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Vejledning til lotteri afholdt af frivillige 
Knæk Cancer 2020 

 
Du kan kun afholde et lotteri til fordel for Knæk Cancer som forening eller organisation (med et CVR 
nummer). Er du ikke selv i en forening eller organisation, skal du anmelde lotteriet gennem en af Kræftens 
Bekæmpelses Lokalforeninger. Et lotteri skal altid anmeldes på forhånd til Spillemyndigheden, medmindre at 
du afholder lotteriet i en ’lukket forening’ – se nærmere under dette punkt længere nede.  

Det er derfor meget vigtigt, at du er opmærksom på følgende, INDEN du går i gang med at finde præmier, 
planlægge lotteriet m.m.: 

 Et lotteri SKAL anmeldes på forhånd til Spillemyndigheden (lotteri omfatter også tombola, banko 
m.m.). Dette gøres gennem Kræftens Bekæmpelses lokalforening i dit område (såfremt 
lokalforeningen har ressourcerne og ’ledige’ lotterier). Er du ikke allerede tilknyttet en lokalforening, 
skal du kontakte den nærmeste lokalforening. Du finder din nærmeste lokalforening her 

 Start tidligt! Lotteriet skal anmeldes til Spillemyndigheden senest 14 dage før afholdelsen. Derfor 
anbefaler vi, at man går i gang med processen mindst en måned før man afholder lotteriet. 

 Overstiger værdien (den vejledende udsalgspris) af gevinsterne kr. 750,- pr. stk. (200 kr. for 
kontantgevinster), skal der betales en gevinstafgift på 17,5 % til Skattestyrelsen *. 

 Overstiger indtægten af det samlede salg af lodderne 20.000 kr. skal der laves en ansøgning og ikke 
en anmeldelse**. 
Hvis der er flere lotterier i samme by, må indtægten tilsammen stadig ikke overstige 20.000 kr. 

 
Sådan gør du, når du vil afholde lotteri:  

1. Kontakt din lokalforening og se om de har ressourcer og ’ledige’ lotterier (Lokalforeningen må kun 
anmelde 2 lotterier om året) 
 

2. I samarbejde med lokalforeningen skal lotteriet anmeldes til Spillemyndigheden. Dette gøres ved at 
udfylde anmeldelsesblanket 5-01. Blanketten finder du på Spillemyndighedens hjemmesiden 
www.spillemyndigheden.dk, vælg punktet ’Virksomheder og Foreninger’ i topmenuen, herefter 
vælges ’Almennyttigt lotteri’. Vælg den digitale blanket 5-01 ’Anmeldelse af offentlige almennyttige 
lotterier’. Der skal bruges NemID for at anmelde lotteriet. Du finder en hjælpevejledning til 
udfyldelse af blanketten på Knæk Cancers hjemmeside under ’Spørgsmål og svar’. 
 

3. Kontakt evt. dit lokale erhvervsliv for at få sponsorerede præmier el.lign. Husk at koordinere dette 
med andre arrangører i dit område, så I undgår at kontakte de samme butikker. 
 

4. Når du afholder selve lotteriet, er det vigtig, at der er et synligt opslag med relevante oplysninger, 
som Spillemyndigheden kræver. Du finder information om indholdet på oplysningsplakaten på Knæk 
Cancers hjemmeside under ’Spørgsmål og svar’.  
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5. Senest 4 uger efter lotteriet er afholdt, skal der indsendes et regnskab til lokalforeningen. 
Lokalforeningen skal underskrive regnskabet og offentliggøre det på deres hjemmeside. Du finder 
regnskabsskabelonen på Knæk Cancers hjemmeside under ’Spørgsmål og svar’. Hvis lotteriet ikke er 
anmeldt gennem en lokalforening men en anden forening skal retningslinjerne fra 
spillemyndigheden omkring indsendelse af regnskab mm følges. Se vejledning på 
www.spillemyndigheden.dk 

 
* Har du gevinster med en salgsværdi på over 750 kr. pr. stk., skal der betales gevinstafgift på 17,5% for den 
del af værdien af præmien, som overstiger 750 kr. Har du f.eks. en præmie til en værdi af 1000 kr., skal der 
betales afgift af de 250 kr., altså 43,75 kr. Indbetalingen af gevinstafgiften skal lokalforeningen stå for på 
www.skat.dk/spilleafgift. Husk at fratrække gevinstafgiften fra omsætningen af lotteriet i regnskabet. 

** Hvis du på forhånd ved at indtægten vil overstige de 20.000 kr., skal der udfyldes en ’ansøgning’. 
Ansøgningsblanketten 5-02 finder du på www.spillemyndigheden.dk . Ansøgningen skal udfyldes og 
indsendes til Spillemyndigheden senest én måned før afholdelsen af lotteriet, og der skal desuden hyres en 
notar til lodtrækningen og en revisor skal underskrive regnskabet. Vi anbefaler derfor, at den samlede 
indtægt ikke overstiger de 20.000 kr., da processen desværre er meget tidskrævende og omkostningerne 
ofte høje. 

 

Ved afholdelse af lotteri i ’lukkede foreninger’ 

Man skal ikke anmelde lotteriet, hvis man afholder det i en lukket forening. Ved en ’lukket forening’ forstås, 
at det kun er medlemmer af foreningen og disses pårørende, der deltagere i arrangementet, hvor lotteriet 
sælges. Der skal være tale om et reelt medlemskab. Det skal af eventuelle annoncer fremgå tydeligt, at det 
kun er medlemmer og disses pårørende, der må deltage.                                                                                                                                           

Samtidig må værdien af hver enkelt gevinst ikke overstige 5.000 kr., og den samlede salgssum må ikke 
overstige 100.000 kr. Der skal stadigvæk betales gevinstafgift til Skattestyrelsen. 

 

Læs yderligere på www.spillemyndigheden.dk 

 

 


