
Fremsat den 31. oktober 2019 af justitsministeren (Nick Hækkerup)

Forslag
til

Lov om ændring af lov om indsamling m.v.
(Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask)

§ 1

I lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v., som
ændret ved § 1 i lov nr. 81 af 30. januar 2019, foretages
følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Indsamlingsnævnet foretager i forbindelse med ansøg-

ningen en kontrol af det oplyste formål med indsamlingen,
jf. § 10.«

2. § 3, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Indehaveren af en indsamlingsplatform skal sikre,

at en indsamling, der oprettes på platformen, har fået tilla-
delse fra Indsamlingsnævnet efter § 3, stk. 1, eller § 4, stk.
1.«

3. § 3, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Når en indsamling efter stk. 1 er afsluttet, skal der

indsendes regnskab for indsamlingen til Indsamlingsnæv-
net.«

4. § 4, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
»Indsamlingsnævnet kan efter ansøgning meddele tilla-

delse for 3 år ad gangen til at foretage indsamlinger, hvis an-
søgeren er en organisation, der er godkendt efter ligningslo-
ven som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages
ved indkomstopgørelsen, og organisationen har eksisteret i
mindst 3 år.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde
1) oplysninger om navn og adresse på organisationen, her-

under hvem der kan tegne organisationen,
2) oplysninger om, på hvilken måde organisationen fore-

tager indsamlinger,
3) oplysninger om, til hvilke formål indsamlede midler

anvendes,
4) organisationens vedtægter og
5) organisationens seneste årsregnskab.

Stk. 3. Indsamlingsnævnet foretager i forbindelse med an-
søgningen en kontrol af de oplyste formål, jf. § 10.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

5. I § 4, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »skatteministerens«
til: »organisationens«, og »stk. 1, nr. 1-3,« ændres til: »stk.
2, nr. 1-4,«.

6. I § 4, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:
»Årsregnskabet skal indeholde oplysninger om, hvilke

indsamlinger organisationen har foretaget, herunder indsam-
lingsresultatet for de enkelte indsamlinger.«

7. I § 4 indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 6, som nyt styk-
ke:

»Stk. 7. Hvis en organisation tilsidesætter betingelserne i
stk. 4-6, eller hvis grundlaget for den meddelte tilladelse i
øvrigt ikke længere anses for opfyldt, tilbagekalder nævnet
organisationens tilladelse efter stk. 1. Det samme gælder,
hvis Indsamlingsnævnet har politianmeldt organisationen.«

8. I § 5, stk. 2, ændres »eller organisationen er omfattet af §
4, stk. 1« til: »eller organisationen har fået tilladelse, jf. § 4,
stk. 1«.

9. I § 5, stk. 3, indsættes før »3 år«: »op til«, og i nr. 1 æn-
dres »er omfattet af« til: »har fået tilladelse efter«.

10. I § 5, stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

11. I § 6, stk. 1, ændres »§ 5, stk. 3« til: »§ 5, stk. 4«.

12. I § 6, stk. 2, ændres »§ 5, stk. 2, nr. 1-3« til: »§ 5, stk. 3,
nr. 1-3«.

13. § 9, stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Nævnets yderligere medlemmer beskikkes efter indstil-

ling fra henholdsvis Indsamlingsorganisationernes Branche-
organisation, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet Tænk og Rigs-

Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2019-20

Justitsmin., j. nr. 2019-520-0014
AA011625



politiet. Det medlem, der beskikkes efter indstilling fra
Rigspolitiet, skal have særlig indsigt i forebyggelse og be-
kæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.«

14. I § 9 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Beskikkelsen af nævnets formand, medlemmer og

stedfortrædere for disse er betinget af, at de pågældende sik-
kerhedsgodkendes, og at godkendelsen opretholdes i hele
beskikkelsesperioden.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

15. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »og de organisationer, der
er omfattet af § 4, stk. 1,« til: »og de organisationer, der har
fået tilladelse efter § 4, stk. 1,«, og »§ 5, stk. 2,« ændres til:
»§ 5, stk. 3,«.

16. I § 10 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
»Stk. 3. Hvis Indsamlingsnævnet får mistanke om et straf-

bart forhold, skal Indsamlingsnævnet anmelde forholdet til
politiet.

Stk. 4. Indsamlingsnævnet skal omgående underrette
Hvidvasksekretariatet, hvis nævnet er vidende om, har mis-
tanke om eller rimelig grund til at formode, at midler fra en
indsamling har eller har haft tilknytning til hvidvask eller fi-
nansiering af terrorisme.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

17. § 11, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 3. Hvis Indsamlingsnævnet træffer afgørelse om, at

en indsamler har overtrådt god indsamlingsskik, jf. § 10, stk.
5, nr. 3, udtaler nævnet kritik. Indsamlingsnævnet offentlig-
gør udtalelser af kritik på nævnets hjemmeside og pålægger
indsamleren snarest muligt at offentliggøre udtalelsen.

Stk. 4. Har en indsamler gjort sig skyldig i gentagne over-
trædelser af god indsamlingsskik, kan nævnet tilbagekalde
indsamlerens tilladelse til at foretage indsamling.«

18. § 14, stk. 1, nr. 2-4, affattes således:
»2) 10.200 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning

om tilladelse efter § 4, stk. 1.

3) 16.800 kr. pr. landsdækkende husindsamling, jf. § 5,
stk. 3.

4) 8.400 kr. pr. regional husindsamling, jf. § 5, stk. 3.«

19. I § 14, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 5, stk. 2« til: »§ 5, stk. 3«.

20. I § 14, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 1, nr. 1 og 3-7,«
til: »stk. 1, nr. 1-7,«.

21. I § 16, stk. 1, indsættes efter »§ 3, stk. 1 og 3,«: »§ 4,
stk. 1,«.

22. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Undladelse af at efterkomme pålæg om offentlig-

gørelse efter § 11, stk. 3, straffes med bøde, medmindre hø-
jere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2020.
Stk. 2. Lovens § 1, nr. 4, finder anvendelse fra den 1. au-

gust 2020. Indtil den 1. august 2020 finder de hidtil gælden-
de regler i § 4, stk. 1, i lov om indsamling m.v. anvendelse.

Stk. 3. Organisationer, som før lovens ikrafttræden har få-
et tilladelse til at foretage husindsamling i henhold til § 5,
stk. 3, eller gadeindsamling i henhold til § 6, stk. 2, i den
hidtil gældende affattelse af lov om indsamling m.v., anses
efter lovens ikrafttræden for at have fået en tilladelse i hen-
hold til § 1, nr. 4, og kan efter lovens ikrafttræden og indtil
udløbet af tilladelsen foretage almindelig indsamling samt
hus- og gadeindsamling i samme form og udstrækning,
hvortil tilladelsen er givet.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan
ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for
Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold
tilsiger.
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1. Indledning

Indsamlinger til bl.a. velgørende formål er værdifulde og
spiller en vigtig rolle for mennesker og samfund verden
over. Derfor er det også vigtigt, at indsamlingsområdet er
præget af sikkerhed og gennemsigtighed. Det skal være
trygt at donere midler til organisationer, og der skal være
vished om, at de indsamlede midler anvendes til det angivne
formål og ikke misbruges til ulovlige formål. Det gælder ik-
ke mindst hvidvask og terrorfinansiering.

Indsamlingsområdet forudsætter en høj grad af tillid, og det
er i dag også sådan, at bidragydere generelt kan stole på, at
de indsamlede midler anvendes til det angivne, lovlige for-
mål. Desværre oplever myndighederne, at indsamlingssyste-
met af nogle få udnyttes til at samle ind til ulovlige formål.
Endvidere har internettet og de sociale medier gjort det let-
tere at igangsætte og nå bredt ud med en ulovlig indsamling.

Hertil kommer anbefalingerne fra The Financial Action
Task Force (herefter FATF), der er et mellemstatsligt samar-
bejde, som udvikler og fremmer bekæmpelsen af særligt
hvidvask og terrorfinansiering. 37 lande, herunder Danmark,
er medlem af FATF. Det fremgår af FATF’s anbefaling nr.
8, at landene bl.a. skal vurdere, om deres regler om non-pro-
fit organisationer (herefter NPO’er) er tilstrækkelige til at
bekæmpe terrorfinansiering. Desuden skal landene iværk-
sætte målrettede, risikobaserede og proportionale tiltag til at
bekæmpe terrorfinansiering gennem NPO’er.

FATF gennemførte i 2016/2017 en undersøgelse af, om
Danmark overholder FATF’s anbefalinger og målsætninger.
I forlængelse heraf offentliggjorde FATF i august 2017 en
rapport, der bl.a. indeholder skarp kritik af Danmarks ind-
sats i forhold til anbefaling nr. 8. Danmark har som ud-
gangspunkt tre år til at imødekomme de kritikpunkter, som
FATF har peget på i rapporten.

Lovforslaget har på den baggrund til formål at styrke kon-
trollen med indsamlinger og imødekomme FATF’s kritik
med henblik på at øge trygheden for bidragydere og styrke
forebyggelsen af ulovlige indsamlinger. Det er på den ene
side vigtigt at fastholde et smidigt indsamlingssystem, hvor
der nemt kan gennemføres indsamlinger til lovlige formål.
På den anden side er det nødvendigt at give Indsamlings-
nævnet bedre forudsætninger for at identificere og reagere
på situationer, hvor der er en risiko for misbrug.

Med lovforslaget foreslås det bl.a., at der indføres en ny til-
ladelsesordning for almennyttige organisationer mv., så dis-
se fremover vil skulle have Indsamlingsnævnets tilladelse til
at foretage indsamlinger. Som et andet hovedelement fore-
slås det, at der sker en ændring af Indsamlingsnævnets sam-
mensætning og opgaver, så nævnet i højere grad bliver i
stand til at identificere mulige tilfælde af hvidvask eller ter-

rorfinansiering og underrette relevante myndigheder i tilfæl-
de af mistanke om ulovlige forhold. Det foreslås herudover
at skærpe reglerne for overtrædelse af god indsamlingsskik.

2. Lovforslagets hovedpunkter

2.1. Ny tilladelsesordning for almennyttige organi-
sationer mv.

2.1.1. Gældende ret

2.1.1.1. Tilladelseskrav mv.

Lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v., som ænd-
ret ved lov nr. 81 af 30. januar 2019 (herefter indsamlingslo-
ven) finder anvendelse på indsamlinger, hvorved forstås en-
hver form for opfordring til at yde bidrag til et forud angivet
formål, jf. lovens § 1, stk. 1.

Efter indsamlingslovens § 3, stk. 1, kan en indsamling først
iværksættes, når Indsamlingsnævnet har givet tilladelse til
indsamlingen. Ved ansøgning om tilladelse skal formålet
med indsamlingen anføres. I forbindelse med indgivelse af
en ansøgning om tilladelse til indsamling skal der betales et
beløb på 1.100 kr. (2019-niveau), jf. indsamlingslovens §
14, stk. 1, nr. 1. Beløbet tilbagebetales, hvis ansøgningen ik-
ke imødekommes, jf. stk. 2. Indsamlingsnævnets tilladelse
til en indsamling har gyldighed i 1 år, medmindre det frem-
går af tilladelsen, at den er afgrænset til en kortere periode,
jf. lovens § 3, stk. 2. Når indsamlingen er afsluttet, skal der
indsendes regnskab herfor til Indsamlingsnævnet, jf. § 3,
stk. 4. Overtrædelse af tilladelseskravet straffes med bøde,
medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning,
jf. lovens § 16, stk. 1.

Kravet om tilladelse til at foretage indsamling blev indført
ved lov nr. 81 af 30. januar 2019 om ændring af lov om ind-
samling m.v. og lov om fonde og visse foreninger (Indsam-
linger blandt juridiske personer, testamentariske
dispositioner m.v.) og erstattede den hidtil eksisterende an-
meldelsesordning.

Organisationer, der er godkendt efter ligningsloven som be-
rettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved ind-
komstopgørelsen, kan imidlertid foretage indsamlinger uden
tilladelse og efterfølgende indsendelse af regnskab, hvis or-
ganisationen indsender en række oplysninger til Indsam-
lingsnævnet, jf. lovens § 4, stk. 1. Organisationen skal såle-
des indsende oplysninger om navn og adresse på organisati-
onen, på hvilken måde organisationen foretager indsamlin-
ger, og til hvilke formål indsamlede midler anvendes, jf. § 4,
stk. 1, nr. 1-3. Det følger endvidere af § 3, stk. 1, nr. 1, i be-
kendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling m.v.,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1229 af 24. oktober 2018
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(herefter indsamlingsbekendtgørelsen), at organisationen
skal indsende oplysninger om navn og adresse på organisati-
onen, herunder hvem der kan tegne organisationen.

Organisationer omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1, er
organisationer, som er godkendt efter ligningslovens § 8 A
eller § 12, stk. 3, om bl.a. almenvelgørende og almennyttige
foreninger og religiøse samfund.

Organisationen skal meddele Indsamlingsnævnet, hvis god-
kendelsen bortfalder, eller hvis forholdene i de indsendte
oplysninger ændrer sig, jf. stk. 2. Organisationen skal endvi-
dere indsende årsregnskab til Indsamlingsnævnet, jf. stk. 3.

Organisationer omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1,
skal årligt betale 3.300 kr. (2019-niveau) til Indsamlings-
nævnet, jf. lovens § 14, stk. 1, nr. 2. Det følger af indsam-
lingsbekendtgørelsens § 17, stk. 3, at betalingen skal ske år-
ligt og første gang senest i forbindelse med, at organisa-
tionen fremsender oplysninger om organisationen og organi-
sationens indsamlinger til Indsamlingsnævnet. Betalingen
vedrører kalenderåret. Betalingen i følgende år skal ske in-
den udgangen af januar.

Undtagelsen af organisationerne fra kravet om anmeldelse
(nu tilladelse) blev indført ved indsamlingsloven fra 2014 ud
fra en betragtning om, at mange almennyttige organisationer
– sideløbende med de tidsbegrænsede indsamlinger – ligele-
des foretager indsamlinger til fordel for organisationens
overordnede formål, som sker fortløbende uden tidsbe-
grænsning. En organisation ville således ofte skulle anmelde
flere indsamlinger i årets løb, hvilket fandtes unødigt tids-
krævende, jf. side 82-83 i betænkning nr. 1532/2012 om
indsamlinger (herefter betænkningen).

