Ansökan om registrering för lotteri
enligt 17 § lotterilagen

Lämnas in till Sotenäs kommun, Kultur o Fritid,
Parkgatan 46 , 456 80 Kungshamn

Ansökningsdatum
Kommun

Sökande (förening)

Lotterieföreståndare (efternamn och förnamn)

Utdelningsadress

Utdelningsadress

Postnr och ort

Postnr och ort

Organisationsnummer
Telefon (kontorstid)

Telefon (kontorstid)

E-postadress

E-postadress

Ansökan avser registrering enligt 17 § lotterilagen för anordnande av lotterier under nedanstående
period (tre år) och med ett insatsbelopp med högst 20 basbelopp
Period (fr.o.m. - t.o.m.)

Lotteriförsäljningsområde (kommun)

OBS! Om serviceföretag anlitas av en förening för att få tillgång till fast försäljningsställe fordras tillstånd
enligt 16 § lotterilagen
Till ansökan bifogas
Protokollsutdrag (bifogas alltid)
Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning

Finns hos Kultur o Fritid

Stadgar

Finns hos Kultur o Fritid

Förteckning över styrelseledamöter

Finns hos Kultur o Fritid

Sökandes underskrift

FRK200

Namnförtydligande

Skriv ut

Återställ

Rutiner för lotteri - § 17 (3 år)
•

En ansökan om registrering enligt § 17 skickas till Kultur o Fritid. Registreringen
kostar 300 kronor.

•

Ett tillstånd utfärdas av Kultur o Fritid. Tillståndet skickas till föreningen via brev.
Kultur o Fritid fakturerar föreningen med 300 kronor. På tillståndet är det bl a angivet
vilken lotterikontrollant föreningen får.

•

För att sedan få starta upp ett enskilt lotteri skall en anmälan göras till lotterikontrollanten. Anmälan lämnas i tre exemplar till kontrollanten. Anmälan om lotteriet
skall godkännas av kontrollanten innan försäljningen kan starta. Kontrollanten
skickar sedan ett exemplar av anmälan till Fritidskontoret och ett godkänt exemplar
till föreningen samt behåller ett exemplar.

•

Senast två månader efter det att lotteriet har startat skall kontrollantarvodet
betalas in till Kultur o Fritid.
Arvodet är 3 % beräknat på lotteriets storlek insatsbelopp (antal lotter x lottpris =
insatsbelopp).

•

Lotterivinsterna skall lämnas ut till vinnarna senast en månad efter avslutat lotteri.

•

En lotteriredovisning skall göras senast två månader efter att lotteriet avslutats.
Redovisningen lämnas till kontrollanten för godkännande. Föreningen skickar
därefter ett exemplar till Kultur o Fritid.

Villkor m m för lotterier
•

Lotteriet skall anordnas med namn som tydligt anger den organisation till förmån för
vars verksamhet lotteriet anordnas. Trycksaker och reklam för lotteriet skall på
framträdande sätt innehålla motsvarande uppgifter.

•

Ansvaret för lotteriet vilar i första hand på lotteriföreståndaren. Det yttersta ansvaret
vilar på föreningens styrelse eller av tillståndsmyndighet godkänd lotteristyrelse.

•

Lotterimedlen skall hållas avskilda från föreningens övriga tillgångar. Lotteriets
inkomster skall därför snarast möjligt sättas in på särskilt konto för föreningen.
Kontrollanten skall ha ständig tillsyn över ekonomin. Uttag för andra ändamål än
utgifter för lotteriet får göras endast efter kontrollantens medgivande.

•

Anvisningar såsom presentkort skall gälla minst tre månader efter den dag då
vinsterna senast skall vara avhämtade. De skall förses med tydlig uppgift om
giltighetstiden. I annat fall gäller allmän preskriptionstid 10 år.

•

Vinstvärde på varuvinst får inte tas upp högre än gällande detaljhandelspris. Kan
detaljhandelspriset inte med säkerhet utrönas, får värdet tas upp till högst
inköpspriset eller när det gäller hemslöjds-, konst- eller hantverksalster eller skänkt
föremål, till pris satt efter värdering av opartisk sakkunnig.

•

Det sammanlagda vinstvärdet skall motsvara minst 35 % och högst 50 % av
insatsernas värde.

•

Vinst som består av pengar får högst uppgå till ett basbelopp (42 800 kronor,
2009-01-01).

•

Redovisning för lotteriet tillsammans med räkenskaper med tillhörande verifikationer
skall lämnas till kontrollanten så snart det kan ske och senast inom två månader
räknat från sista vinstutlämningsdagen.

•

Kontrollantarvode inklusive sociala avgifter faktureras av Kultur o Fritid till
föreningen. Kontrollantarvodet på 3 % baseras på lotteriets insatsbelopp.

•

Endast typgodkända lotter får användas, d v s lotterna är godkända av
Lotteriinspektionen och märkta med ett LN-nummer.

Villkor för registrering enligt paragraf 17 (tre år), lotterilagen
•

Lotteri får endast bedrivas inom den eller de kommuner där föreningen är verksam.

•

Lotteri får inte bedrivas från en fast försäljningsplats som erbjuds av ett
serviceföretag.

•

Det sammanlagda insatsbeloppet får högst vara 20 basbelopp (856 000,-,
2009-01-01) under en treårsperiod.

•

Vinst som utgörs av pengar får uppgå till högst ett basbelopp (42 800,-).

•

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av
insatsbeloppet.

•

Vinstandelen måste anges på lottsedel, lottlistor eller på den plats där lotteriet
bedrivs.

•

Endast typgodkända lotter får användas, d v s lotterna är godkända av
Lotteriinspektionen och märkta med ett LN-nummer.
På de typgodkända lotterna skall följande uppgifter finnas med: anordnarens namn,
lottpris, tillståndsmyndighet, tillståndsdatum, försäljningstid, LN-nummer och
eventuellt serviceföretag.

•

Registreringsavgiften är 300 kronor per registreringstillfälle (tre år). Registreringen
kan under denna treårsperiod uppgå till 856 000 kronor.

•

Kontrollantarvodet inklusive sociala avgifter är 3 % av insatsbeloppet och ska
betalas in till Kultur o Fritid senast två månader efter första försäljningsdag enligt
anmälan.

