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Redovisning av 
Lotterier 
Läs anvisningen på sidan 2 innan du fyller i blanketten 

Föreningsuppgifter 

Föreningens namn Organisationsnummer 

Faktureringsadress till föreningen (glöm inte ange ev. c/o) 

Postnummer Ort 

Information om lotteriet 

Registreringens diarienummer 
KFN- 

Ärendenummer i boknings- och 
bidragssystemet  

Försäljningsdatum Datum för dragning 

Antal lotter i lotteriet Lottpris Sammanlagt insatsbelopp Antal ej sålda lotter 

Tillståndet är flerårigt 
Ja                 Nej 

Slutredovisning 
Ja  Nej 

Vid delredovisning, ange vilken 
det är för detta tillstånd 

Nummer 

Ekonomisk redovisning 

Inkomster Kronor Utgifter Kronor 
Sålda lotter Vinster i form av pengar 

Rabatter på vinster Vinster i form av varor 

Skänkta vinster Lotterimaterial 

Övriga intäkter, specificera Marknadsföring 

Hyra av lokal 

Försäljningsarvoden 

Kontrollantarvode 

Registreringsavgift 

Övriga utgifter, specificera 

Summa Summa 

Lotteriets resultat, kronor 

Till föreningen har följande intäkter överförts 

Kontant, kronor Bank-/plusgiro/swish, kronor Ej utlösta vinster till ett värde av, kronor 

Övrig information 
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Anvisning 
Alla lotterier ska redovisas till föreningens lotterikontrollant. Lotterikontrollandet redovisar i sin tur till 
Sundsvalls kommun som är tillsynsmyndighet för registreringslotterier. 

Ekonomisk redovisning 
I den ekonomiska redovisningen ska intäkter och kostnader för lotteriet redovisas. Ange intäkterna av de 
sålda lotterna, eventuella rabatter på vinster och eventuella skänkta vinster. Ange även övriga intäkter 
som lotteriet har haft. 

Ange kostnaderna/värdet för penga- och varuvinster. Kostnader för lotterimaterial kan vara 
tryckkostnader för lotterna, köp av lottringar etc. Marknadsföring kan bestå av trycksaker eller annan typ 
av marknadsföring av lotteriet. Om det har varit hyra eller arvode till försäljare av lotteriet redovisas 
kostnaderna för det. Kom ihåg att arvode ska redovisas inklusive sociala avgifter. 

Kontrollantarvodet beräknas på det sammanlagda insatsbeloppet som är beloppet om alla lotter har sålts. 
Det är 3 % eller högst 7 000 kr om inget annat framgår av beslutet. 

Tillståndsavgiften tas bara med om beslutet avser ett enda lotteri. Om lotteriet ingår i en flerårig 
registrering räknas det inte med. 

Till föreningen har följande intäkter överförts 
Ange de summor som har förts över till föreningens ordinarie kassa. Specificera den kontanta summan, 
den summa som har förts över via bank- och plusgiro/swish samt om det är några vinster som inte har 
lösts ut och därför tillfaller föreningen. 

När ska redovisningen lämnas in 
Redovisning ska lämnas in efter överenskommelse med kontrollant eller enligt beslut. Om föreningen och 
kontrollanten inte har kommit överens om när lotteriet ska redovisas ska det ske senast 15 februari.  

Föreningen ska också redovisa alla återstående lotterier vid utgången av registreringsperioden till 
kontrollanten. 

Kontrollant lämnar redovisning till föreningsbyrån senast 1 april samt vid utgången registrering. 

Mer information 
På Sundsvalls kommuns hemsida finns mer information sundsvall.se/tillstand/lotteritillstand/ 

Kontaktuppgifter till föreningsbyrån 
Telefon: 060-19 84 00, e-post: foreningsbyran@sundsvall.se, hemsida: sundsvall.se 

Undertecknade försäkrar härmed att lämnade uppgifter är korrekta och att det inte finns några 
andra kostnader för lotteriet som betalats direkt av föreningen än de som redovisats ovan 

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande ansvarig person för lotteriet Namnförtydligande föreningens kassör 

Härmed intygas att ovanstående redovisning har kontrollerats mot kvitton och värdet av lotteriets 
vinster överensstämmer med vinstplan 

Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande lotterikontrollant 

Deltog vid dragningen

Ja Nej

Deltog på annat sätt:

https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/foreningar/tillstand/lotteritillstand/
mailto:foreningsbyran@sundsvall.se
https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/foreningar/
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