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Høring - forslag til endringer i lotteriloven - pyramidespill

Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets (KKD) høringsbrev av 18. mars 2005 med
forslag til endringer i lotteriloven.

Forslaget innebærer at reglene om pyramidespill i lotterilovens § 16 endres. Formålet
med lovendringen er å forby pyramidespill og å søke å trekke grensen mellom lovlige
og ulovlige pyramidelignende omsetningsformer.

Finansdepartementet har innhentet uttalelse fra Skattedirektoratet. Denne følger
vedlagt dette brevet. Finansdepartementet støtter direktoratets høringsuttalelse. Vi vil i
denne sammenheng gjøre oppmerksom på en feil i direktoratets uttalelse. I punkt 3.5
viser direktoratet til lovutkastet alternativ III tredje ledd. Også enkelte andre steder
viser direktoratet til dette alternativet i lovutkastet. Direktoratet har ment å vise til
lovutkastet alternativ II. Direktoratet ønsker generelt å gi sin støtte til lovutkastet
alternativ II. Finansdepartementet slutter seg til dette.

Det går klart frem av omtalen av lovforslaget i høringsnotatet kapittel 8 at det ikke
nødvendigvis skal være noe vilkår for å straffeforfølge den enkelte aktør at
vedkommende har ytet et vederlag. Straffeforbudet mot pyramidespill, lignende spill og
pyramidelignende omsetningssystemer tar også sikte på å ramme bl.a. de som tar
initiativ til å starte opp denne formen for virksomhet og de som utbrer virksomheten.
Disse skal således kunne sies å ha begått straffbare handlinger selv om de selv ikke
direkte har betalt et vederlag til virksomheten. Etter Finansdepartementets oppfatning
kan det reises spørsmål om dette bør komme klarere frem av lovteksten. Dette kan for
eksempel gjøres ved at "der det ytes vederlag" i § 16 første og andre ledd byttes ut med
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"der noen yter vederlag". Eventuelt kan det i stedet for "noen" benyttes andre
formuleringer som "enkelte", "en eller flere" osv.

I lotteriloven § 16 tredje ledd foreslås en straffesanksjonert dokumentasjonsplikt for den
som har hatt inntekter fra omsetningssystem der det (noen, enkelte osv.) yter vederlag
for å få mulighet til å oppnå inntekter fra systemet. KKD skriver i høringsforslaget at
"Slik godtgjøring kan praktisk gjennomføres ved fremleggelse av regnskapsmateriale
eller annen relevant dokumentasjon. Etter departementets mening er forslaget
tilstrekkelig presist formulert." Verken Skattedirektoratet eller Finansdepartementet
har innvendinger til forslag til lovtekst vedrørende dette. Finansdepartementet ønsker
imidlertid å peke på at det i forarbeidene til et eventuelt nytt § 16 tredje ledd må angis
noe mer om hvilken type dokumentasjon det kan tenkes å være relevant at
Lotteritilsynet kan kreve fremlagt. Vi viser her til oppregningen som direktoratet har
foretatt i sin høringsuttalelse.
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