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Afgift af gevinster ved almennyttige lotterier 

Navn

Afgifts-
beregning

Afgiftstilsvar i alt at betale kr.

Erklæring Dato Anmelderens underskrift

Virksomhed

Adresse

Afgiftsperiode

Navn på spillet:

Fra

CVR-/SE-nr.

Telefonnr.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Det erklæres, at angivelsen er rigtig og i
overensstemmelse med virksomhedens
regnskab.

Dato

Postnr. og by

til

Sum af kontante gevinster over 200 kr. 

(før fradrag af afgift) (GT001) kr.

Afgiftsfri bundgrænse 

(sum af fradrag af 200 kr. pr. gevinst) (GT002) - kr.

Afgiftspligtigt grundlag 

for kontante gevinster kr. x 15 pct. kr.

Sum af andre gevinster over 200 kr. 

(før fradrag af afgift) (GT003) kr.

Afgiftsfri bundgrænse

(sum af fradrag af 200 kr. pr. gevinst) (GT004) - kr.

Afgiftspligtigt grundlag

for andre gevinster kr. x 17,5 pct. kr.



Vejledning

Indberetning

Blanketten skal udfyldes og indsendes i underskrevet stand til SKAT

Regnskab, Løvenørnsgade 25, 8700 Horsens. 

Seneste indberetningsfrist er 15 dage efter, at resultatet af lotteriet er

offentliggjort, eller hvis vinderen har fået direkte besked (hvis denne

dato ligger før).

Hvis du er registreret som månedsbetalende, er fristen den 15. i

måneden efter spillet.

Beregning af afgiften

Du skal selv beregne afgiften. Der gælder følgende regler for bereg-

ningen.

Kontante gevinster
For kontante gevinster, hvor afgiften skal fradrages i gevinstbeløbet

ved udbetalingen, er afgiften 15 pct. af den del af gevinstbeløbet,

der overstiger 200 kr.

Afgiften af kontante gevinster bør indeholdes (fratrækkes), inden

der sker udbetaling af gevinsten til vinderen. I dette tilfælde betales

15 pct. i afgift, se eksempel 1. Indeholdes afgiften ikke, betales

afgift med 17,65 pct. se eksempel 2.

Andre gevinster
For andre gevinster, fx gavekort eller en varegevinst, beregnes afgif-

ten ud fra gevinstens handelsværdi ved salg til forbruger. Det er ikke

anskaffelsessummen, der skal lægges til grund for beregningen.

Afgiften er 17,5 pct. af den del af gevinstens handelsværdi, der

overstiger 200 kr.

Eksempler
Eksempel 1: Der er vundet en kontant gevinst på 500 kr. Da der

ikke skal betales afgift af de første 200 kr., skal der betales afgift af

300 kr. Afgiften (15 pct.) heraf er 45 kr. Der udbetales 455 kr. til

vinderen.

Afgifts- Sum af kontante gevinster

beregning over 200 kr. 

(før fradrag af afgift) 500 kr.

Afgiftsfri bundgrænse

(sum af fradrag af 200 kr. 

pr. gevinst) - 200 kr.

Afgiftspligtigt grundlag

for kontante gevinster 300 kr. x 15 pct. 45 kr.

Sum af andre gevinster 

over 200 kr.

(før fradrag af afgift) kr.

Afgiftsfri bundgrænse

(sum af fradrag af 200 kr. 

pr. gevinst) - kr.

Afgiftspligtigt grundlag

for andre gevinster kr. x 17,5 pct. kr.

Afgiftstilsvar i alt at betale: 45 kr.

Hvis afgiften af en gevinst udgør et ørebeløb, rundes afgiftsbeløbet

ned og vinderens gevinstudbetaling bliver det beløb større.

Eksempel 2:  Der er udlovet en gevinst til udbetaling på 500 kr. Det

vil sige, at vinderen forventer at få udbetalt 500 kr. efter fradrag af

gevinstafgiften. Der skal derfor foretages en beregning af, hvad

gevinsten skal være før fradrag af afgiften. Der skal ikke betales

afgift af de første 200 kr. For at kunne udbetale 500 kr. i gevinst efter

afgiftsbetaling, skal bruttogevinsten udgøre 200 kr. + (300/0,85),

dvs. 552,94 kr. Afgiften er (552,94 kr. – 200 kr.) x 15 pct. = 52,94

kr. Der udbetales 500 kr. til vinderen.

Afgifts- Sum af kontante gevinster

beregning over 200 kr. 

(før fradrag af afgift) 552,94 kr.

Afgiftsfri bundgrænse

(sum af fradrag af 200 kr. 

pr. gevinst) - 200 kr.

Afgiftspligtigt grundlag

for kontante gevinster 352,94 kr. x 15 pct. 52,94 kr.

Sum af andre gevinster 

over 200 kr.

(før fradrag af afgift) kr.

Afgiftsfri bundgrænse

(sum af fradrag af 200 kr. 

pr. gevinst) - kr.

Afgiftspligtigt grundlag

for andre gevinster kr. x 17,5 pct. kr.

Afgiftstilsvar i alt at betale: 52,94 kr.

Eksempel 3: Der er vundet et gavekort til eller en DAB-radio til en

handelsværdi af 500 kr. Der skal ikke betales afgift af de første 200

kr. af varens værdi. Afgiften af gavekortet eller varegevinsten udgør

17,5 pct. af 300 kr., dvs. 52.50 kr.

Uafhentede gevinster / gevinster på ikke solgte lodder

Der skal betales afgift af alle gevinstbeløb, uanset om gevinsten

afhentes eller ej. 

Hvis uafhentede gevinster genanvendes som gevinster i et efterføl-

gende lotteri magen til det afholdte, skal der ikke betales afgift af

disse gevinster. 

Gevinster på usolgte lodder er dog afgiftsfrie og skal ikke medtages

i afgiftsberegningen.

Betaling af afgiften

Afgiften skal indbetales via netbank: +73 kreditor nummer

81406731. Husk at påføre CVR./SEnr., afgiftsperiode samt lotteriets

navn. 

Afgiftsbeløb under 50 kr. kan undlades at blive indbetalt. Ved for

sen indbetaling løber der renter på.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SKAT på telefon

72 22 18 18.

29.021

20
12

.1
1


	Tekst1: 
	Tekst2: 
	Tekst3: 
	Tekst4: 
	Tekst5: 
	Tekst6: 
	Tekst7: 
	Tekst8: 
	Tekst9: 
	Tekst10: 
	Tekst11: 
	Tekst12: 
	Tekst13: 
	Tekst14: 
	Tekst15: 
	Tekst16: 
	Tekst17: 
	Tekst18: 
	Tekst19: 
	Tekst20: 
	Tekst21: 
	Tekst22: 
	Tekst23: 
	Tekst24: 
	Tekst25: 