På den baggrund foreslog Udvalget om revision af reglerne
om offentlige indsamlinger (herefter udvalget), at visse or-
ganisationer skulle have mulighed for at foretage indsamling
uden forudgående anmeldelse til Indsamlingsnævnet. Efter
udvalgets opfattelse skulle det imidlertid sikres, at mulighe-
den for kontrol mv. fortsat blev tilgodeset. Der skulle såle-
des være den fornødne sikkerhed for, at indsamlede midler
blev anvendt i overensstemmelse med formålet, at der var
regnskabsmæssig kontrol, og at det var muligt for bidrag-
yderne at få kendskab til organisationens årsregnskab mv.

Udvalget fandt, at en adgang til at foretage indsamling uden
anmeldelse ville være en afbureaukratisering og en fordel
for de pågældende organisationer, som således ikke ville
skulle foretage anmeldelse hver gang, der blev iværksat en
indsamling, men kun en efterfølgende afrapportering. Ord-
ningen vurderedes samtidig at have fordele for myndighe-
derne, som ikke længere ville skulle modtage, registrere og
anerkende anmeldte indsamlinger i samme omfang som tid-
ligere.

Udvalget overvejede herefter, hvilke organisationer mv. som
skulle have adgang til at foretage indsamling uden anmel-
delse. Udvalget gennemgik i den forbindelse ligningslovens
§ 8 A og § 12, stk. 3, for at undersøge, om det kunne være
relevant at hente inspiration i denne lovgivning.

Betingelserne for at opnå godkendelse efter ligningslovens §
8 A eller § 12, stk. 3, er fastsat i bekendtgørelse nr. 1656 af
19. december 2018 om godkendelse m.v. efter ligningslo-
vens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, af almenvelgørende og
almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v.
og religiøse samfund her i landet eller i et andet EU/EØS-
land. Generelt sikrer betingelserne for godkendelse, at disse
organisationer har en adresse i Danmark, eller at organisati-
oner hjemmehørende i et andet EU/EØS-land er godkendt
som almenvelgørende eller almennyttig i landet, og at orga-
nisationens formål ifølge vedtægterne er almenvelgørende
eller almennyttigt. Herudover sikrer betingelserne, at organi-
sationen har en vis størrelse og kapacitet. Det er Skattesty-
relsen, der vurderer, om en forening mv. kan godkendes i
henhold til enten ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3, lige-
som styrelsen påser, om godkendelsesbetingelserne fortsat
er opfyldt, jf. bekendtgørelsens § 8.

Udvalget lagde til grund, at almenvelgørende eller almen-
nyttige formål er lovlige, hvorfor udvalget fandt, at godken-
delse efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, ville give
den fornødne sikkerhed for, at de indsamlede midler gik til
lovlige formål. Udvalget foreslog på den baggrund, at orga-
nisationer godkendt efter ligningslovens § 8 A eller § 12,
stk. 3, skulle være undtaget fra anmeldelsespligten, men at
disse organisationer skulle forpligtes til at indsende en ræk-
ke oplysninger til Indsamlingsnævnet. Udvalget foreslog
endvidere, at organisationerne skulle forpligtes til at udar-
bejde et årsregnskab og en årsberetning, som efter regn-
skabsårets afslutning skulle indsendes til Indsamlingsnævnet
med henblik på kontrol af, om midlerne var anvendt i over-
ensstemmelse med formålet.

Justitsministeriet tilsluttede sig udvalgets overvejelser, og
den særlige ordning for visse organisationer blev gennem-
ført i overensstemmelse med udvalgets forslag.

2.1.1.2. Krav om regnskabsaflæggelse

De nærmere regler for ansøgning og indsendelse af regnskab
fremgår af indsamlingsbekendtgørelsen.

Det følger af indsamlingsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, at
indsamlede midler skal indsættes på en konto i et pengein-
stitut. Kontoen skal være oprettet til dette særlige formål.
Organisationer, der er omfattet af indsamlingslovens § 4,
stk. 1, kan dog indsætte indsamlede midler på en konto, der
giver mulighed for, at de indsamlede midler kan adskilles
fra hinanden og fra andre midler på kontoen. Midlerne kan
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dog også anbringes i obligationer, hvori myndiges båndlagte
arv kan anbringes.

Kravet om, at indsamlede midler skal indsættes på en konto
i et pengeinstitut, indebærer, at pengeinstituttet skal iagttage
reglerne i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende for-
anstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme,
som senest ændret ved § 1 i lov nr. 553 af 7. maj 2019 (her-
efter hvidvaskloven). Det gælder bl.a. reglerne om kunde-
kendskab, undersøgelses-, noterings-, underretnings- og op-
bevaringspligt i hvidvasklovens kapitel 5 (§§ 25-30).

Der skal føres behørigt regnskab over samtlige indtægter og
udgifter forbundet med en indsamling. I regnskabet skal så-
vel udgifterne ved administrationen som anvendelsen af
overskuddet være specificeret, jf. indsamlingsbekendtgørel-
sens § 8, stk. 1.

Organisationer, der er omfattet af indsamlingslovens § 4,
stk. 1, skal udarbejde et årsregnskab, der skal indsendes til
Indsamlingsnævnet efter regnskabsårets afslutning, jf. ind-
samlingsbekendtgørelsens § 8, stk. 2. Årsregnskabet skal in-
deholde en beretning, der beskriver, hvilke indsamlinger or-
ganisationen har foretaget, samt væsentlige begivenheder el-
ler aktiviteter i forbindelse med årets indsamlinger, jf. § 8,
stk. 4, 1. pkt.

Overstiger det indsamlede beløb 50.000 kr., skal regnskabet
revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revi-
soren påser, at der foreligger fornøden dokumentation, her-
under i forhold til udgifterne til administration og anvendel-
sen af overskuddet, jf. stk. 6.

Regnskabet skal som udgangspunkt inden seks måneder ef-
ter indsamlingens afslutning sendes til Indsamlingsnævnet
med henblik på kontrol og offentliggørelse på nævnets
hjemmeside. Har indsamleren en hjemmeside, skal regn-
skabet endvidere offentliggøres her, jf. bekendtgørelsens §
9, stk. 1. Indsamlingsnævnet kan i forbindelse med kontrol
af regnskabet kræve yderligere oplysninger fra indsamleren,
jf. stk. 5.

Overtrædelse af regnskabskravene straffes med bøde, med-
mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, jf.
bekendtgørelsens § 20, stk. 1.

2.1.2. Justitsministeriets overvejelser

Et af de væsentligste kritikpunkter i FATF’s rapport om
Danmark fra 2017 vedrører den eksisterende ordning i ind-
samlingslovens § 4, stk. 1, hvorefter organisationer, der er
godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage
gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, er undta-
get kravet om forudgående tilladelse til at foretage indsam-

linger. Dette skal ses i sammenhæng med, at FATF vurde-
rer, at NPO’er udgør den største risiko i forhold til terrorfi-
nansiering. FATF definerer NPO’er som en juridisk person
eller organisation, der primært beskæftiger sig med at ind-
samle eller uddele midler til velgørende, religiøse, kulturel-
le, uddannelsesmæssige eller sociale formål eller at drive
anden velgørende virksomhed. Netop sådanne organisa-
tioner vil ofte være omfattet af indsamlingslovens § 4, stk.
1, og vil dermed kunne samle ind uden tilladelse fra Indsam-
lingsnævnet.

Det er ligeledes de danske myndigheders vurdering, at
NPO’er udgør en særlig risiko i forhold til terrorfinansie-
ring. Dette gælder også enkelte af de organisationer, der har
opnået godkendelse efter ligningslovens § 8 A eller § 12,
stk. 3, og som altså i dag kan foretage indsamling uden tilla-
delse fra Indsamlingsnævnet.

Det er i lyset heraf Justitsministeriets vurdering, at der er be-
hov for at styrke kontrollen med de organisationer, der er
omfattet af ordningen i indsamlingslovens § 4, stk. 1, med
henblik på i højere grad at sikre, at der ikke samles ind til
ulovlige formål, herunder hvidvask og finansiering af ter-
rorisme. Det vil efter Justitsministeriets opfattelse forudsæt-
te en forudgående kontrol med organisationerne, således at
Indsamlingsnævnet forud for iværksættelse af en indsamling
kontrollerer, at der samles ind til lovlige formål.

Justitsministeriet finder, at der ved en ændring af den eksi-
sterende ordning i indsamlingslovens § 4, stk. 1, bør tages
højde for, at de organisationer, der er omfattet af ordningen i
dag, i vidt omfang samler ind til velgørende formål, og at
indsamlingerne sker fortløbende uden tidsbegrænsning, hvil-
ket også var baggrunden for at indføre en særlig ordning for
disse organisationer, jf. ovenfor. Der skal således findes en
passende balance mellem hensynet til behovet for øget kon-
trol over for hensynet til ikke at pålægge organisationerne
unødvendige byrder.

Justitsministeriet finder på den baggrund, at organisationer,
der er godkendt efter ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3,
ikke bør underlægges det almindelige tilladelseskrav efter
indsamlingslovens § 3, stk. 1, hvorefter Indsamlingsnævnet
skal give tilladelse til hver enkelt indsamling. Der bør såle-
des fortsat gælde en særlig ordning for sådanne organisa-
tioner.

På baggrund heraf bør der efter Justitsministeriets vurdering
indføres en ordning, hvor de pågældende organisationer kan
få tilladelse fra Indsamlingsnævnet til at foretage indsamling
for en nærmere afgrænset periode. Der vil i forhold til
periodens længde kunne søges inspiration i de gældende
regler for hus- og gadeindsamling, hvorefter en tilladelse
hertil gælder for 3 år ad gangen. En periode på 3 år findes
efter Justitsministeriets opfattelse passende i forhold til på
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den ene side at sikre øget kontrol med organisationerne ved,
at Indsamlingsnævnet efter en vis periode foretager en for-
nyet vurdering af organisationen, og på den anden side, at
organisationerne for en periode kan samle ind til de oplyste
formål uden at skulle have tilladelse til hver enkelt indsam-
ling.

Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt at tilpasse
betalingsordningen i indsamlingslovens § 14, stk. 1, nr. 2, så
der i forbindelse med indgivelse af en ansøgning skal ske
betaling for hele den periode, som tilladelsen dækker.

Med henblik på at sikre, at den særlige ordning forbeholdes
veletablerede organisationer, bør der efter Justitsministeriets
opfattelse stilles krav om, at organisationen har eksisteret en
vis årrække, og at organisationen indsender organisationens
vedtægter til Indsamlingsnævnet. Indsamlingsnævnet vil
kunne anvende vedtægterne til kontrolformål, herunder kon-
trol af, hvor længe organisationen har været etableret.

De gældende regler i indsamlingslovens § 4, stk. 2-4, som
indebærer, at organisationen skal meddele Indsamlingsnæv-
net, hvis skatteministerens godkendelse bortfalder, eller hvis
der sker ændringer i forhold til de indsendte oplysninger,
bør efter Justitsministeriets opfattelse videreføres. Organisa-
tionen bør ligeledes fortsat indsende årsregnskab til nævnet
med henblik på nævnets kontrol af, at indsamlede midler an-
vendes i overensstemmelse med de oplyste (lovlige) formål.
Justitsministeriet finder ligeledes, at de pågældende organi-
sationer fortsat bør være undtaget fra kravet om at indsende
regnskab for hver enkelt indsamling.

Justitsministeriet finder imidlertid, at organisationerne bør
pålægges at give Indsamlingsnævnet oplysninger om de en-
kelte indsamlinger, så nævnet kan føre den nødvendige kon-
trol. Det er på den baggrund Justitsministeriets opfattelse, at
kravene til organisationernes årsregnskab bør skærpes, såle-
des at organisationerne heri skal angive oplysninger om re-
sultatet af de enkelte indsamlinger, som organisationen har
afholdt i løbet af regnskabsåret.

Hvis organisationen ikke orienterer Indsamlingsnævnet om
bortfald af skatteministerens godkendelse eller ændringer i
de indsendte oplysninger, eller hvis organisationen ikke ind-
sender årsregnskab, bør Indsamlingsnævnet efter Justitsmi-
nisteriets opfattelse have adgang til at tilbagekalde organisa-
tionens tilladelse til at samle ind. Tilsvarende bør gælde,
hvis grundlaget for den meddelte tilladelse i øvrigt ikke læn-
gere anses for opfyldt. Det samme gælder, hvis Indsamlings-
nævnet anmelder organisationen til politiet.

Endelig er det Justitsministeriets opfattelse, at indsamling
foretaget uden tilladelse efter den foreslåede ordning for al-
mennyttige organisationer mv. på samme måde som

manglende tilladelse efter den gældende § 3, stk. 1, bør
straffes med bøde.

2.1.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at indsamlingslovens § 4, stk. 1, ophæves og
erstattes af en ordning, hvorefter Indsamlingsnævnet efter
ansøgning kan meddele tilladelse for 3 år ad gangen til at fo-
retage indsamlinger, hvis ansøgeren er en organisation, der
er godkendt efter ligningsloven som berettiget til at modtage
gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, og orga-
nisationen har eksisteret i mindst 3 år.

Forslaget indebærer, at organisationer, der i dag er omfattet
af den gældende orienteringsordning i indsamlingslovens §
4, stk. 1, men som ikke har eksisteret i 3 år, fremover vil
skulle have en almindelig tilladelse til hver enkelt indsam-
ling efter indsamlingslovens § 3, stk. 1, ligesom organisa-
tionen vil skulle indsende regnskab for den enkelte indsam-
ling, jf. den foreslåede bestemmelse i indsamlingslovens §
3, stk. 4, som affattet ved lovforslagets § 1, nr. 3. Der vil så-
ledes fremover være færre organisationer, der vil være om-
fattet af den særlige ordning i den foreslåede § 4, stk. 1.

Det foreslås indsat som § 4, stk. 2, at ansøgningen – ligesom
i dag – skal indeholde oplysninger om navn og adresse på
organisationen, på hvilken måde organisationen foretager
indsamlinger, og til hvilke formål indsamlede midler anven-
des. Som noget nyt foreslås det, at organisationen skal ind-
sende organisationens vedtægter og seneste årsregnskab
med henblik på, at oplysningerne heri i givet fald kan indgå
i Indsamlingsnævnets kontrol af, om de oplyste formål med
indsamlingerne er lovlige. Herudover foreslås det, at det
krav om, at organisationen skal oplyse, hvem der kan tegne
organisationen, der i dag følger af indsamlingsbekendtgørel-
sens § 3, stk. 1, nr. 1, indsættes i lovbestemmelsen.

