MELDING OM START OG AVSLUTNING AV SMÅLOTTERI
(lotteri med omsetning inntil 200 000 kroner)

OPPLYSNINGER OM START AV LOTTERIET

Melding om smålotteri sendes Lotteritilsynet senest 14 dager før lotteriet starter. Ta kopi av utfylt skjema før dere sender det.
Kopien kan da benyttes for å melde avslutning av lotteriet.

Opplysninger om organisasjonen:
Organisasjonsnummer:
Navn:
Adresse:
Postnummer.:
Poststed:
Ansvarlig person:
Telefon:
E-post:
Har organisasjonen hatt smålotteri tidligere i år?

☐
Nei ☐
Ja

Kr. ___________________________

Opplysninger om lotteriet:
Lotteriets formål:

Planlagt omsetning kr.
Salgsperiode for lotteriet:

__________________
Sted/dato

Pris. pr. lodd
Fra:

____________________
Underskrift

Til:

_________________________
BLOKKBOKSTAVER

OPPLYSNINGER OM AVSLUTNING AV LOTTERIET

Skal sendes Lotteritilsynet innen 1 måned etter avslutning av lotteriet. Nytt lotteri kan ikke starte før forrige er avsluttet. Kun
inntekter og utgifter fra lotterisalget skal være med.

Lotterinummer:
Navn på organisasjonen:
Omsetning:
Brutto omsetning:
Kr

__________________
Sted/dato

Utgifter til gevinster m.m.:

Overskudd fra lotteriet:

Kr

Kr

_________________________
Underskrift

_________________________
BLOKKBOKSTAVER

Veiledning til skjema:
Lotteri med omsetning inntil 200 000 kroner (smålotteri)
Dere kan uten tillatelse arrangere tradisjonelle lotteri som er trukket før eller etter loddsalg med omsetning inntil 200 000 kroner pr. år.
For lotteri trukket etter salg av lodd skal trekning skje etter at en fastsatt loddsalgsperiode er avsluttet. Lotteri med trekning før salg av
rivelodd, der det umiddelbart er klart om det er et vinnerlodd eller ikke, får en bestemt loddsalgsperiode. Rivelodd skal ikke selges etter
dette.
Etter 1. juli 2011 er det ikke lenger lov å bruke skrapelodd i smålotteri.
Hvem kan arrangere denne type lotteri?
Organisasjoner som har et samfunnsnyttig eller humanitært formål kan arrangere smålotteri. I tillegg kan lokale og regionale ideelle og
frivillige organisasjoner arrangere smålotteri.
Lotteriets inntekter kan likevel ikke benyttes til kommersiell virksomhet eller til aktiviteter som er offentlige oppgaver.
Krav til lotteriet
Lotteritilsynet skal ha melding om lotteriet minst 14 dager før loddsalget begynner. Melding om avslutning av lotteriet må sendes
Lotteritilsynet innen 1 måned etter at lotteriet er avsluttet.
For andre lotteri må dere søke om tillatelse fra Lotteritilsynet. Dette gjelder lotteri med trekning før og etter loddsalg med en omsetning
på over 200 000 kroner. Det gjelder også bingo og alle lotteri som gjennomføres ved hjelp av medhjelper mot betaling.
Søknadsskjema kan hentes på www.lottstift.no
Basar og lynlotteri kan arrangeres uten tillatelse. Dette er lotteri der gevinster trekkes med loddkjøper til stede. Gevinster og
innskudd holder seg innenfor nærmere bestemte verdier som går fram av forskrift om Lotteritilsynet og lotteriregisteret § 5-2.
Opplysninger om organisasjon
Fyll inn alle feltene slik at Lotteritilsynet kan nå organisasjonen ved eventuelle spørsmål. Det er viktig å oppgi en e-postadresse for
mottak av registreringsmelding og informasjon.
Dersom organisasjonen ikke har organisasjonsnummer, kan dette feltet stå tomt.
Opplysninger om lotteriet.
På feltet "Lotteriets formål" skal det gå fram hva overskuddet fra lotteriet skal brukes til. Planlagt omsetning er loddpris x antall lodd lagt
ut for salg.
Opplysninger om avslutning av lotteriet
Fyll inn opplysninger om resultatet av lotteriet.
I feltet "Utgifter til gevinster m.m" skal gevinstutgifter og andre utgifter knyttet til lotteriet føres opp.
Gjennomføring av smålotteri:
Lotteri- og stiftelsestilsynet anbefaler at følgende opplysninger går fram av loddseddel/loddbok:
•
Hvem som er arrangør.
•
Formålet med lotteriet.
•
Kontaktinformasjon.
•
Antall lodd, loddpris og gevinstverdi.
•
Hvor og når trekning skal skje, og hvem som skal gjennomføre trekningen.
•
Om usolgte lodd er med i trekningen.
•
Hvordan resultatet av trekningen blir kunngjort, om vinnerne blir kontaktet, frist for henting av gevinst, samt opplysninger om hva
som skjer med gevinster som ikke blir hentet.
Gjennomføringen av smålotteri er ikke regulert. Ved behov for retningslinjer for gjennomføringen, viser vi til anbefalingene ovenfor,
samt til reglene for større lotteri - se forskrift til lov om lotterier av 24. februar 1995 nr. 185 § 6.
Skjema skal sendast til:
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Postboks 800
6805 FØRDE
E-post: postmottak@lottstift.no

