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Den som anordnar mindre lotteriet och kontaktperson
Förening / stiftelse/annan samfund / skolklass eller motsvarande studiegrupp

FO- nummer / registreringsnummer

Adress

Postanstalt

Postnummer

Kontaktperson
Namn

Telefon

Anordnandet av lotteriet
När och var lotteriet anordnas
Uppgifter om lotter
Antalet lotter, st:

Priset på en lott:

Sammanlagda försäljningspris:

Verkställande av mindre lotteri
Listalotter
Uppgifter om lottningen
Tid och plats för lottning
Sättet för lottningen
Lottdragning

Slutna lottsedlar

Annat, vad:

Den som förrättar lottningen

Maskinell lottning

Representant för tävlingsarrangören

Annat, vad:

Uppgifter om vinsterna (vid behov särskild vinstförteckning)
Vinstlottens nummer
Vinst

Underskrift av den som anordnar lotteriet
Datum, underskrift och namnförtydligande

Vid lotteri som avses i 27 2 mom. i lotterilagen är undertecknaren den myndiga person som är
ansvarig för uppgifter som hänför sig till anordnandet av lotteriet.
Fyll noggrant i blanketten och försäkra dig om att de nödvändiga bilagorna har bifogats.
Ofullständiga uppgifter fördröjer ärendets handläggning.
Bilagor
Vinstförteckning
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REDOVISNING
Antalet sålda lotter, st:

Debet

Kredit

€

Den totala inkomsten av de sålda lotterna

---

De specificerade kostnaderna för anordnande av lotteriet
---

€

---

€

---

€

---

€

---

€

---

€
€

Avkastningen av lotteriet

---

Till vem och när avkastningen av lotteriet har överlåtits

För vilket ändamål avkastningen av lotteriet används

Underskrift
Datum, underskrift och namnförtydligande

Den person som ansvarar för anordnandet av ett mindre lotteri skall hålla redovisningen tillgänglig för allmänheten i två veckor från det att redovisningen blivit färdig och skall förvara redovisningen i ett år från det att lotteriet anordnades. Den som anordnar ett mindre lotteri skall
förvara redovisningen på det sätt som bestäms i 2 kap. 10 § 2 mom. bokföringslagen. (Lotterilagen 30 § ja förordning om lotterier 18 §)
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