
 

  

 

 
Børns Vilkår   
Trekronergade 26 
2500 Valby 
DK, Danmark 
 
 
  
 
  

  

 

I har fået tilladelse til et almennyttigt lotteri 
 
Spillemyndigheden giver tilladelse til, at I kan afholde et almennyttigt lotteri til fordel for 
Børns Vilkårs arbejde for børn og unge i Danmark, herunder BørneTelefonen. 
 
I kan afholde det almennyttige lotteri med salg i perioden fra den 15. september 2021 til 
den 31. december 2021. 
 
Vilkår for tilladelsen 
Det er et krav, at det almennyttige lotteri bliver afholdt i overensstemmelse med: 
 

• reglerne i lov om spil § 10 og bekendtgørelse om almennyttige lotterier, 

• de oplysninger, som er givet i forbindelse med ansøgningen, 

• at et revideret lotteriregnskab samt en kopi af den anvendte lodseddel, vejled-
ning, opslag eller lignende indsendes senest 6 måneder efter lotterisalgets afslut-
ning. 

 
Følgende oplysninger skal fremgå af lodseddel, vejledning, opslag eller lignende: 
 

1. Arrangørens navn og hjemsted. 
2. Formålet med det almennyttige lotteri. 
3. Prisen for deltagelse. 
4. Det samlede antal lodder i lotteriet. 
5. Gevinsternes antal, art og værdi i kroner ekskl. afgiften. 
6. Det tidsrum, hvori det almennyttige lotteri afholdes. 
7. Hvornår lodtrækningen foretages (skal kun oplyses ved ikke-forhåndstrukne lod-

der). 
8. Hvor og hvornår offentliggørelse af lodtrækningens resultat finder sted. 
9. Sted og sidste frist for gevinstudleveringen. 
10. Hvor og hvornår et revideret lotteriregnskab er offentligt tilgængeligt (senest 6 

måneder efter afslutningen af salget). 
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11. Datoen for Spillemyndighedens udstedelse af tilladelsen. 
12. Hvilke politikredse tilladelsen er gældende for (skal kun oplyses, hvis der er kon-

tantgevinster). 
 
Ved lotterier, hvor der ikke anvendes lodseddel, skal ovenstående oplysninger fremgå af 
et opslag eller lignende som er synligt ved salgsstedet. Deltageren skal kunne gøre sig be-
kendt med oplysningerne inden indsats betales. 
 
Spillemyndighedens mærkningsordning skal anvendes ved afholdelse og markedsføring af 
lotteriet jf. bekendtgørelse om almennyttige lotterier § 9. Spillemyndighedens mærknings-
ordning skal fremgå af hjemmeside eller brugergrænseflade, ved indgangen til salgsstedet 
og på relevant materiale eller lignende. Lodsedler er ikke omfattet af mærkningsordnin-
gen. I kan læse om mærkningsordningen på spillemyndigheden.dk/mærkningsordning. 
 
Hvis I ikke overholder reglerne og de vilkår, som er fastsat i bekendtgørelsen, kan I blive 
straffet med bøde. 
 
I kan få dispensation 
I henhold til bekendtgørelse om almennyttige lotterier § 2, stk. 1, gives der som udgangs-
punkt tilladelse til afholdelse af ét tidsbegrænset lotteri ad gangen (inkl. perioden til aflæg-
gelse af regnskabet). Der kan dog undtagelsesvis meddeles jer tilladelse til yderligere to 
tidsbegrænsede lotterier, jf. § 2, stk. 5, i bekendtgørelsen. Dispensationen kan meddeles 
efter anmodning og såfremt Spillemyndigheden skønner, at lotteriudbyderen kan admini-
strere afviklingen af flere lotterier tilfredsstillende. 
 
I skal indsende og offentliggøre et revideret regnskab 
I skal senest 6 måneder efter salgets afslutning offentliggøre: 
 

• Et revideret regnskab over det almennyttige lotteri. 

• En erklæring fra revisor om, hvem der er modtageren af det almennyttige lotte-
ris overskud. Hvis den samlede salgssum i det almennyttige lotteri er over 
100.000 kr., skal revisoren være statsautoriseret eller registreret. 

 
Senest samtidig med offentliggørelsen skal et eksemplar af det reviderede regnskab og re-
visorerklæring, jf. vedlagte regnskabsblanket, samt kopi af anvendt lodseddel, vejledning, 
opslag eller lignende sendes til Spillemyndigheden. 
 
