Afholdelse af almennyttige lotterier i lukkede foreninger
Foreninger der afholder lotterier, hvor det kun er medlemmer af foreningen og disses
pårørende, der deltager, skal hverken ansøge eller anmelde det almennyttige lotteri til
Spillemyndigheden.
Følgende betingelser skal være opfyldt, hvis der ikke skal ansøges eller anmeldes:
1) Alene foreningens medlemmer og disses pårørende må deltage
Dette indebærer, at der skal være tale om et reelt medlemskab, hvorfor kravet ikke er
opfyldt, hvor der kun er tale om lejlighedsmedlemsskaber. Tilknytningen mellem
foreningen og medlemmer må ikke være af ren formel karakter, hvorfor der bl.a. lægges
vægt på, at indmeldelse i foreningen og kontingentindbetalinger ikke sker ved foreningens
lotteriarrangementer, at alle nye medlemmer af foreningen i forbindelse med indmeldelsen
har mulighed for at få udleveret vedtægter, og at alle medlemmer har en vedtægtsbestemt
adgang til at øve indflydelse på foreningens ledelse og virksomhed og indkaldelse til
generalforsamling.
2) Det skal af eventuel annoncering fremgå tydeligt, at det kun er medlemmer og
disses pårørende, der må deltage
3) Værdien af hver enkelt gevinst må ikke overstige 5.000 kr.
4) Salgssummen, eller ved flere lotterier samme dag den samlede salgssum af
disse, må ikke overstige 100.000 kr.
5) Foreningens eller organisationens formål må ikke udelukkende eller fortrinsvis
være at afholde almennyttige lotterier.

Afholdelse af bankospil ved brug af privatradioanlæg kan ligeledes ske
uden tilladelse eller anmeldelse, under følgende betingelser:
1) Der må alene sælges spilleplader og udleveres gevinster til personer, der er
medlem af den radioklub, der afholder det pågældende bankospil
2) Der må højst sælges 10 spilleplader til hvert medlem pr. arrangement
3) Der skal være adgang for medlemmerne til at være til stede og deltage i
bankospillet i det lokale, hvor udtrækningen af vindernumrene foregår
4) Den arrangerende forening skal have vedtægter, medlemsfortegnelse, valgt
ledelse og generalforsamling.
Betaling af gevinstafgift til Skattestyrelsen
Når der afholdes almennyttigt lotteri, skal der betales en gevinstafgift til Skattestyrelsen på
alle kontantgevinster med en værdi over 200 kr. og alle varegevinster med en værdi over

750 kr. Der skal betales en gevinstafgift på 17,5 procent af alle gevinster – afgiften skal
betales af den værdi, der ligger over 200 kr. for hver enkelt kontantgevinst og over 750 kr.
for hver enkelt varegevinst. Vær opmærksom på, at selv om gevinsten er sponsoreret, skal
der stadig betales gevinstafgift af den del af gevinstens værdi, der overstiger 200 kr. ved
kontantgevinster og 750 kr. ved varegevinster.
Du kan læse mere om registrering og betaling af spilleafgift på Skattestyrelsens
hjemmeside.
Spørgsmål vedrørende gevinstafgift skal rettes til Skattestyrelsen – punktafgifter på
telefonnr. 72 22 18 10.

