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Registreringslotteri beviljas ideella föreningar 
eller registrerade trossamfund som i huvudsak 
ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Organisa-
tionen ska vara öppen för alla och ha behov av 
inkomster från lotterier. Registreringen gäller en 
viss tid, högst fem år. En förening som registre-
ras får då arrangera flera lotterier med en total 
omsättning för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp
under en femårsperiod. 

Organisationer som har högre omsättning ska 
vända sig till Spelinspektionen. Värdet av vinster-
na i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent 
och högst 50 procent av insatsernas värde och 
värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett 
prisbasbelopp. Kommunen utser en kontrollant 
i samband med registreringen. Efter genomfört 
lotteri ska lotteriet redovisas för kontrollanten.

Information om registreringslotteri

Namn Org.nummer

Ansökan om registrering för lotteri enligt 
6 kap. 9 § spellagen (2018:1138)

Information om registreringslotteri 

omsättning ska vända sig till Spelinspektionen. Värdet av 
vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent 
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kontrollanten. 

Registreringslotteri beviljas ideella föreningar eller regist-
rerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmän-
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Uppgifter om sökanden
E-postadress

Postadress Besöksadress Faktureringsadress

Postnummer Ort

Kontaktperson

Namn

Adress Postnummer Ort

Telefon E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden
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Lotteriförsäljningsområde (kommun)

Registreringens omfattning

Önskad registreringsperiod (fr.o.m.– t.o.m.) ÅÅÅÅMMDD

Antal lotter 

Typ av dragning 

Ange hur dragning kommer att gå till 

Pris per lott

Förhandsdragning Efterhandsdragning 

Sker lotteriet i samband med ett arrangemang? Om ja, ange namnet på arrangemanget

Sista datum att hämta ut vinst

Vinstutlämningsställe

Information om vinnare publiceras

Bilagor som ska bifogas ansökan

1. Kopia av antagna stadgar

2. Kopia av protokoll där det framgår beslut för att registrera sig för lotterier.

3. Verksamhetsberättelse, (för det senaste avslutade verksamhetsåret)

4. Revisionsberättelse (för det senaste avslutade verksamhetsåret)

5. Resultat och balansräkning (för det senaste avslutade verksamhetsåret)

Övrig information 

Beskrivning av lotteriet

Beskriv upplägg för de lotterier som ansökan avser att anordnas 
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Underskrift försäkrar att alla uppgifter är sanningsenligt ifyllda samt att alla 
relevanta  bilagor är bifogade ansökan.

Underskrift ordförande

Namnförtydligande ordförande Namnförtydligande kontaktperson

Ekonomisk kalkyl respektive lotteri
Intäkter

Sålda lotter

Eventuella rabatter, skänkta vinster

Kronor

Summa:

Utgifter

Vinster marknadsvärdet

Tryckning, lotter och dragningslista

Kronor

Summa:
Beräknad behållning:

Marknadsföring

Hyra av lokal
Arvode, försäljning (inkl. sociala avg.)

Eventuellt arvode till serviceföretag

Arvode, kontrollant (inkl. sociala avg.)

Registreringsavgift

Övriga utgifter

Ort OrtDatum Datum

Underskrift kontaktperson


	Namn: 
	Orgnummer: 
	Epostadress: 
	Postadress: 
	Besöksadress: 
	Faktureringsadress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Namn_2: 
	Adress: 
	Postnummer_2: 
	Ort_2: 
	Telefon: 
	Epostadress som ska användas i kontakten med sökanden: 
	Intäkter Sålda lotter: 
	Utgifter Vinster marknadsvärdet: 
	KronorEventuella rabatter skänkta vinster: 
	KronorTryckning lotter och dragningslista: 
	Eventuella rabatter skänkta vinsterRow1: 
	KronorRow2: 
	KronorMarknadsföring: 
	Eventuella rabatter skänkta vinsterRow2: 
	KronorRow3: 
	KronorHyra av lokal: 
	Eventuella rabatter skänkta vinsterRow3: 
	KronorRow4: 
	KronorArvode försäljning inkl sociala avg: 
	Eventuella rabatter skänkta vinsterRow4: 
	KronorRow5: 
	KronorEventuellt arvode till serviceföretag: 
	Eventuella rabatter skänkta vinsterRow5: 
	KronorRow6: 
	KronorArvode kontrollant inkl sociala avg: 
	Eventuella rabatter skänkta vinsterRow6: 
	KronorRow7: 
	KronorRegistreringsavgift: 
	KronorSumma: 
	KronorÖvriga utgifter: 
	Övriga utgifterRow1: 
	KronorRow9: 
	Övriga utgifterRow2: 
	KronorRow10: 
	KronorSumma Beräknad behållning: 
	KronorSumma Beräknad behållning_2: 
	Ort_3: 
	Datum: 
	Ort_4: 
	Datum_2: 
	Namnförtydligande ordförande: 
	Namnförtydligande kontaktperson: 
	lotteriområde: 
	period: 
	Beskriv upplägg för de lotterier som ansökan avser att anordnas: 
	Övrig info: 
	Pris per lott: 
	Antal lotter: 
	Typ av dragning: 
	Ange hur dragning: 
	Sker lotteriet i samband: 
	Sista datum att hämta ut vinst: 
	Vinstutlämningsställe: 
	Info om vinnare: 
	1: Off
	2: Off