I skal indberette og betale afgift til Skattestyrelsen 
Hvis værdien af den største kontantgevinst overstiger 200 kr. eller værdien af den største 
varegevinst overstiger 750 kr., skal I indberette og betale gevinstafgift. I skal derfor regi-
strere jer, inden I afholder lotteriet. 
 
Vi har vedlagt en vejledning til, hvordan I bliver registreret, indberetter og betaler gevinst-
afgift. Hvis I har spørgsmål til indberetning og betaling af gevinstafgift, skal I kontakte 
Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18. 
 
Love og regler 
Reglerne står i lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020 om spil og bekendtgø-
relse nr. 1288 af 29. november 2019 om almennyttige lotterier. 
 
I kan finde spilleloven og bekendtgørelsen på spillemyndigheden.dk/almennyttigt-lotteri. 

 

https://www.spillemyndigheden.dk/spillemyndighedens-maerkningsordning
https://www.spillemyndigheden.dk/almennyttigt-lotteri#love-og-bekendtgoerelser
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Hvis I har spørgsmål? 

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig. Oplys venligst journalnummeret (21-

66328) ved henvendelse. I kan sende sikker post til os via vores hjemmeside – Kontakt 

eller som Digital Post. 

 

 

 

 
Venlig hilsen 

 
Karina Killerup 

Email: kk@spillemyndigheden.dk 

Tlf.: 72374262 

 
  

Bilag 

Vejledning om gevinstafgift 
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Vejledning om gevinstafgift 
 
 Når I holder et almennyttigt lotteri, skal I betale afgift af kontantgevinster med en værdi 
på over 200 kr. og af varegevinster med en værdi på over 750 kr. Det gælder også, hvis en 
sponsor har doneret gevinsterne til jer som sponsorgaver. 
 
Registrering for betaling af gevinstafgift 
I skal være registreret for spilleafgiften ”almennyttigt lotteri” hos Erhvervsstyrelsen via 
jeres cvr-nr. eller se-nr. I skal bruge blanket 29.063 Afgift af spil, som I kan finde på 
virk.dk. 
 
I skal registrere jer senest 4 uger efter, at I har fået tilladelse til at holde lotteriet. I skal hu-
ske at registrere jer, før I holder lotteriet. 
 
Bemærk: 
Hvis alle jeres kontantgevinster har en værdi på 200 kr. eller mindre og alle varegevinster 
har en værdi på 750 kr. eller mindre, skal I ikke betale afgift og heller ikke registreres. 
 
Afgiftsberegning 
I skal betale afgift af den del af kontantgevinstens værdi, som overstiger 200 kr. og af den 
del af varegevinstens værdi, som overstiger 750 kr. 
 
Satsen er 17,5 procent uanset om der er tale om kontantgevinster eller andre gevinster 
end penge, fx varegevinster eller gavekort. Værdien af varegevinst er varernes normale 
pris ved salg til en forbruger. 

 

Eksempel på afgift af en kontantgevinst 
Gevinsten er en kontantgevinst på 500 kr. 
Afgiften er: 17,5 procent af (500-200) kr. = 52,50 kr. 
 
Eksempel på afgift af en varegevinst 
Gevinsten er en købmandskurv til en værdi af 1.000 kr. 
Afgiften er: 17,5 procent af (1.000-750) kr. = 43,75 kr. 
 

 
Indberetning og betaling 
I skal indberette og betale afgiften senest 15 dage efter, at I har offentliggjort resultatet af 
lotteriet, eller efter vinderen har fået direkte besked. I skal indberette afgiften på 
skat.dk/tastselverhverv. 
 
Mere information 
I kan læse mere om reglerne for almennyttigt lotteri og beregning og betaling af afgift i 
juridisk vejledning, på skat.dk/juridiskvejledning. Hvis I har spørgsmål vedrørende ge-
vinstafgiften, er I velkomne til at ringe til Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18. 
  
 
 
 

 

https://indberet.virk.dk/
https://pdcs.skat.dk/dcs-atn-gateway/login/tsklogin?userType=virksomhed&targetUrl=aHR0cHM6Ly93d3cuc2thdC5kay9mcm9udC9hcHBtYW5hZ2VyL3NrYXQvbnRzZQ==
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1921347&chk=216985