Det foreslås, at organisationer omfattet af den foreslåede §
4, stk. 1, fortsat undtages fra kravet om at indsende regnskab
for hver enkelt indsamling.

Det foreslås indsat som § 4, stk. 3, at Indsamlingsnævnet i
forbindelse med ansøgningen foretager en kontrol af de op-
lyste formål, jf. § 10. Formålet med forslaget er at sikre, at
Indsamlingsnævnet foretager en selvstændig prøvelse af de
oplyste formål, og at præcisere, at denne pligt indtræder al-
lerede ved behandlingen af en ansøgning om tilladelse til at
foretage indsamling. Indsamlingsnævnet vil ikke kunne give
en organisation en tilladelse efter den foreslåede § 4, stk. 1,
hvis nævnet har kendskab til, at politiet har en igangværende
undersøgelse af indsamlinger, der er iværksat af den pågæl-
dende organisation, jf. også den foreslåede § 4, stk. 7, som
affattet ved lovforslagets § 1, nr. 7.
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Indsamlingslovens § 4, stk. 2-4, foreslås opretholdt som stk.
4-6. Det indebærer, at en organisation, der har fået en tilla-
delse efter den foreslåede § 4, stk. 1, skal meddele Indsam-
lingsnævnet, hvis organisationens godkendelse nævnt i stk.
1, bortfalder, eller hvis forholdene, der er oplyst i forbindel-
se med ansøgningen, ændres, ligesom organisationen skal
indsende årsregnskab til Indsamlingsnævnet. Det foreslås
således, at organisationer omfattet af den foreslåede § 4, stk.
1, fortsat undtages fra kravet om at indsende regnskab for
hver enkelt indsamling. Som noget nyt foreslås det, at års-
regnskabet skal indeholde oplysninger om resultatet af de
enkelte indsamlinger, som organisationen har afholdt i løbet
af regnskabsåret. Det følger i dag af indsamlingsbekendtgø-
relsens § 8, stk. 4, at organisationens regnskab skal indehol-
de en beretning, der beskriver, hvilke indsamlinger organi-
sationen har foretaget. Det foreslås således, at organisa-
tionen skal specificere oplysningerne om hver enkelt ind-
samling og resultatet heraf. Herudover skal organisationen
på en måde, der gør informationen let tilgængelig for offent-
ligheden, oplyse, hvilke indsamlinger den har iværksat.

Foruden de nævnte ændringer af indsamlingslovens § 4 for-
udsættes kravene til årsregnskabet i indsamlingsbekendtgø-
relsen skærpet med henblik på, at Indsamlingsnævnet får
bedre mulighed for at kontrollere, om indsamlede midler an-
vendes til ulovlige formål som f.eks. hvidvask eller terrorfi-
nansiering. Det er forventningen, at der bl.a. vil blive fastsat
krav om, at årsregnskabet skal indeholde oplysninger om
den enkelte indsamlings indtægter og udgifter, samt hvor
meget der er anvendt til indsamlingens formål.

Herudover foreslås det med den foreslåede § 4, stk. 7, at
Indsamlingsnævnet tilbagekalder organisationens tilladelse,
hvis organisationen tilsidesætter betingelserne i stk. 4-6 om
efterfølgende orientering af Indsamlingsnævnet ved ændrin-
ger mv., eller hvis grundlaget for den meddelte tilladelse i
øvrigt ikke længere anses for opfyldt. Det foreslås desuden,
at Indsamlingsnævnet tilbagekalder organisationens tilladel-
se, hvis Indsamlingsnævnet anmelder organisationen til po-
litiet.

Det foreslås endvidere, at organisationer skal betale 10.200
kr. i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om tilladel-
se efter § 4, stk. 1. Beløbet er fastsat i lyset af, at en organi-
sation efter de gældende regler skal betale 3.300 kr. årligt
(2019-niveau). Beløbet svarer dermed til tre årlige betalin-
ger af det beløb, der i 2020-niveau ville skulle betales for 3
år. Beløbet vil – ligesom i dag – blive reguleret årligt efter
den gældende § 14, stk. 3.

Endelig foreslås det, at overtrædelse af kravet om forudgå-
ende tilladelse fra Indsamlingsnævnet sanktioneres med bø-
de, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgiv-
ning.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 4, 6, 7, 18 og
21, og bemærkningerne hertil.

2.2. Hus- og gadeindsamling

2.2.1. Gældende ret

Indsamlingsloven indeholder i § 5, stk. 1, et generelt forbud
mod husindsamling. Ved husindsamling forstås traditionelle
dør-til-dør-indsamlinger, som er kendetegnet ved, at befolk-
ningen opsøges personligt på deres private bopæl med op-
fordring til at yde bidrag til et givent formål. Telefoniske
henvendelser med opfordring til at yde bidrag er ligeledes
omfattet af forbuddet, uanset om opringningen sker, mens
personen er på sin bopæl eller et andet sted.

Der gælder et tilsvarende generelt forbud mod gadeindsam-
ling, jf. lovens § 6, stk. 1. Ved gadeindsamling forstås en
indsamling, hvor der rettes personlig henvendelse til befolk-
ningen på åben gade eller andre offentlige steder med op-
fordring til at yde bidrag til et konkret formål. Opstilling af
en indsamlingsbøsse i f.eks. et supermarked betragtes ikke
som gadeindsamling.

Forbuddet mod hus- og gadeindsamling har til formål at be-
skytte befolkningen mod de gener, der kan være forbundet
med at blive opsøgt i sit hjem, pr. telefon eller på offentlige
steder med opfordring til at yde bidrag til forskellige formål.

Det følger imidlertid af indsamlingslovens § 5, stk. 3, at Ind-
samlingsnævnet efter ansøgning kan meddele tilladelse for 3
år ad gangen til foretagelse af én årlig landsdækkende eller
geografisk afgrænset husindsamling eller én enkeltstående
husindsamling, som iværksættes på baggrund af en særlig
begivenhed. Det er en betingelse, at ansøgeren er en organi-
sation omfattet af § 4, stk. 1, at organisationen kan sandsyn-
liggøre, at der ved indsamlingen indbringes et godt indsam-
lingsresultat, og at organisationen har den fornødne folkeli-
ge forankring. Tilladelse til at foretage husindsamling inde-
bærer, at ansøgeren på dagen også kan foretage gadeindsam-
ling, jf. stk. 4.

Baggrunden for at afgrænse adgangen til hus- og gadeind-
samling til organisationer omfattet af indsamlingslovens § 4,
stk. 1, var at sikre, at hus- og gadeindsamling alene foreta-
ges i et vist nærmere afgrænset omfang, og at denne type
indsamlinger på den måde forbeholdes organisationer, hvis
midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde al-
mennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.
Betingelsen medfører endvidere, at skattemyndighederne
udøver en vis form for kontrol med organisationen, jf. side
97-98 i betænkningen.
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Hensynet bag kravet om, at indsamlingen skal indbringe et
godt indsamlingsresultat er, at hvis befolkningen forstyrres
på deres bopæl, måtte det efter udvalgets opfattelse som mi-
nimum kræves, at de indsamlede midler ikke drukner i ad-
ministrationsomkostninger, jf. side 98 i betænkningen.

Endelig indebærer betingelsen om folkelig forankring, at
hus- og gadeindsamling forbeholdes organisationer af en vis
størrelse og kapacitet, og som har en høj kendskabsgrad hos
den danske befolkning, jf. side 99 i betænkningen.

Tidsbegrænsningen på 3 år blev fastsat i lyset af, at udvalget
fandt, at planlægning og forberedelse af en husindsamling er
meget ressourcekrævende og en langstrakt proces, ligesom
der kan være en række investeringer, som kan være uhen-
sigtsmæssige, hvis der er stor risiko for, at tilladelsen ikke
vil blive givet igen. Omvendt var der efter udvalgets opfat-
telse behov for en tidsbegrænsning, idet det forudsættes, at
der ikke foretages mere end ca. 10 husindsamlinger årligt,
og at det derfor uden en tidsbegrænsning ikke ville være
muligt for nye organisationer at få adgang til at foretage
husindsamling, jf. side 99-100 i betænkningen.

Indsamlingsnævnet kan ligeledes i særlige tilfælde efter an-
søgning meddele tilladelse til at foretage gadeindsamling,
hvis ansøgeren opfylder betingelserne for at foretage hus-
indsamling. Ved særlige tilfælde forstås f.eks. organisa-
tionernes særlige mærkedage eller særlige begivenheder,
hvor en gadeindsamling til et bestemt formål må forventes
at få en så markant tilslutning hos befolkningen, at tilladelse
til gadeindsamling bør gives, herunder f.eks. ved naturkata-
strofer. Der er tale om en snæver undtagelsesregel.

Overtrædelse af forbuddet mod hus- og gadeindsamling
straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter
anden lovgivning, jf. lovens § 16, stk. 1.

Uanset forbuddet mod husindsamling kan der efter lovens §
5, stk. 2, foretages indsamling ved telefonisk henvendelse
blandt juridiske personer, når der er givet tilladelse til ind-
samlingen efter § 3, stk. 1, eller organisationen er omfattet
af § 4, stk. 1.

2.2.2. Justitsministeriets overvejelser

I lyset af forslaget om at indføre en 3-årig tilladelsesordning
for visse organisationer i indsamlingslovens § 4, jf. lovfor-
slagets § 1, nr. 4, er der behov for en ændring af reglerne om
hus- og gadeindsamling, da det efter de gældende regler er
en forudsætning for at få tilladelse til at foretage hus- og ga-
deindsamling, at der er tale om en organisation omfattet af
lovens § 4, stk. 1. Herudover gør forslaget om en 3-årig til-
ladelse til almindelig indsamling for de pågældende organi-

sationer det nødvendigt at overveje den gældende tidsbe-
grænsning for hus- og gadeindsamlinger.

Formålet med forbuddet mod hus- og gadeindsamling er
som anført at beskytte befolkningen mod de gener, der kan
være forbundet med denne type indsamlinger. Det bør der-
for efter Justitsministeriets opfattelse fortsat sikres, at hus-
og gadeindsamling forbeholdes en nærmere afgrænset grup-
pe.

Justitsministeriet finder, at hus- og gadeindsamling fortsat
bør være forbeholdt organisationer, der er godkendt af skat-
teministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan
fradrages ved indkomstopgørelsen. Det er endvidere Justits-
ministeriets vurdering, at hus- og gadeindsamling bør forbe-
holdes de organisationer, der har fået en tilladelse efter den
foreslåede § 4, stk. 1, som affattet ved lovforslagets § 1, nr.
4, og dermed organisationer, der har eksisteret i mindst 3 år.
Dermed forbeholdes hus- og gadeindsamling veletablerede
organisationer. Det er Justitsministeriets vurdering, at de or-
ganisationer, der i dag får tilladelse til husindsamling i vidt
omfang er organisationer, som er etableret for mere end 3 år
siden, hvorfor det ikke forventes at give anledning til større
ændringer i praksis.

Det er endvidere Justitsministeriets opfattelse, at det af hen-
syn til organisationernes planlægning og ressourceforbrug
vil være uhensigtsmæssigt at indføre engangstilladelser til
hus- og gadeindsamling. Samtidig vurderes der fortsat at
være behov for at tidsbegrænse tilladelser til hus- og ga-
deindsamling. Justitsministeriet finder den gældende tidsbe-
grænsning på 3 år passende.

Da det som anført efter Justitsministeriets opfattelse fortsat
bør være forbeholdt almennyttige organisationer mv. at fore-
tage hus- og gadeindsamling, vil det i lyset af den foreslåede
§ 4, stk. 1, være en betingelse for at få tilladelse til hus- og
gadeindsamling, at organisationen har fået en 3-årig tilladel-
se til at foretage indsamling. Der kan derfor opstå si-
tuationer, hvor en ansøgning om tilladelse til hus- og ga-
deindsamling indgives efter, at organisationen har fået en 3-
årig tilladelse til almindelig indsamling.

Med henblik på at sikre, at en tilladelse til hus- og gadeind-
samling ikke gives for en længere periode end organisa-
tionens tilladelse efter den foreslåede § 4, stk. 1, bør en tilla-
delse til hus- og gadeindsamling efter Justitsministeriets op-
fattelse kunne gives for en kortere periode end 3 år.

De gældende betingelser for at kunne foretage hus- og ga-
deindsamling bør endvidere opretholdes med henblik på at
sikre, at denne type indsamlinger forbeholdes organisationer
med en vis folkelig forankring, ligesom der fortsat bør stilles
krav om et godt indsamlingsresultat.
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2.2.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at tilladelse til hus- og gadeindsamling forbe-
holdes de organisationer, der har fået tilladelse efter den
foreslåede § 4, stk. 1, som affattet ved lovforslagets § 1, nr.
4. Det vil herefter alene være organisationer, der har eksiste-
ret i mindst 3 år, der vil kunne få tilladelse til husindsam-
ling.

Det foreslås endvidere, at den gældende tidsbegrænsning på
3 år for tilladelser til hus- og gadeindsamling ændres, så en
sådan tilladelse kan gives for op til 3 år ad gangen. Hermed
sikres det, at en tilladelse til husindsamling også vil kunne
gives for en kortere periode end 3 år. En tilladelse til husind-
samling skal således afgrænses, så den udløber samtidig
med den almindelige tilladelse efter den foreslåede § 4, stk.
1.

Hvis en ansøgning om tilladelse til husindsamling indgives
samtidig med en ansøgning om en 3-årig tilladelse efter den
foreslåede § 4, stk. 1, og ansøgeren opfylder de nødvendige
betingelser, kan tilladelserne gives for den samme 3-årige
periode.

De gældende betingelser for at få tilladelse til hus- og ga-
deindsamling videreføres.

