig om alle lotterier – fra et bankospil til fordel for den lokale idrætsforening til en tombola hvor der
samles penge ind til byfesten og alt derimellem. Privatpersoner og erhvervsvirksomheder kan ikke afholde almennyttige lotterier.
Spiltilladelse efter spilleloven
For at et spil kræver en spiltilladelse efter spilleloven, skal følgende tre betingelser være
opfyldt:
1.
deltagerne skal betale en indsats for at deltage i spillet
2.
deltagerne skal opnå en chance for at vinde en gevinst, og
3.
der skal være et element af tilfældighed.
Alle tre betingelser skal være opfyldt, for at der er tale om et tilladelsespligtigt spil. I kan
finde flere oplysninger på www.spillemyndigheden.dk/lotterier.






Anmeldelse – senest 14 dage før I skal afholde lotteriet.
Foreninger og organisationer skal anmelde et almennyttigt lotteri til Spillemyndigheden, når salgssummen er på 20.000 kr. eller derunder.
Ansøgning om tilladelse – senest fire uger før I skal afholde lotteriet.
Institutioner og komitéer skal altid søge om tilladelse fra Spillemyndigheden til
at afholde almennyttigt lotteri. Foreninger og organisationer skal søge om tilladelse fra Spillemyndigheden til at afholde almennyttigt lotteri, når salgssummen
er over 20.000 kr. eller ved tredje anmeldelse i samme kalenderår.
Almennyttigt lotteri, som kun er for medlemmer af foreningen.
Hvis det kun er medlemmer af foreningen og disses husstand, der deltager i lotteriet, kan lotteriet være undtaget for kravet om at søge tilladelse eller anmelde.
Kontakt os for yderligere vejledning.

Hvis I har spørgsmål
Har I spørgsmål, er I velkomne til at ringe eller sende en mail.
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