
Tjekliste  

Anmeldelse af almennyttigt lotteri (blanket 5-01) 

Her er nogle punkter, du med fordel kan undersøge, inden du begynder at udfylde ansøgningen.
Husk at læse de gule hjælpe-kommentarer, som du kan se, når du holder musen henover noten. 

Emne Husk 

CVR-nr eller SE-nr Har arrangøren af lotteriet et CVR-nr. eller SE-nr., skal du 
kende dette. 

Kontaktperson for ansøgningen Du skal afklare, hvem Spillemyndigheden skal kommunikere 
med vedrørende anmeldelsen. 

Tidligere afholdte lotterier Har arrangøren tidligere i dette kalenderår afholdt lotte-
rier? Og hvilken salgssum har de haft? 
Hvis det er tredje gang eller mere, I holder lotteri, skal I an-
søge ved at bruge en anden blanket (5-02). 

Salgssted for lotteriet Du skal kende adressen og andre oplysninger om salgsste-
det for lotteriet. 

Salgsperiode Du skal kende start- og slutdato for salget af lotteriet. 

Formålet med lotteriet Lotteriet skal have et almennyttigt formål.  
Du skal vide, hvem lotteriet afholdes til fordel for. Hvis det 
er en organisation eller forening med CVR-nummer, skal du 
kende dette.  

Økonomien i lotteriet Du skal vide 
- Er en eller flere af gevinsterne et pengebeløb?
- Hvad er værdien af den største gevinst?
- Hvad er den forventede salgssum?

Andel der går til velgørende for-
mål 

Du skal vide, hvor stor en del af salgssummen, der går til al-
mennyttige/velgørende formål.  

Digital underskrift Du skal underskrive ansøgningen digitalt med NemId eller 
medarbejdersignatur. Du kan ikke udfylde blanketten, hvis 
du har anonymt NemID eller anonym medarbejdersignatur. 

sanlin
Gul seddel
Her er det lokalforeningens CVR nr. der skal skrives

sanlin
Gul seddel
Her er det lokalforeningen der ved, om de tidligere har afholdt lotterier. Der må kun anmeldes 2 lotterier om året.

sanlin
Gul seddel
Her er det Kræftens Bekæmpelses CVR nr. der skal skrives: 55 62 90 13

sanlin
Gul seddel
Husk at der skal betales gevinstafgift af præmier der har en værdi over 750 kr. Læs nærmere i vejledningen omkring dette.Når man anmelder et lotteri, må salgssummen ikke overstige 20.000 kr.