Herudover foreslås det, at organisationer skal betale 16.800
kr. pr. landsdækkende husindsamling. Beløbet er fastsat i ly-
set af, at en organisation i dag skal betale 49.400 kr. (2019-
niveau) for en 3-årig tilladelse til at foretage én årlig lands-
dækkende husindsamling. Beløbet svarer dermed nogenlun-
de til én årlig betaling af det beløb, der i 2020-niveau ville
skulle betales for 3 år. Beløbet vil – ligesom i dag – blive
reguleret årligt efter den gældende § 14, stk. 3. På samme
måde foreslås det, at organisationer skal betale 8.400 kr. pr.
regional husindsamling. Beløbet er fastsat i lyset af, at en or-
ganisation i dag skal betale 24.700 kr. (2019-niveau) for en
3-årig tilladelse til at foretage én årlig regional husindsam-
ling. Beløbet svarer dermed nogenlunde til én årlig betaling
af det beløb, der i 2020-niveau ville skulle betales for 3 år.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 9, 12 og 18, og
bemærkningerne hertil.

2.3. Ændring af Indsamlingsnævnets sammensætning og
opgaver

2.3.1. Gældende ret

Indsamlingsnævnets sammensætning og opgaver fremgår af
indsamlingslovens kapitel 5 (§§ 9-13) og bekendtgørelse nr.
895 af 18. juli 2014 om forretningsorden for Indsamlings-
nævnet (herefter Indsamlingsnævnets forretningsorden),
mens reglerne for Indsamlingsnævnets kontrol af regnskaber
mv. fremgår af indsamlingsbekendtgørelsens kapitel 2 (§§
7-9).

Indsamlingsnævnet består af en formand, der skal være ju-
rist, og yderligere fire medlemmer. To af medlemmerne be-
skikkes efter indstilling fra Indsamlingsorganisationernes
Brancheorganisation (ISOBRO), et medlem beskikkes efter
indstilling fra Dansk Erhverv, og et medlem beskikkes efter
indstilling fra Forbrugerrådet (nu Forbrugerrådet Tænk), jf.
lovens § 9, stk. 1. Medlemmerne og stedfortrædere for disse,
der udpeges efter samme regler, beskikkes for 4 år. Genbe-
skikkelse kan finde sted, jf. stk. 2.

Indsamlingsnævnet blev oprettet ved indsamlingsloven fra
2014, hvor opgaverne på indsamlingsområdet blev overført
fra politiet til nævnet. Justitsministeriet havde forinden i for-
bindelse med politi- og domstolsreformen vurderet, at områ-
det med offentlige indsamlinger ikke skulle overføres fra
politiet, da politiet på dette område udførte opgaver af politi-
mæssig relevans bl.a. i forbindelse med kontrollen af ind-
samlede midler. Udvalget overvejede imidlertid i forbindel-
se med udarbejdelsen af indsamlingsloven, om anmeldelse
af indsamlinger til en anden myndighed end politiet kunne
anses for en lempelse af kontrollen med offentlige indsam-
linger. Udvalget tog i den forbindelse stilling til FATF’s an-
befalinger. Udvalget fandt ikke, at FATF’s anbefalinger var
til hinder for, at visse opgaver kunne overføres fra politiet
og Justitsministeriet til et nyt indsamlingsnævn.

I forhold til nævnets sammensætning fandt udvalget det på
baggrund af nævnets foreslåede arbejdsopgaver ikke nød-
vendigt, at formanden skulle være dommer. Udvalget lagde
herudover afgørende vægt på, at indsamlingsorganisationer-
ne selv blev repræsenteret i nævnet. Udvalget fandt det end-
videre af tilsvarende væsentlig betydning, at offentligheden
og erhvervslivet blev repræsenteret på lige fod med indsam-
lingsorganisationerne, idet lovens ordning i høj grad er ud-
tryk for en afvejning af hensynene til indsamlingsorganisa-
tionerne, befolkningen og erhvervslivet. Endelig fandt ud-
valget, at nævnet burde have en begrænset størrelse for at
sikre en smidig sagsbehandling og undgå en for dyr drift, jf.
betænkningens side 112-113.

Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at indsamlinger foreta-
ges i overensstemmelse med indsamlingsloven, og nævnet
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fører en offentligt tilgængelig fortegnelse over godkendte
indsamlinger efter § 3, stk. 1, og de organisationer, der er
omfattet af § 4, stk. 1, samt godkendte hus- og gadeindsam-
linger, jf. lovens § 10, stk. 1. Indsamlingsnævnet fører tilsyn
med, at de indsamlede midler er anvendt i overensstemmel-
se med det formål, der er angivet i ansøgningen, og at for-
målet er lovligt, jf. stk. 2. Det følger af bemærkningerne til
bestemmelsen, at hvis Indsamlingsnævnet får mistanke om,
at midlerne fra en indsamling skal gå til et ulovligt formål,
vil Indsamlingsnævnet skulle anmelde forholdet til politiet,
jf. Folketingstidende 2013-14, A, L 142 som fremsat, side
37.

Hvis der er foretaget politianmeldelse, optages indsamlingen
ikke på fortegnelsen, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 4,
stk. 2.

De nærmere regler om Indsamlingsnævnets sammensætning
og opgaver fremgår af Indsamlingsnævnets forretningsor-
den, som er fastsat af justitsministeren efter forhandling med
nævnet i medfør lovens § 13, stk. 2.

Det fremgår af forretningsordenens § 11, stk. 3, at nævnet er
beslutningsdygtigt, når mindst tre af dets medlemmer er til
stede. Nævnets beslutninger træffes efter stemmeflertal, og i
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende,
jf. forretningsordenens § 11, stk. 4.

2.3.2. Justitsministeriets overvejelser

I FATF’s rapport om Danmark fra 2017 kritiseres det, at
Indsamlingsnævnet ikke har specifikke procedurer til at sik-
re, at indsamlingsloven håndhæves, ligesom der efterspørges
klarere rammer for koordinering mellem relevante myndig-
heder.

For at imødekomme kritikken og skabe et øget fokus på det
interne myndighedssamarbejde bør det efter Justitsministeri-
ets opfattelse fremgå direkte af lovteksten, at Indsamlings-
nævnet skal foretage anmeldelse til politiet, hvis nævnet får
mistanke om strafbare forhold. Endvidere bør det tydeliggø-
res, at nævnet i tilfælde af mistanke om, at indsamlede mid-
ler har tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, har
pligt til omgående at underrette Hvidvasksekretariatet, der er
forankret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og In-
ternational Kriminalitet (SØIK).

En sådan pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet frem-
går endvidere af hvidvasklovens § 26, stk. 1, 1. pkt., hvoref-
ter virksomheder og personer omgående skal underrette
SØIK, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har
mistanke om eller har rimelig grund til at formode, at en
transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft til-
knytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Det forudsættes, at Indsamlingsnævnet følger de formelle
regler om underretning, som er fastsat i bekendtgørelse nr.
1403 af 1. december 2017 om indsendelse af underretninger
m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet. Det følger heraf bl.a., at underretninger-
ne skal indsendes digitalt via www.hvidvask.dk.

Det er endvidere Justitsministeriets vurdering, at der er be-
hov for at styrke nævnets kompetencer for at imødekomme
FATF’s kritik og gøre Indsamlingsnævnet bedre i stand til at
varetage opgaven med at identificere mulige tilfælde af
hvidvask eller terrorfinansiering.

Indsamlingsnævnet er i dag sammensat af repræsentanter fra
indsamlingsorganisationerne, offentligheden og erhvervsli-
vet, idet loven er udtryk for en afvejning af hensynene til
indsamlingsorganisationerne, befolkningen og erhvervslivet.
Nævnets medlemmer er således i dag ikke udpeget med sær-
lig viden om eller indsigt i hvidvask- eller terrorfinansie-
ringsområdet for øje. Hertil kommer, at der er en ubalance i
nævnets sammensætning, idet indsamlingsorganisationerne
er repræsenteret med to medlemmer, mens offentligheden
og erhvervslivet alene er repræsenteret med et medlem hver.

Justitsministeriet finder derfor, at Indsamlingsnævnets sam-
mensætning bør ændres, så der dels skabes bedre balance i
nævnet, dels tilføres nævnet kompetencer, som i højere grad
gør nævnet i stand til at identificere mulige tilfælde af hvid-
vask eller terrorfinansiering. Det er på den baggrund Justits-
ministeriets opfattelse, at et af de medlemmer, der er beskik-
ket efter indstilling fra ISOBRO, i stedet bør være et med-
lem med særlig indsigt i forebyggelse og bekæmpelse af
hvidvask og terrorfinansiering samt med kompetencer inden
for tilsyn og kontrol med regnskaber. Medlemmet bør efter
Justitsministeriets opfattelse beskikkes efter indstilling fra
Rigspolitiet.

Det forudsættes samtidig, at Indsamlingsnævnets sekretariat
sikrer, at der i sekretariatet er de fornødne faglige kompeten-
cer, således at sekretariatets kontrol med indsamlinger styr-
kes, herunder kontrol med, at indsamlede midler anvendes i
overensstemmelse med de angivne (lovlige) formål.

Det er endvidere Justitsministeriets vurdering, at karakteren
af de oplysninger, som kan tilgå nævnet, kan begrunde, at
der fremover stilles krav om, at nævnets formand, medlem-
mer og stedfortrædende medlemmer kan sikkerhedsgodken-
des, og at sikkerhedsgodkendelsen kan opretholdes i hele
beskikkelsesperioden. Et krav om sikkerhedsgodkendelse af
nævnet vil sikre, at nævnet kan håndtere oplysninger på be-
tryggende vis.

De nærmere regler for Indsamlingsnævnets opgaver, herun-
der afstemningsregler, forudsættes fortsat fastlagt i Indsam-
lingsnævnets forretningsorden. Det er Justitsministeriets op-
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fattelse, at nævnets beslutninger fortsat bør træffes efter
stemmeflertal, ligesom formandens stemme i tilfælde af
stemmelighed fortsat bør være afgørende, jf. forretnings-
ordenens § 11, stk. 4.

2.3.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås indsat i indsamlingsloven, at Indsamlingsnæv-
net skal anmelde forholdet til politiet, hvis nævnet får mis-
tanke om, at midler fra en indsamling skal gå til et ulovligt
formål. Det foreslås samtidig, at nævnet omgående skal un-
derrette Hvidvasksekretariatet, hvis nævnet får mistanke om,
at midler fra en indsamling har eller har haft tilknytning til
hvidvask eller terrorfinansiering. Det forudsættes, at Ind-
samlingsnævnet foretager underretning i overensstemmelse
med de til enhver tid gældende regler for underretninger i
medfør af hvidvaskloven, herunder reglerne i bekendtgørel-
se nr. 1403 af 1. december 2017 om indsendelse af underret-
ninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og In-
ternational Kriminalitet.

Det foreslås endvidere, at Indsamlingsnævnets sammensæt-
ning ændres, så nævnets medlemmer – ud over formanden –
beskikkes efter indstilling fra henholdsvis Indsamlingsorga-
nisationernes Brancheorganisation, Dansk Erhverv, For-
brugerrådet Tænk og Rigspolitiet. Det foreslås, at det med-
lem, der beskikkes efter indstilling fra Rigspolitiet, skal ha-
ve særlig indsigt i forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask
og terrorfinansiering.

Herudover foreslås det, at beskikkelsen af nævnets formand,
medlemmer og stedfortrædere for disse er betinget af, at de
pågældende sikkerhedsgodkendes, og at godkendelsen op-
retholdes i hele beskikkelsesperioden. Hvis et medlem
mister sin sikkerhedsgodkendelse, vil den pågældende ikke
længere kunne være medlem af nævnet.

Det bemærkes, at medarbejdere i Indsamlingsnævnets sekre-
tariat (Civilstyrelsen) også fortsat vil skulle sikkerhedsgod-
kendes i overensstemmelse med Justitsministeriets cirkulære
nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af
informationer af fælles interesse for landene i NATO eller
EU, andre klassificerede informationer samt informationer
af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikker-
hedscirkulæret). Det forudsættes, at medarbejderne
fremover på samme måde som medlemmerne af nævnet vil
skulle sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEM-
MELIGT.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 13, 14 og 16,
og bemærkningerne hertil.

2.4. Overtrædelse af god indsamlingsskik

2.4.1. Gældende ret

Det følger af indsamlingslovens § 8, stk. 1, at indsamlinger
skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik.

Efter indsamlingsbekendtgørelsens § 19, stk. 2, udarbejder
Indsamlingsnævnet retningslinjer om god indsamlingsskik,
der bl.a. indeholder bestemmelser om den respekt, der bør
udvises for bidragyderens integritet og handlefrihed samt
øvrige organisationers integritet og handlefrihed, den åben-
hed, der bør være om organisationens formål, ledelse og
økonomi, samt om den troværdighed, der bør være vedrø-
rende indsamlingens formål og brugen af de indsamlede
midler. Retningslinjerne offentliggøres på Indsamlingsnæv-
nets hjemmeside, jf. stk. 3.

Indsamlingsnævnet har i overensstemmelse med indsam-
lingsbekendtgørelsens § 19 udarbejdet retningslinjer om god
indsamlingsskik, som er offentliggjort på nævnets hjemme-
side.

Ved udarbejdelsen af indsamlingsloven fra 2014 var der i
udvalget enighed om, at der burde fastættes nogle indsam-
lingsetiske retningslinjer, som skal overholdes af alle, der
foretager indsamlinger. Udvalget tilkendegav i den forbin-
delse, at etiske forskrifter kun bør være af vejledende karak-
ter, idet deres formål er at være retningsgivende for den
fremgangsmåde og adfærd, som almindeligvis bør følges,
men som ikke nødvendigvis altid skal følges til punkt og
prikke, jf. side 108 i betænkningen.

Efter indsamlingslovens § 8, stk. 2, skal klager over over-
trædelse af god indsamlingsskik indgives til Indsamlings-
nævnet, der træffer afgørelse i sager om overtrædelse af god
indsamlingsskik, jf. § 10, stk. 3, nr. 3. Indsamlingsnævnet
afgør herefter, om en klage giver tilstrækkelig anledning til
at iværksætte en nærmere undersøgelse, jf. lovens § 11, stk.
1. Hvis en klage ikke giver nævnet anledning til kritik, kan
sagen afsluttes, uden at Indsamlingsnævnet forinden fore-
lægger klagen for den indklagede, jf. stk. 2. Indsamlings-
nævnet kan offentliggøre udtalelser af kritik samt pålægge
en indsamler eller hjælpeorganisation at foretage offentlig-
gørelse heraf, jf. stk. 3. Indsamlingsnævnet vurderer, om an-
den form for offentliggørelse af tilkendegivelsen er påkræ-
vet, f.eks. gennem udsendelse af en pressemeddelelse, jf. si-
de 117 i betænkningen.

