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OneCoin Norge

v/Jan Rokstad

Informasjon om norsk regelverk for pyramidespill og pyramidelign ende
omsetningssystem - OneCoin Norge

Lot teritilsynet har mottatt flere henvendelser om OneCoin med tips og spørsmål fra privatpersoner og
andre offentlige etater om dette er et pyramidespill eller pyramidelignende omsetningssystem i strid med
lotteriloven.

På bakgrunn av OneCoin sin informasjon på den norske nettsiden www.on ecoin - norge.net og
henvendelsene vi har mottatt finner vi grunn til å orientere om pyramidebestemmelsen i lotteriloven § 16.

Brevet er rettet til OneCoin Norge v/ Jan Rokstad som er oppgitt som eneste sponsor med fullt navn på
nettsiden www.onecoin - norge. net.

Vi ber om en bekreftels e på at dere har mottatt brevet og har forstått informasjonen .

Lovgrunnlag

Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lotteriloven blir
overholdt, jf. lotteriloven § 4.

Det følger av lotteriloven § 16 første ledd at det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre
pyramidespill eller lignende system. Som omfattet av forbudet regnes ethvert system der det ytes vederlag
for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følg er av at andre verves til systemet.

Videre følger det av § 16 andre ledd at forbudet i første ledd også omfatter pyramidelignende
omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre
verves til systeme t, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester, eller andre ytelser.

Reglene er ment til å klargjøre skillet mellom den lovlige nettverkshandel og de ulovlige,
pyramidelignende salgsformene. Lotterilovens forbud mot pyramidespill og pyramidelignende
om setningssystem rammer direktesalgskonsepter der over halvparten av inntektene stammer fra
medlemsavgifter og lignende. Med andre ord er det et krav at det omsettes reelle varer eller tjenester i
virksomheten, og omsetningen fra dette må utgjøre minst 50 % av inntektene i virksomheten, for at det
ikke skal dreie seg om et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven § 16 . Dette
gjelder både i forhold til selskapet og i forhold til det enkelte medlem.
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Lotteritilsynets orientering

Med bakgru nn i informasjon som Lotteritilsynet har mottatt om OneCoin sin virksomhet i Norge, og
informasjon om selskapet på nettsidene www.onecoin - norge.net, finner vi grunnlag for å informere om
pyramidebestemmelsen i lotteriloven. Vi viser her til for valtningsloven § 11 hvor det fremgår at et
forvaltningsorgan har en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksomr åde. Vi presiserer at brevet ikke
innebærer en fullstendig lovlighetsvurdering eller starten på en slik vurdering, og kan heller ikke nytte s
som en eventuell godkjenning av det konkrete konseptet.

Med bakgrunn i den informasjon vi har, legger vi til grunn at virksomheten til OneCoin er bygd opp i en
pyramidestruktur med flere nivå der deltakerne kan oppnå økonomisk gevinst ved produktsalg i form av
medlemspakker og verving av nye deltakere på et lavere nivå.

Virksomheter kan ha en pyramidestruktur og likevel være lovlige direktesalgskonsept eller MLM - selskap.
Om selskaper vil rammes av pyramidebestemmelsen vil bero på en konkret vurdering a v det aktuelle
konseptet.

Det avgjørende for en vurdering av om en virksomhet med pyramidestruktur er et lovlig
direktesalgskonsept eller et ulovlig pyramidespill, er om omsetningen av varer, tjenester eller andre
ytelser er over 50 % av omsetningen i se lskapet og for det enkelte medlem. For at virksomheten ikke skal
komme i strid med lotteriloven må omsetningen knyttet til verving være mindre enn 50 % av omsetningen
i selskapet og for det enkelte medlem. Vi viser her til lovgrunnlaget ovenfor.

Vi gjør oppmerksom på at det i en vurdering av om over halvparten av inntektene stammer fra
medlemsavgifter og lignende også kan være avgjørende om produktene som blir solgt er overpriset og
slik at verving da kan anses som en del av prisen for produktet.

For næ rmere informasjon om regelverket viser vi til forarbeidene til lotteriloven § 16, Ot.prp. nr. 97
(2004 - 2005) om lov om endringer i lov av 24.02.95 nr. 11 om lotterier m.v. :
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp - nr - 97 - 2004 - 2005 -
.html?id=400841 , spesielt kapittel 8 (s. 22 - 26).

Lotteritilsynet har per i dag ikke o pprettet tilsynssak mot OneCoin i forhold til pyramidebestemmelsen i
lotte riloven § 16, og har som følge av dette ikke innhentet opplysninger om hv or mye av omsetningen i
OneCoin som er knyttet til verving (medlemsavgift, salgsbonus fra salg av medlemskap, og andre bonuser
og provisjoner av inntekter fra nye medlemmer etc.), og hvor mye av omsetningen som er knyttet til salg
av reelle produkter og tjenester .

På bakgrunn at motta tt informasjon om OneCoin finner vi grunn til å gjø re dere oppmerksom på at
dersom mer en n 50 % av omsetningen i OneCoin s virksomhet i Norge eller for det enkelte medlem i
Norge er knyttet til verving i form av medlemsavgift eller overprisede varer så vil virksomheten regn es
som et ulovlig pyramidespill eller pyramidelignende omsetningssystem i Norge.

Som følge av at det ikke eksisterer noen godkjenning - eller tillatelsesordning for nettverksselskaper og
MLM - selskaper med pyramidelignende karakter vil vi ikke per i dag be om ytterligere informasjon fra
OneCoin i Norge .

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr-97-2004-2005-.html?id=400841
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr-97-2004-2005-.html?id=400841
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp-nr-97-2004-2005-.html?id=400841
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp-nr-97-2004-2005-.html?id=400841
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Personer og virksomheter som driver forretninger er selv pliktig til å sette seg inn i regelverket samt sikre
at virksomheten drives i tråd med norske lover og regler, herunder lotteriloven § 16.

Lotteritilsynet har nylig skrevet en blogg om grensen mell om lovlig direktesalg og ulovlig pyramide, her
er linken til den: https://lottstift.no/blogg/2015/03/02/tru - ikkje - pa - gull - og - grone - skogar/

Dette til orientering.

Vi ber dere sende oss en bekreftelse så snart som mulig på at dere har mottatt dette brevet og har forstått
informasjonen om lotteriloven § 16 om pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystem.

Med hilsen

Monica Alisøy Kjelsnes
seniorrådgiver Silje Sægrov Amble

seniorrådgiver

https://lottstift.no/blogg/2015/03/02/tru-ikkje-pa-gull-og-grone-skogar/
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