Lotterier som inte kräver tillstånd
Under vissa förutsättningar kan lotteri anordnas utan tillstånd.

Sluten krets
Om deltagarna i lotteriet utgörs av en klart avgränsad och sluten krets, har någon
form av påvisbar inbördes gemenskap samt är kända i förväg behövs inget
lotteritillstånd.
Inget lotteritillstånd krävs om följande kriterier uppfylls:
-Deltagarna utgörs av en klart avgränsad och sluten krets,
-Består av en väl sammanhållen grupp,
-Gruppen är liten (högst 60 deltagare),
-Deltagarna har någon form av påvisbar inbördes gemenskap och är kända i förväg.

Ideell förening
En ideell förening kan anordna lotteri utan tillstånd om:
1. lotteriet anordnas i samband med
a) en tillställning eller en sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i eller
b) ett bingospel som föreningen anordnar,
2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen eller bingospelet avsedda
området,
3. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp,
4. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp,
5. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 % och högst 50 %
av insatsernas värde,
6. vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där
lotteriet bedrivs,
7. vinsterna dras offentligt före tillställningens slut.

Vem som helst
Vem som helst får anordna lotteri utan tillstånd om:
1. lotteriet anordnas i samband med
a) en offentlig nöjestillställning,
b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller
c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till
förmån för allmännyttigt ändamål,
2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen avsedda området,
3. vinsterna utgörs av bara varor eller tjänster,
4. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp,
5. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp,
6. vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet,
7. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 % och högst 50 %
av insatsernas värde,
8. vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteriet bedrivs.