Udvalget overvejede sanktionsmulighederne ved overtræ-
delse af god indsamlingsskik. Udvalget fandt, at en organi-
sations frygt for at få kritik og dermed risikere en væsentlig
nedgang i omfanget af indsamlede midler måtte antages at
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være tilstrækkelig sanktion for organisationen med stor præ-
ventiv effekt.

Indsamlingsnævnet kan også af egen drift tage en sag op til
behandling, jf. lovens § 10, stk. 4. Det kan ske, hvis sagen er
af væsentlig eller principiel betydning. Det kan f.eks. være i
tilfælde, hvor der i pressen redegøres for relevante sager,
men hvor der ikke er indgivet en formel klage til Indsam-
lingsnævnet, jf. side 117 i betænkningen.

2.4.2. Justitsministeriets overvejelser

Justitsministeriet er – ligesom udvalget bag indsamlingslo-
ven fra 2014 – af den opfattelse, at en organisations frygt for
at få kritik har stor præventiv effekt. Det er imidlertid Ju-
stitsministeriets vurdering, at et pålæg om at offentliggøre
en kritisk udtalelse fra Indsamlingsnævnet bør kunne hånd-
hæves for at opnå den ønskede effekt og i højere grad til-
skynde til at overholde retningslinjerne om god indsam-
lingsskik.

Hertil kommer, at FATF i sin rapport har kritiseret, at over-
trædelse af god indsamlingsskik ikke er omfattet af sankti-
onsbestemmelsen i indsamlingslovens § 16, og at kravet om,
at indsamlinger skal foretages i overensstemmelse med god
indsamlingsskik, derfor ikke kan håndhæves.

Der er derfor efter Justitsministeriets vurdering behov for at
præcisere, at Indsamlingsnævnet udtaler kritik, hvis nævnet
træffer afgørelse om overtrædelse af god indsamlingsskik.
Endvidere finder Justitsministeriet, at en sådan kritisk udta-
lelse altid bør offentliggøres på nævnets hjemmeside, lige-
som indsamleren bør pålægges selv at offentliggøre udtalel-
sen.

Det er Justitsministeriets opfattelse, at retningslinjerne om
god indsamlingsskik som følge af deres etiske karakter fort-
sat ikke bør være forbundet med straf i anledning af over-
trædelse heraf. Med henblik på at tilskynde til overholdelse
af god indsamlingsskik finder Justitsministeriet imidlertid,
at en undladelse af at efterkomme et pålæg om offentliggø-
relse af kritik fra nævnet som udgangspunkt bør sanktione-
res med bøde. En tilsvarende ordning kendes fra mediean-
svarsloven, hvorefter undladelse af at efterkomme et pålæg
om offentliggørelse fra Pressenævnet om overtrædelse af
god presseskik straffes med bøde eller fængsel indtil 4 må-
neder, jf. § 53, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 914 af 11. au-
gust 2014, som ændret ved § 4 i lov nr. 1719 af 27. decem-
ber 2018.

Herudover bør Indsamlingsnævnet efter Justitsministeriets
opfattelse ved gentagne overtrædelser af god indsamlings-
skik have adgang til at tilbagekalde indsamlerens tilladelse.

2.4.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i indsam-
lingslovens § 11, stk. 3, om, at hvis Indsamlingsnævnet
træffer afgørelse om, at en indsamler har overtrådt god ind-
samlingsskik, udtaler nævnet kritik. Indsamlingsnævnet of-
fentliggør udtalelser af kritik på nævnets hjemmeside og på-
lægger indsamleren snarest muligt at offentliggøre udtalel-
sen. Det foreslås indsat som stk. 4, at hvis en indsamler har
gjort sig skyldig i gentagne overtrædelser af god indsam-
lingsskik, kan nævnet tilbagekalde indsamlerens tilladelse til
at foretage indsamling.

Det foreslås endvidere, at undladelse af at efterkomme på-
læg om at offentliggøre kritik straffes med bøde, medmindre
højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 17 og 22, og
bemærkningerne hertil.

3. Økonomiske konsekvenser og implementeringskon-
sekvenser for det offentlige

Forslaget om at indføre en 3-årig tilladelsesordning for al-
mennyttige organisationer mv., der har eksisteret i mindst 3
år, indebærer, at Indsamlingsnævnet fremover hvert 3. år
skal behandle organisationens ansøgning fremfor alene at
modtage orientering fra organisationen én gang. Samtidig
vil organisationer, som tidligere alene har skullet orientere
Indsamlingsnævnet om deres indsamlinger, men som ikke
har eksisteret i mindst 3 år, fremover skulle søge om tilla-
delse til hver enkelt indsamling efter indsamlingslovens § 3,
stk. 1. Det forventes derfor, at Indsamlingsnævnet vil skulle
behandle flere ansøgninger.

Herudover kan forslaget om, at tilladelse til husindsamling
kan gives for op til 3 år ad gangen, medføre, at Indsamlings-
nævnet oftere vil skulle behandle en ansøgning om tilladelse
til husindsamling. Det forventes imidlertid hovedsageligt at
gøre sig gældende de første år efter ikrafttrædelsen af loven,
da det forventes, at der i vidt omfang vil blive givet 3-årige
tilladelser til husindsamling samtidig med udstedelsen af or-
ganisationens almindelige 3-årige tilladelse efter § 4, stk. 1.
Det bemærkes i den forbindelse, at der årligt gives tilladelse
til ca. 10 landsdækkende husindsamlinger (12 i 2019) og en-
kelte regionale husindsamlinger.

Der lægges op til at afholde lovforslagets økonomiske kon-
sekvenser inden for Justitsministeriets eksisterende økono-
miske ramme.

Lovforslaget vurderes i øvrigt at følge principperne for digi-
taliseringsklar lovgivning.
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4. Økonomiske og administrative konsekvenser for er-
hvervslivet mv.

Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative kon-
sekvenser for erhvervslivet.

5. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for bor-
gerne.

6. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

7. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

8. Hørte myndigheder og organisationer mv.

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 3. september
2019 til den 1. oktober 2019 været sendt i høring hos følgen-
de myndigheder og organisationer mv.:

Østre Landsret, Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten,
samtlige byretter, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Aarhus Rets-
hjælp, Aalborg Universitet (Juridisk Institut), Aarhus Uni-
versitet (Juridisk Institut), Advokatrådet, Advokatsamfun-

det, Akademikerne, Alzheimerforeningen, Amnesty Interna-
tional Danmark, BetterNow, Børnenes Kontor, Børns Vil-
kår, Care Danmark, Caremaker, Centralmissionen, Copen-
hagen Business School (Juridisk Institut), Danish Muslim
Aid, Danmarks-samfundet, Danmarks Idrætsforbund (DIF),
Dansk Erhverv, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Folkehjælp,
Dansk Industri, Dansk Revisorforening, Danske Sømands-
og Udlandskirker (DSUK), Danske Advokater, Danske Re-
gioner, Datatilsynet, De Samvirkende Købmænd, Den Dan-
ske Dommerforening, De samvirkende menighedsplejer,
DGI, Digitaliseringsstyrelsen, Dommerfuldmægtigforenin-
gen, Domstolsstyrelsen, Ejendomsforeningen Danmark,
Ejendomsmæglernes Landsorganisation, Finans Danmark,
Finans og Leasing, Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugerkla-
genævnet, Forbrugerrådet Tænk, Foreningen af Offentlige
Anklagere, Forsikring & Pension, Frelsens Hær, FSR – dan-
ske revisorer, Gigtforeningen, Grænseforeningen, Grønlands
Selvstyre via Rigsombudsmanden i Grønland, Hjertefor-
eningen, HK-Landsklubben Danmarks Domstole, HK-
Landsklubben for Politiet, Indsamlingsnævnet, Indsamlings-
organisationernes Brancheorganisation ISOBRO, Justitia,
Kirkens Korshær, Kommunernes Landsforening (KL), Kø-
benhavns Retshjælp, Københavns Universitet (Det Juridiske
Fakultet), Landsforeningen Evnesvages vel (Landsforenin-
gen LEV), Landsforeningen for sukkersyge (Diabetesfor-
eningen), Landsforeningen til kræftens bekæmpelse (Kræft-
ens Bekæmpelse), Landsorganisationen i Danmark, Lands-
organisationen Red Barnet (Red Barnet), Læger uden Græn-
ser (MSF), Mellemfolkeligt Samvirke, Oxfam IBIS, Politi-
ets Efterretningstjeneste (PET), Politiforbundet, Realkredit-
rådet, Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, Røde
Kors, Rådet for Socialt Udsatte, Scleroseforeningen, SOS
Børnebyerne, Spillemyndigheden, Syddansk Universitet (Ju-
ridisk Institut) og Ældresagen.

9. Sammenfattende skema
Positive konsekvenser/mindreud-
gifter (hvis ja, angiv omfang/Hvis

nej, anfør »Ingen«)

Negative konsekvenser/merudgifter
(hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, an-

før »Ingen«)
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og
regioner

Ingen Begrænsede

Implementeringskonsekvenser for stat, kommuner
og regioner

Ingen Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen
Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen
Forholdet til EU-retten Ingen EU-retlige aspekter
Er i strid med de fem principper for implemente-
ring af erhvervsrettet EU-regulering/Overimple-
mentering af EU-retlige minimumsforpligtelser

JA NEJ

X
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det følger af § 3, stk. 1, i lov nr. 511 af 26. maj 2014 om
indsamling m.v., som ændret ved lov nr. 81 af 30. januar
2019 (herefter indsamlingsloven), at en indsamling først kan
iværksættes, når Indsamlingsnævnet har givet tilladelse til
indsamlingen, jf. dog § 4, stk. 1. Ved ansøgning om tilladel-
se til en indsamling skal formålet med indsamlingen anfø-
res.

Det foreslås indsat i § 3, stk. 1, 3. pkt., at Indsamlingsnæv-
net i forbindelse med ansøgningen foretager en kontrol af
det oplyste formål med indsamlingen, jf. § 10.

Efter indsamlingslovens § 10, stk. 2, fører Indsamlingsnæv-
net tilsyn med, at de indsamlede midler er anvendt i over-
ensstemmelse med det formål, der er angivet i ansøgningen,
og at formålet er lovligt.

Forslaget har til formål at præcisere, at Indsamlingsnævnets
pligt til at sikre, at formålet med en indsamling er lovligt,
indtræder allerede ved behandlingen af en ansøgning om til-
ladelse til at foretage en indsamling. Det vil indgå i nævnets
vurdering, om ansøgeren tidligere har samlet ind til ulovlige
formål.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til nr. 2

Efter indsamlingslovens § 3, stk. 3, skal indehaveren af en
indsamlingsplatform sikre, at Indsamlingsnævnet har givet
tilladelse efter stk. 1 til en indsamling, der oprettes på ind-
samlingsplatformen, eller at den organisation, der foretager
indsamlingen, er omfattet af § 4, stk. 1.

Det følger af den foreslåede § 3, stk. 3, at indehaveren af en
indsamlingsplatform skal sikre, at en indsamling, der opret-
tes på platformen, har fået tilladelse fra Indsamlingsnævnet
efter § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 1.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af forslaget om at
erstatte den særlige ordning, der gælder for organisationer
omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1, med en tre-årig til-
ladelsesordning, jf. lovforslagets § 1, nr. 4.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.1 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til nr. 3

Det følger af indsamlingslovens § 3, stk. 4, at når en ind-
samling er afsluttet, skal der indsendes regnskab herfor til
Indsamlingsnævnet, jf. dog § 4, stk. 1. Efter § 4, stk. 1, kan
en organisation, der er godkendt efter ligningsloven som be-
rettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved ind-
komstopgørelsen, foretage indsamlinger uden tilladelse og
efterfølgende indsendelse af regnskab, hvis organisationen
indsender en række oplysninger til Indsamlingsnævnet. Så-
danne organisationer skal i stedet indsende årsregnskab til
nævnet, jf. § 4, stk. 3.

Som en konsekvens af den foreslåede § 4, stk. 1, hvorefter
den særlige ordning, der gælder for organisationer omfattet
af indsamlingslovens § 4, stk. 1, erstattes med en tre-årig til-
ladelsesordning, jf. lovforslagets § 1, nr. 4, foreslås det at
nyaffatte § 3, stk. 4, således at det fremgår af bestemmelsen,
at kravet om indsendelse af regnskab for en indsamling ale-
ne gælder, når der er tale om en indsamling efter § 3, stk. 1.

Til nr. 4

Efter den gældende indsamlingslovs § 4, stk. 1, kan organi-
sationer, der er godkendt af skatteministeren som berettiget
til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgø-
relsen, foretage indsamlinger uden tilladelse og efterfølgen-
de indsendelse af regnskab, hvis organisationen indsender
en række oplysninger til Indsamlingsnævnet, herunder om
til hvilke formål indsamlede midler anvendes. Organisa-
tioner omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1, er organisa-
tioner, som er godkendt efter ligningslovens § 8 A eller §
12, stk. 3, om bl.a. almenvelgørende og almennyttige for-
eninger og religiøse samfund.

Det foreslås med § 4, stk. 1, at Indsamlingsnævnet efter an-
søgning kan meddele tilladelse til at foretage indsamlinger i
en periode på 3 år ad gangen, hvis ansøgeren er en organisa-
tion, der er godkendt efter ligningsloven som berettiget til at
modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen,
og organisationen har eksisteret i mindst 3 år.

I lyset af, at det ikke længere er skatteministeren, men Skat-
testyrelsen, der godkender organisationer som berettiget til
efter ligningsloven at modtage gaver, som kan fradrages ved
indkomstopgørelsen, foreslås det at ændre bestemmelsens
ordlyd, så det fremgår, at organisationer skal være godkendt
efter ligningsloven. Det indebærer fortsat, at organisationen
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skal være godkendt efter ligningslovens § 8 A eller § 12,
stk. 3.

Om en organisation har eksisteret i 3 år, vil typisk fremgå af
CVR-registeret, organisationens vedtægter eller af et referat
fra organisationens stiftende generalforsamling.

Den foreslåede tilladelsesordning vil omfatte færre organisa-
tioner end den eksisterende ordning i indsamlingslovens § 4,
stk. 1, og flere organisationer, herunder non-profit organisa-
tioner, vil således blive underlagt reglerne i indsamlingslo-
vens § 3, stk. 1, hvorefter der stilles krav om tilladelse for
hver enkelt indsamling, ligesom der stilles krav om efterføl-
gende indsendelse af regnskab for den pågældende indsam-
ling, jf. § 3, stk. 4.

Af det foreslåede § 4, stk. 2, fremgår, at en ansøgning om
tilladelse efter § 4, stk. 1, skal indeholde 1) oplysninger om
navn og adresse på organisationen, herunder hvem der kan
tegne organisationen, 2) oplysninger om, på hvilken måde
organisationen foretager indsamlinger, 3) oplysninger om,
til hvilke formål indsamlede midler anvendes, 4) organisa-
tionens vedtægter og 5) organisationens seneste årsregn-
skab.

Som nyt § 4, stk. 3, foreslås det, at Indsamlingsnævnet i for-
bindelse med ansøgningen foretager en kontrol af de oplyste
formål, jf. § 10. Det vil indgå i nævnets vurdering, om orga-
nisationen tidligere har samlet ind til ulovlige formål.

Som en konsekvens af de foreslåede ændringer bliver stk.
2-4 herefter til stk. 4-6. De gældende betingelser i lovens §
4, stk. 2-4, videreføres.

Det vil således fortsat være en betingelse, at en organisation,
der har fået en tilladelse efter den foreslåede § 4, stk. 1, skal
meddele Indsamlingsnævnet, hvis organisationens godken-
delse nævnt i stk. 1, bortfalder, eller hvis forholdene, der er
oplyst i forbindelse med ansøgningen, ændres, ligesom or-
ganisationen skal indsende årsregnskab til Indsamlingsnæv-
net. Herudover skal organisationen på en måde, der gør in-
formationen let tilgængelig for offentligheden, oplyse, hvil-
ke indsamlinger den har iværksat.

Det følger af den gældende bestemmelse i indsamlingslo-
vens § 10, stk. 1, at Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at
indsamlinger foretages i overensstemmelse med indsam-
lingsloven. Denne tilsynsforpligtelse indebærer bl.a., at
nævnet fører kontrol med, at organisationer, der foretager
indsamlinger i medfør af indsamlingslovens § 4, fortsat er
godkendt efter ligningsloven.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.1 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til nr. 5

Efter indsamlingslovens § 4, stk. 2, skal en organisation
meddele Indsamlingsnævnet, hvis skatteministerens godken-
delse nævnt i stk. 1 bortfalder, eller hvis forholdene omfattet
af stk. 1, nr. 1-3, ændres.

Med forslaget videreføres bestemmelsen i den gældende § 4,
stk. 2, i den foreslåede stk. 4, således at en organisation, der
har fået en tilladelse efter den foreslåede § 4, stk. 1, jf. lov-
forslagets § 1, nr. 4, skal meddele Indsamlingsnævnet, hvis
forholdene i de indsendte oplysninger ændres.

Hvis en organisation f.eks. indsamler midler til andre for-
mål, end organisationen har oplyst i forbindelse med ansøg-
ningen, skal organisationen – ligesom i dag – meddele det til
Indsamlingsnævnet.

Som følge af, at organisationer i forbindelse med indgivelse
af ansøgning om tilladelse, som noget nyt skal indsende or-
ganisationens vedtægter til Indsamlingsnævnet, jf. den fore-
slåede § 4, stk. 2, nr. 4, vil organisationer, som har fået tilla-
delse efter den foreslåede § 4, stk. 1, fremover også skulle
oplyse nævnet, hvis der sker ændringer i organisationens
vedtægter.

I lyset af, at det ikke længere er skatteministeren, men Skat-
testyrelsen, der godkender organisationer efter ligningslo-
vens § 8 A og § 12, stk. 3, foreslås det, at det fremgår af den
foreslåede bestemmelses ordlyd, at organisationen skal med-
dele Indsamlingsnævnet, hvis organisationens godkendelse
efter stk. 1 bortfalder.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.1 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til nr. 6

Det følger af indsamlingslovens § 4, stk. 3, at organisationer
omfattet af § 4, stk. 1, skal indsende et årsregnskab til Ind-
samlingsnævnet. I årsregnskabet skal såvel udgifterne ved
administration som anvendelsen af overskuddet være speci-
ficeret, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, 3. pkt.,
jf. § 8, stk. 1, 2. pkt. Det følger desuden af indsamlingsbe-
kendtgørelsens § 8, stk. 4, at årsregnskabet skal indeholde
en beretning, der beskriver, hvilke indsamlinger organisa-
tionen har foretaget. Indsamlingsnævnet kan endvidere ind-
hente yderligere oplysninger i forbindelse med nævnets gen-
nemgang af regnskabet, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5.

Det foreslås indsat som 2. pkt. i indsamlingslovens § 4, stk.
3, der bliver stk. 5, at årsregnskabet skal indeholde oplysnin-
ger om, hvilke indsamlinger organisationen har foretaget,
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herunder indsamlingsresultatet for de enkelte indsamlinger.
Ved indsamlingsresultat forstås indsamlingens indtægter
fratrukket de udgifter, som organisationen har afholdt i for-
bindelse med den pågældende indsamling.

Den foreslåede bestemmelse er indsat med henblik på at
skabe yderligere gennemsigtighed med indsamlinger foreta-
get af organisationer, der har fået en tilladelse efter den fore-
slåede § 4, stk. 1.

En organisation, der har fået en tilladelse efter den foreslåe-
de § 4, stk. 1, vil således i organisationens årsregnskab – li-
gesom i dag – skulle angive, hvilke indsamlinger organisati-
onen har foretaget i løbet af regnskabsåret.

Den foreslåede bestemmelse indebærer desuden, at sådanne
organisationer vil skulle angive indsamlingsresultatet for
hver enkelt indsamling afholdt i det pågældende regnskabs-
år.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.1 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til nr. 7

Den gældende bestemmelse i indsamlingslovens § 4, stk. 2,
medfører en pligt for organisationer, der er omfattet af ind-
samlingslovens § 4, til at meddele Indsamlingsnævnet, hvis
organisationens godkendelse efter ligningsloven til at mod-
tage gaver, der kan fradrages ved indkomstopgørelsen, bort-
falder, eller hvis organisationen skifter navn eller adresse,
ændrer måden, hvorpå organisationen foretager indsamlin-
ger, eller ændrer de formål, som organisationen samler ind
til.

Det foreslås i § 4, stk. 7, 1. pkt., at Indsamlingsnævnet tilba-
gekalder organisationens tilladelse, hvis organisationen tilsi-
desætter betingelserne i stk. 4-6 om efterfølgende oriente-
ring af Indsamlingsnævnet ved ændringer mv., eller hvis
grundlaget for den meddelte tilladelse i øvrigt ikke længere
anses for opfyldt.

Nævnet vil således skulle tilbagekalde en tilladelse, hvis or-
ganisationen ikke oplyser Indsamlingsnævnet om, at organi-
sationens godkendelse efter ligningsloven er bortfaldet, eller
nævnet bliver opmærksom på, at godkendelsen er bortfaldet.
Det bemærkes, at det følger af den gældende bestemmelse i
indsamlingslovens § 10, stk. 1, at Indsamlingsnævnet fører
tilsyn med, at indsamlinger foretages i overensstemmelse
med indsamlingsloven, hvilket bl.a. indebærer, at nævnet
har en pligt til at sikre, at organisationer, der indsamler mid-
ler i medfør af indsamlingslovens § 4, fortsat er godkendt
efter ligningsloven.

Indsamlingsnævnet vil ligeledes skulle tilbagekalde organi-
sationens tilladelse, hvis organisationen ikke oplyser nævnet
om, at de oplysninger, som organisationen indsendte til
nævnet i forbindelse med organisationens ansøgning om til-
ladelse, jf. den foreslåede bestemmelse i § 4, stk. 2, nr. 1-4,
har ændret sig. Den foreslåede bestemmelse i § 4, stk. 7, in-
debærer således, at Indsamlingsnævnet vil skulle tilbagekal-
de en organisations tilladelse til at foretage indsamlinger ef-
ter den foreslåede § 4, stk. 1, hvis organisationen undlader at
orientere nævnet om, at organisationen ændrer navn eller
adresse, hvis der sker en ændring af den personkreds, som
kan tegne organisationen, hvis organisationen ændrer må-
den, hvorpå den samler ind, hvis organisationen ændrer de
formål, til hvilke de indsamlede midler anvendes, eller hvis
organisationens vedtægter ændres.

Herudover vil nævnet skulle tilbagekalde tilladelsen, hvis
organisationen ikke indsender årsregnskab. Endelig vil en
tilladelse skulle tilbagekaldes, hvis organisationen tilsi-
desætter pligten til på en måde, der gør informationen let til-
gængelig for offentligheden, at oplyse, hvilke indsamlinger
den har iværksat. Det forudsættes, at Indsamlingsnævnet
forud for en eventuel tilbagekaldelse vejleder indsamleren, i
det omfang nævnet vurderer, at informationen ikke er let til-
gængelig for offentligheden, med henblik på at give indsam-
leren mulighed for at leve op til pligten.

Hvis Indsamlingsnævnet tilbagekalder en tilladelse efter den
foreslåede § 4, stk. 7, 1. pkt., vil organisationen skulle ansø-
ge om en almindelig tilladelse til at iværksætte indsamlinger
efter indsamlingslovens § 3, stk. 1, og indsende regnskab for
den enkelte indsamling, jf. § 3, stk. 4, indtil organisationen
eventuelt opnår en ny tilladelse efter den foreslåede § 4, stk.
1.

Hvis organisationen har igangværende indsamlinger, medfø-
rer en tilbagekaldelse efter den foreslåede § 4, stk. 7, 1. pkt.,
at disse ikke lovligt kan videreføres, indtil organisationen
eventuelt har fået tilladelse til at foretage den enkelte ind-
samling til et bestemt formål efter indsamlingslovens § 3,
stk. 1.

Det foreslås i § 4, stk. 7, 2. pkt., at Indsamlingsnævnet end-
videre vil skulle tilbagekalde organisationens tilladelse, hvis
nævnet har politianmeldt organisationen.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.1 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til nr. 8

Indsamlingsloven indeholder i § 5, stk. 1, et forbud mod
husindsamling. Der kan imidlertid efter stk. 2 foretages ind-
samling ved telefonisk henvendelse blandt juridiske perso-
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ner, når der er givet tilladelse til indsamlingen, jf. § 3, stk. 1,
eller organisationen er omfattet af § 4, stk. 1.

Det foreslås i § 5, stk. 2, at der uanset forbuddet mod hus-
indsamling kan foretages indsamling ved telefonisk henven-
delse blandt juridiske personer, når der er givet tilladelse til
indsamlingen efter § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 1.

Forslaget er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 4, som
ophæver den eksisterende ordning i § 4, stk. 1, og indfører
en ny tilladelsesordning.

Til nr. 9

Efter indsamlingslovens § 5, stk. 1, må husindsamlinger ik-
ke finde sted. Indsamlingsnævnet kan imidlertid efter § 5,
stk. 3, efter ansøgning meddele tilladelse for 3 år ad gangen
til at foretage én årlig landsdækkende eller geografisk af-
grænset husindsamling eller én enkeltstående husindsam-
ling, som iværksættes på baggrund af en særlig begivenhed.
Det er efter stk. 3 en betingelse, at ansøgeren er omfattet af
§ 4, stk. 1, at organisationen kan sandsynliggøre, at der ved
indsamlingen indbringes et godt indsamlingsresultat, og at
organisationen har den fornødne folkelige forankring.

Det foreslås i § 5, stk. 3, at tilladelse til husindsamling for-
beholdes de organisationer, der har fået tilladelse efter den
foreslåede § 4, stk. 1, som affattet ved lovforslagets § 1, nr.
4. Det vil herefter alene være organisationer, der har eksiste-
ret i mindst 3 år, der vil kunne få tilladelse til husindsam-
ling. Dermed forbeholdes husindsamling veletablerede orga-
nisationer.

Der foreslås ikke ændringer i de gældende betingelser om et
godt indsamlingsresultat, og at organisationen skal have den
fornødne folkelige forankring.

Det foreslås endvidere, at en tilladelse til at foretage én årlig
landsdækkende eller geografisk afgrænset husindsamling
kan gives for op til 3 år. Hermed sikres det, at en tilladelse
til husindsamling også vil kunne gives for en kortere periode
end 3 år. En tilladelse til husindsamling skal således afgræn-
ses, så den udløber samtidig med den almindelige tilladelse
efter den foreslåede § 4, stk. 1.

Hvis en ansøgning om tilladelse til husindsamling indgives
samtidig med en ansøgning om en 3-årig tilladelse efter den
foreslåede § 4, stk. 1, og ansøgeren opfylder de nødvendige
betingelser, kan tilladelserne gives for den samme 3-årige
periode.

Den foreslåede ændring i § 5, stk. 3, er en konsekvens af
forslaget om at erstatte den særlige ordning, der gælder for

organisationer omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1,
med en tre-årig tilladelsesordning, jf. lovforslagets § 1, nr. 4.

Hvis en organisations tilladelse efter den foreslåede § 4, stk.
1, jf. lovforslagets § 1, nr. 4, tilbagekaldes efter den foreslå-
ede § 4, stk. 7, jf. lovforslagets § 1, nr. 7, vil organisationen
ikke længere opfylde betingelserne for at få tilladelse efter
den foreslåede § 5, stk. 3.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til nr. 10

Det fremgår af den gældende bestemmelse i indsamlingslo-
vens § 5, stk. 4, at tilladelse til husindsamling efter stk. 2 in-
debærer, at ansøgeren på dagen for husindsamlingen også
kan foretage gadeindsamling.

Som en konsekvens af, at der ved lov nr. 81 af 30. januar
2019 om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fon-
de og visse foreninger (Indsamlinger blandt juridiske perso-
ner, testamentariske dispositioner m.v.) blev indsat et nyt
stykke i indsamlingslovens § 5, hvorefter stk. 2 blev stk. 3,
foreslås henvisningen i lovens § 5, stk. 4, ændret, så der
henvises til stk. 3 i stedet for stk. 2.

Til nr. 11

Det fremgår af den gældende bestemmelse i indsamlingslo-
vens § 6, stk. 1, at gadeindsamling ikke må finde sted, jf.
dog stk. 2 og § 5, stk. 3.

Som en konsekvens af, at der ved lov nr. 81 af 30. januar
2019 om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fon-
de og visse foreninger (Indsamlinger blandt juridiske perso-
ner, testamentariske dispositioner m.v.) blev indsat et nyt
stykke i indsamlingslovens § 5, hvorefter stk. 2 blev stk. 3,
foreslås henvisningen i lovens § 6, stk. 1, ændret, så der
henvises til stk. 4 i stedet for stk. 3.

Til nr. 12

Efter indsamlingslovens § 5, stk. 1, må husindsamlinger ik-
ke finde sted. Indsamlingsnævnet kan imidlertid efter § 5,
stk. 3, efter ansøgning meddele tilladelse for 3 år ad gangen
til at foretage én årlig landsdækkende eller geografisk af-
grænset husindsamling eller én enkeltstående husindsam-
ling, som iværksættes på baggrund af en særlig begivenhed.
Det er efter stk. 3 en betingelse, at ansøgeren er omfattet af
§ 4, stk. 1, at organisationen kan sandsynliggøre, at der ved
indsamlingen indbringes et godt indsamlingsresultat, og at
organisationen har den fornødne folkelige forankring.
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Der gælder et tilsvarende generelt forbud mod gadeindsam-
ling, jf. lovens § 6, stk. 1. Indsamlingsnævnet kan ligeledes i
særlige tilfælde efter ansøgning meddele tilladelse til at fo-
retage gadeindsamling, hvis ansøgeren opfylder betingelser-
ne for at foretage husindsamling, jf. § 6, stk. 2.

Det foreslås i § 6, stk. 2, at tilladelse til gadeindsamling for-
beholdes de organisationer, der har fået tilladelse efter den
foreslåede § 4, stk. 1, som affattet ved lovforslagets § 1, nr.
4. Det vil herefter alene være organisationer, der har eksiste-
ret i mindst 3 år, der vil kunne få tilladelse til gadeindsam-
ling. Dermed forbeholdes gadeindsamling veletablerede or-
ganisationer.

Med forslaget videreføres den gældende adgang for organi-
sationer, der er godkendt efter ligningsloven som berettiget
til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgø-
relsen, og som har den fornødne folkelige forankring, til at
få tilladelse til at foretage gadeindsamling, hvis organisa-
tionen kan sandsynliggøre, at der ved indsamlingen indbrin-
ges et godt indsamlingsresultat.

Hvis en organisations tilladelse efter den foreslåede § 4, stk.
1, jf. lovforslagets § 1, nr. 4, tilbagekaldes efter den foreslå-
ede § 4, stk. 7, jf. lovforslagets § 1, nr. 7, vil organisationen
ikke længere opfylde betingelserne for at få tilladelse efter
den foreslåede § 6, stk. 2.

Den foreslåede ændring i § 6, stk. 2, er en konsekvens af
forslaget om at erstatte den særlige ordning, der gælder for
organisationer omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1,
med en tre-årig tilladelsesordning, jf. lovforslagets § 1, nr. 4.
Den foreslåede ændring er endvidere en konsekvens af, at
der ved lov nr. 81 af 30. januar 2019 om ændring af lov om
indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger (Ind-
samlinger blandt juridiske personer, testamentariske disposi-
tioner m.v.) blev indsat et nyt stykke i indsamlingslovens §
5, hvorefter stk. 2 blev stk. 3. Henvisningen i § 6, stk. 2, 2.
pkt. til stk. 2, nr. 1-3, foreslås derfor ændret til stk. 3, nr.
1-3.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til nr. 13

Det følger af indsamlingslovens § 9, stk. 1, at Indsamlings-
nævnet består af en formand, der skal være jurist, og yderli-
gere fire medlemmer. To af medlemmerne beskikkes efter
indstilling fra Indsamlingsorganisationernes Brancheorgani-
sation (ISOBRO), et medlem beskikkes efter indstilling fra
Dansk Erhverv, og et medlem beskikkes efter indstilling fra
Forbrugerrådet (nu Forbrugerrådet Tænk), jf. lovens § 9, stk.
1. Medlemmerne og stedfortrædere for disse, der udpeges

efter samme regler, beskikkes for 4 år. Genbeskikkelse kan
finde sted, jf. stk. 2.

Det fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 895 af 18.
juli 2014 om forretningsorden for Indsamlingsnævnet (her-
efter Indsamlingsnævnets forretningsorden), at nævnet er
beslutningsdygtigt, når mindst tre af dets medlemmer er til
stede. Nævnets beslutninger træffes efter stemmeflertal, og i
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende,
jf. Indsamlingsnævnets forretningsordenens § 11, stk. 4.

Med henblik på i videre omfang at kunne identificere en
potentiel risiko for hvidvask og terrorfinansiering foreslås
det, at Indsamlingsnævnets sammensætning ændres, så næv-
nets medlemmer – ud over formanden – beskikkes efter ind-
stilling fra henholdsvis Indsamlingsorganisationernes Bran-
cheorganisation, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet Tænk og
Rigspolitiet. Det foreslås, at det medlem, der beskikkes efter
indstilling fra Rigspolitiet, skal have særlig indsigt i fore-
byggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
Det er ikke afgørende, hvilken stillings- eller uddannelses-
mæssig baggrund dette nævnsmedlem har, men derimod at
nævnsmedlemmet har de fornødne faglige kompetencer til
at styrke Indsamlingsnævnets indsigt i forebyggelse og be-
kæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, herunder kom-
petencer inden for tilsyn og kontrol med regnskaber.

De nærmere regler for Indsamlingsnævnets opgaver, herun-
der afstemningsregler, forudsættes fortsat fastlagt i Indsam-
lingsnævnets forretningsorden. Det forudsættes videreført,
at nævnets beslutninger træffes efter stemmeflertal, og at det
i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme, der er af-
gørende.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til nr. 14

Det foreslås, at beskikkelsen af nævnets formand, medlem-
mer og stedfortrædere for disse er betinget af, at de pågæl-
dende sikkerhedsgodkendes, og at godkendelsen opretholdes
i hele beskikkelsesperioden.

Der skal som minimum ske en sikkerhedsgodkendelse til
klassifikationsgraden HEMMELIGT i overensstemmelse
med Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december
2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles in-
teresse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede
informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig be-
skyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret).
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Hvis et medlem mister sin sikkerhedsgodkendelse, vil der
ske en tilbagekaldelse af det pågældende medlems beskik-
kelse.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til nr. 15

Efter indsamlingslovens § 10, stk. 1, 1. pkt., fører Indsam-
lingsnævnet en offentligt tilgængelig fortegnelse over god-
kendte indsamlinger, jf. § 3, stk. 1, og de organisationer, der
er omfattet af § 4, stk. 1, samt godkendte indsamlinger, jf. §
5, stk. 2, og § 6, stk. 2.

Det foreslås i § 10, stk. 1, 1. pkt., at Indsamlingsnævnet
fremover vil skulle føre en fortegnelse over godkendte ind-
samlinger efter lovens § 3, stk. 1, og over organisationer, der
har fået tilladelse efter den foreslåede § 4, stk. 1, samt god-
kendte indsamlinger, jf. § 5, stk. 3.

Forslaget er en konsekvensændring som følge af forslaget
om at ophæve indsamlingslovens § 4, stk. 1, og indføre en
ny tilladelsesordning for almennyttige organisationer mv.,
jf. lovforslagets § 1, nr. 4. Fortegnelsen vil således fremover
også skulle indeholde de organisationer, der i dag er omfat-
tet af den særlige ordning i § 4, der foreslås ophævet, og
som fremover får tilladelse fra nævnet efter den foreslåede §
4, jf. lovforslagets § 1, nr. 4.

Forslaget indeholder endvidere en konsekvensændring som
følge af, at der ved lov nr. 81 af 30. januar 2019 om ændring
af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse for-
eninger (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamenta-
riske dispositioner m.v.) blev indsat et nyt stykke i indsam-
lingslovens § 5, hvorefter stk. 2 blev stk. 3. Henvisningen i
lovens § 10, stk. 1, 1. pkt., skal derfor ændres, så der henvi-
ses til stk. 3 i stedet for stk. 2.

Til nr. 16

Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at indsamlinger foreta-
ges i overensstemmelse med indsamlingsloven, jf. lovens §
10, stk. 1. Indsamlingsnævnet fører endvidere tilsyn med, at
de indsamlede midler er anvendt i overensstemmelse med
det formål, der er angivet i ansøgningen, og at formålet er
lovligt, jf. stk. 2. Det følger af bemærkningerne til bestem-
melsen, at hvis Indsamlingsnævnet får mistanke om, at mid-
lerne fra en indsamling skal gå til et ulovligt formål, vil Ind-
samlingsnævnet skulle anmelde forholdet til politiet, jf. Fol-
ketingstidende 2013-14, A, L 142 som fremsat, side 37.

Det foreslås, at det fremgår direkte af lovteksten, at Indsam-
lingsnævnet skal foretage anmeldelse til politiet, hvis næv-
net får mistanke om strafbare forhold. Endvidere foreslås
det, at nævnet i tilfælde af viden om, mistanke om eller ri-
melig grund til formodning om, at indsamlede midler har til-
knytning til hvidvask eller terrorfinansiering, har pligt til at
underrette Hvidvasksekretariatet omgående.

Det indebærer, at Indsamlingsnævnet i alle tilfælde, hvor der
er mistanke om et strafbart forhold, skal foretage politian-
meldelse, herunder også i de tilfælde, hvor der er foretaget
underretning til Hvidvasksekretariatet om mistanke om
hvidvask og terrorfinansiering.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til nr. 17

Det følger af indsamlingslovens § 8, stk. 1, at indsamlinger
skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik.
Bestemmelsen finder også anvendelse for hjælpeorganisati-
oners hvervning af medlemmer ved personlig eller telefo-
nisk henvendelse, jf. lovens § 1, stk. 2.

Indsamlingsnævnet har i overensstemmelse med indsam-
lingsbekendtgørelsens § 19 udarbejdet retningslinjer om god
indsamlingsskik, som er offentliggjort på Indsamlingsnæv-
nets hjemmeside.

Efter indsamlingslovens § 8, stk. 2, skal klager over over-
trædelse af god indsamlingsskik indgives til Indsamlings-
nævnet. Indsamlingsnævnet afgør herefter, om en klage gi-
ver tilstrækkelig anledning til at iværksætte en nærmere un-
dersøgelse, jf. lovens § 11, stk. 1. Hvis en klage ikke giver
nævnet anledning til kritik, kan sagen afsluttes, uden at Ind-
samlingsnævnet forinden forelægger klagen for den indkla-
gede, jf. stk. 2. Indsamlingsnævnet kan offentliggøre udta-
lelser af kritik samt pålægge en indsamler eller hjælpeorga-
nisation at foretage offentliggørelse heraf, jf. stk. 3.

Indsamlingsnævnet kan også af egen drift tage en sag op til
behandling, jf. lovens § 10, stk. 4.

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i indsam-
lingslovens § 11, stk. 3, om, at hvis Indsamlingsnævnet træf-
fer afgørelse om, at en indsamler har overtrådt god indsam-
lingsskik, udtaler nævnet kritik. Indsamlingsnævnet offent-
liggør udtalelser af kritik på nævnets hjemmeside og pålæg-
ger indsamleren snarest muligt at offentliggøre udtalelsen.

Det foreslås indsat som indsamlingslovens § 11, stk. 4, at
hvis en indsamler har gjort sig skyldig i gentagne overtræ-
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delser af god indsamlingsskik, kan nævnet tilbagekalde ind-
samlerens tilladelse til at foretage indsamling.

Der lægges ikke op til at ændre i retningslinjerne for god
indsamlingsskik.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.4 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til nr. 18

Efter indsamlingslovens § 14, stk. 1, skal der i forbindelse
med indsamlinger omfattet af loven betales et nærmere angi-
vet beløb afhængigt af, hvilken type indsamling der er tale
om. Det følger af stk. 3, at beløbene reguleres årligt pr. 1.
januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det på-
gældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De
herefter fremkomne beløb afrundes med nærmeste 100 dele-
lige kronebeløb. Reguleringen sker på grundlag af de på re-
guleringstidspunktet gældende beløb før afrunding. Indsam-
lingsnævnet offentliggør hvert år på nævnets hjemmeside de
regulerede beløb for det kommende år, jf. stk. 4.

Der skal betales 3.300 kr. årligt (2019-niveau), hvis organi-
sationen er omfattet af § 4, stk. 1, jf. § 14, stk. 1, nr. 2. Det
følger af indsamlingsbekendtgørelsens § 17, stk. 3, at beta-
ling efter indsamlingslovens § 14, stk. 1, nr. 2, skal ske år-
ligt og første gang senest i forbindelse med fremsendelse af
oplysninger til Indsamlingsnævnet. Betalingen vedrører ka-
lenderåret. Betalingen i følgende år skal ske inden udgangen
af januar.

Det følger af den foreslåede § 14, stk. 1, nr. 2, at organisati-
oner, der ønsker en tilladelse efter den foreslåede § 4, stk. 1,
skal betale 10.200 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøg-
ningen.

Den foreslåede bestemmelse skal ses i lyset af lovforslagets
§ 1, nr. 4, hvorefter det foreslås, at den eksisterende ordning
for almennyttige organisationer mv. ophæves og erstattes
med en ny tilladelsesordning. Almennyttige organisationer
mv. vil således fremover skulle have Indsamlingsnævnets
tilladelse til at foretage indsamlinger. Tilladelser gives for
tre år ad gangen.

Med forslaget ensrettes betalingsreglerne for de forskellige
typer indsamlinger.

Beløbet på 10.200 kr. er fastsat på baggrund af, at organisa-
tioner efter de gældende regler skal betale 3.300 kr. årligt
(2019-niveau). Beløbet svarer hermed til tre årlige betalin-
ger af det beløb, der i 2020-niveau ville skulle betales for tre
år.

Der skal i henhold til den gældende § 14, stk. 1, nr. 3, beta-
les 49.400 kr. (2019-niveau) for en 3-årig tilladelse til at fo-
retage én årlig landsdækkende husindsamling, mens der skal
betales 24.700 kr. (2019-niveau) for en 3-årig tilladelse til at
foretage én regional husindsamling, jf. § 14, stk. 1, nr. 4.

Med den foreslåede § 5, stk. 3, jf. lovforslagets § 1, nr. 9,
foreslås det at videreføre den gældende adgang for organisa-
tioner, der er godkendt efter ligningsloven som berettiget til
at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørel-
sen, og som har den fornødne folkelige forankring, til at få
tilladelse til at foretage hus- og gadeindsamling, hvis organi-
sationen kan sandsynliggøre, at der ved indsamlingen ind-
bringes et godt indsamlingsresultat.

Det foreslås imidlertid, at en tilladelse til at foretage én årlig
landsdækkende eller geografisk afgrænset husindsamling
kan gives for op til 3 år. Forslaget indebærer, at en tilladelse
til husindsamling kan gives for en kortere periode end 3 år.

Det foreslås derfor med § 14, stk. 1, nr. 3, at organisationer
skal betale 16.800 kr. pr. landsdækkende husindsamling.
Beløbet er fastsat i lyset af, at en organisation i dag skal be-
tale 49.400 kr. (2019-niveau). Beløbet svarer dermed nogen-
lunde til én årlig betaling af det beløb, der i 2020-niveau vil-
le skulle betales for 3 år. Beløbet vil – ligesom i dag – blive
reguleret årligt efter den gældende § 14, stk. 3.

På samme måde foreslås det i § 14, stk. 1, nr. 4, at organisa-
tioner skal betale 8.400 kr. pr. regional husindsamling. Belø-
bet er fastsat i lyset af, at en organisation i dag skal betale
24.700 kr. (2019-niveau) for en 3-årig tilladelse til at foreta-
ge én regional husindsamling. Beløbet svarer dermed nogen-
lunde til én årlig betaling af det beløb, der i 2020-niveau vil-
le skulle betales for 3 år. Også dette beløb vil blive reguleret
efter de gældende regler.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.1 og 2.2 i lovforslagets almin-
delige bemærkninger.

Til nr. 19

Ifølge den gældende § 14, stk. 1, nr. 5, skal organisationer i
forbindelse med indgivelse af ansøgning om tilladelse til at
foretage en enkeltstående husindsamling, jf. § 5, stk. 2, ind-
betale 15.000 kr. til Indsamlingsnævnet.

Som en konsekvens af, at der ved lov nr. 81 af 30. januar
2019 om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fon-
de og visse foreninger (Indsamlinger blandt juridiske perso-
ner, testamentariske dispositioner m.v.) blev indsat et nyt
stykke i indsamlingslovens § 5, hvorefter stk. 2 blev stk. 3,
foreslås henvisningen i lovens § 14, stk. 1, nr. 5, ændret, så
der henvises til stk. 3 i stedet for stk. 2.
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Til nr. 20

Efter indsamlingslovens § 14, stk. 2, afvises ansøgninger om
tilladelse til at foretage indsamling efter § 3, stk. 1, eller
hus- og gadeindsamling, hvis der ikke i forbindelse med an-
søgningen til Indsamlingsnævnet er betalt et beløb i over-
ensstemmelse med lovens § 14, stk. 1. Hvis en ansøgning
afvises, tilbagebetales beløb indbetalt efter § 14, stk. 1.

Som en konsekvens af, at den gældende ordning i § 4, stk. 1,
foreslås omdannet til en tilladelsesordning, jf. lovforslagets
§ 1, nr. 4, foreslås det med lovforslagets § 1, nr. 18, at der i
forbindelse med indgivelse af en ansøgning om tilladelse ef-
ter § 4, stk. 1, skal betales 10.200 kr. Det foreslås derfor, at
ansøgninger efter lovens § 4, stk. 1 – på samme måde som
ansøgninger om tilladelse til almindelige indsamlinger og
hus- og gadeindsamlinger – afvises, hvis ikke der i forbin-
delse med ansøgningen er betalt et beløb i overensstemmel-
se med lovens § 14, stk. 1. Det foreslås endvidere, at beløbet
vil skulle tilbagebetales, hvis ansøgningen afvises.

Til nr. 21

Efter indsamlingslovens § 16, stk. 1, straffes bl.a. overtræ-
delse af det almindelige tilladelseskrav i lovens § 3, stk. 1,
med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øv-
rige lovgivning. Der kan efter stk. 3 pålægges selskaber m.v.
(juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens
5. kapitel.

Det foreslås, at overtrædelse af den foreslåede § 4, stk. 1,
straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter
den øvrige lovgivning.

Den foreslåede ændring skal ses i lyset af forslaget om at
ændre den særlige ordning for visse organisationer i indsam-
lingslovens § 4, stk. 1, til en tilladelsesordning, jf. lovforsla-
gets § 1, nr. 4.

Forslaget indebærer, at hvis en organisation, der er godkendt
efter ligningsloven som berettiget til at modtage gaver, som
kan fradrages ved indkomstopgørelsen, og som har eksiste-
ret i mindst 3 år, foretager indsamling uden tilladelse efter §
4, stk. 1, vil organisationen kunne straffes med bøde.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.1 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til nr. 22

Det følger af indsamlingslovens § 8, stk. 1, at indsamlinger
skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik.
Klager over overtrædelse af god indsamlingsskik indgives

til Indsamlingsnævnet, jf. stk. 2. Bestemmelsen finder også
anvendelse for hjælpeorganisationers hvervning af medlem-
mer ved personlig eller telefonisk henvendelse, jf. lovens §
1, stk. 2.

Indsamlingsnævnet har i overensstemmelse med indsam-
lingsbekendtgørelsens § 19 udarbejdet retningslinjer om god
indsamlingsskik, som er offentliggjort på nævnets hjemme-
side.

Når Indsamlingsnævnet modtager en klage, afgør nævnet,
om klagen giver tilstrækkelig anledning til at iværksætte en
nærmere undersøgelse, jf. lovens § 11, stk. 1. Hvis en klage
ikke giver nævnet anledning til kritik, kan sagen afsluttes,
uden Indsamlingsnævnet forinden forelægger klagen for den
indklagede, jf. stk. 2. Indsamlingsnævnet kan offentliggøre
udtalelser af kritik samt pålægge en indsamler eller hjælpe-
organisation at foretage offentliggørelse heraf, jf. stk. 3. Ind-
samlingsnævnet kan også af egen drift tage en sag op til be-
handling, jf. lovens § 10, stk. 4.

Med lovforslagets § 1, nr. 17, foreslås det, at der indsættes
en ny bestemmelse i indsamlingslovens § 11, stk. 3, om, at
hvis Indsamlingsnævnet træffer afgørelse om, at en indsam-
ler har overtrådt god indsamlingsskik, udtaler nævnet kritik.
Indsamlingsnævnet offentliggør udtalelser af kritik på næv-
nets hjemmeside og pålægger indsamleren snarest muligt at
offentliggøre udtalelsen.

I lyset heraf foreslås det i § 16, stk. 2, at undladelse af at ef-
terkomme pålæg om at offentliggøre kritik straffes med bø-
de, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgiv-
ning.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.4 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til § 2

Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. februar
2020. Det indebærer bl.a., at Indsamlingsnævnet fra den 1.
februar 2020 vil skulle behandle ansøgninger mv. i den æn-
drede sammensætning af nævnet, der foreslås med lovforsla-
gets § 1, nr. 13. Det gælder også ansøgninger mv., der er
indgivet til nævnet inden den 1. februar 2020, men som end-
nu ikke er færdigbehandlet.

Det foreslås i stk. 2, at § 4, stk. 1, som affattet ved lovforsla-
gets § 1, nr. 4, først finder anvendelse fra den 1. august
2020. Organisationer omfattet af § 4, stk. 1, vil således kun-
ne indsende ansøgning om en 3-årig tilladelse til Indsam-
lingsnævnet fra lovens ikrafttræden, men kravet om tilladel-
se for at kunne foretage indsamling indtræder først den 1.
august 2020. Det foreslås endvidere, at de hidtil gældende
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regler i § 4, stk. 1, i lov om indsamling m.v., finder anven-
delse indtil den 1. august 2020. I perioden frem til dette tids-
punkt kan de pågældende organisationer således foretage
indsamling i overensstemmelse med den gældende oriente-
ringsordning i den hidtil gældende § 4, stk. 1. Baggrunden
for, at denne del af lovforslaget først finder anvendelse fra
den 1. august 2020, er at give organisationerne tilstrækkelig
tid til at indrette sig på den nye ordning og til at søge om til-
ladelse.

Organisationer, der er omfattet af den gældende ordning i
indsamlingslovens § 4, stk. 1, og som dermed har indsendt
oplysninger til Indsamlingsnævnet i overensstemmelse med
§ 4, stk. 1, nr. 1-3, vil skulle foretage betaling for kalender-
året 2020 inden udgangen af januar 2020, som det følger af
bekendtgørelsens § 17, stk. 3, sidste pkt.

I forbindelse med indgivelse af en ansøgning om en 3-årig
tilladelse efter den foreslåede § 4, stk. 1, vil der skulle ske
betaling i overensstemmelse med den foreslåede ændring af
indsamlingslovens § 14, stk. 1, nr. 2, jf. lovforslagets § 1, nr.
18. Hvis organisationen efter den gældende ordning har
foretaget den årlige betaling for at foretage indsamling i
2020, vil en forholdsmæssig del af dette beløb skulle fra-
trækkes indbetalingen for den 3-årige tilladelse. Det bemær-
kes, at de beløb, der er anført i lovforslaget reguleres årligt
efter indsamlingslovens § 14, stk. 3. De regulerede beløb of-
fentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside, jf. stk. 4.

Organisationer, der i dag er omfattet af den gældende ord-
ning i indsamlingslovens § 4, stk. 1, men som ikke opfylder
kravet om at have eksisteret i mindst 3 år, og som dermed
ikke er omfattet af den foreslåede § 4, stk. 1, vil pr. 1. august
2020 være omfattet af indsamlingslovens § 3, stk. 1, og or-
ganisationen vil dermed ikke kunne foretage indsamling
uden Indsamlingsnævnets tilladelse til hver enkelt indsam-
ling. Hvis organisationen efter den gældende ordning har
foretaget den årlige betaling for at foretage indsamling i
2020, vil en forholdsmæssig del af dette beløb skulle fra-
trækkes i forbindelse med organisationens ansøgning efter
indsamlingslovens § 3, stk. 1, og betaling efter § 14, stk. 1,
nr. 1.

Det foreslås i stk. 3, at organisationer, som før lovens ikraft-
træden har fået tilladelse til at foretage hus- eller gadeind-
samling i henhold til § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, i den hidtil
gældende affattelse af lov om indsamling m.v., efter lovens

ikrafttræden anses for at have fået en tilladelse i henhold til
§ 1, nr. 4. Sådanne organisationer kan derfor efter lovens
ikrafttræden og indtil udløbet af tilladelsen foretage almin-
delig indsamling samt hus- og gadeindsamling i samme
form og udstrækning, hvortil tilladelsen er givet.

Forslaget skal ses i lyset af, at en tilladelse til hus- og ga-
deindsamling i mange tilfælde meddeles for 3 år ad gangen,
og at en sådan tilladelse derfor kan have en løbetid på op til
flere år efter lovens ikrafttræden. Hertil kommer, at de orga-
nisationer, der i dag har fået en tilladelse til hus- eller ga-
deindsamling, alle har eksisteret i mindst 3 år, og de opfyl-
der dermed allerede de krav, der stilles efter den foreslåede
§ 4, stk. 1, og bestemmelserne om hus- og gadeindsamling i
§ 5, stk. 3, og § 6, stk. 2.

En sådan tilladelse til hus- og gadeindsamling skal således
efter lovens ikrafttræden betragtes som en tilladelse efter
den foreslåede § 4, stk. 1, således at indsamlinger foretaget
af organisationen anses for at ske med Indsamlingsnævnets
tilladelse, så længe den meddelte tilladelse til hus- og ga-
deindsamling løber. Når tilladelsen til hus- og gadeindsam-
ling udløber, vil organisationen efter de foreslåede regler
skulle søge om tilladelse efter § 4, stk. 1, og i givet fald om
en ny tilladelse til hus- og gadeindsamling.

Til § 3

Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed.

Det foreslås, at loven ikke gælder for Færøerne og Grøn-
land, men at loven ved kongelig anordning helt eller delvis
kan sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de
grønlandske forhold tilsiger.

Færøerne har overtaget indsamlingsområdet. Loven skal
derfor ikke gælde eller kunne sættes i kraft for Færøerne.

Lov om indsamling m.v. er ikke sat i kraft for Grønland. For
Grønland gælder lov nr. 287 af 9. juni 1971 om offentlige
indsamlinger med senere ændringer. Det foreslås derfor, at
loven ved kongelig anordning helt eller delvis skal kunne
sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grøn-
landske forhold tilsiger.
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Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget

§ 1

I lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v., som ænd-
ret ved § 1 i lov nr. 81 af 30. januar 2019, foretages følgende
ændringer:

§ 3. En indsamling kan først iværksættes, når Indsam-
lingsnævnet har givet tilladelse til indsamlingen, jf. dog § 4,
stk. 1. Ved ansøgning om tilladelse til en indsamling skal
formålet med indsamlingen anføres.

1. I § 3, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Indsamlingsnævnet foretager i forbindelse med ansøgnin-
gen en kontrol af det oplyste formål med indsamlingen, jf. §
10.«

Stk. 2. ---
Stk. 3. Indehaveren af en indsamlingsplatform skal sikre,

at Indsamlingsnævnet har givet tilladelse efter stk. 1 til en
indsamling, der oprettes på indsamlingsplatformen, eller at
den organisation, der foretager indsamlingen, er omfattet af
§ 4, stk. 1.

2. 3, stk. 3, affattes således:
»Indehaveren af en indsamlingsplatform skal sikre, at en
indsamling, der oprettes på platformen, har fået tilladelse fra
Indsamlingsnævnet efter § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 1.«

Stk. 4. Når indsamlingen er afsluttet, skal der indsendes
regnskab herfor til Indsamlingsnævnet, jf. dog § 4, stk. 1.

3. § 3, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Når en indsamling efter stk. 1 er afsluttet, skal der

indsendes regnskab for indsamlingen til Indsamlingsnæv-
net.«

§ 4. En organisation, der er godkendt af skatteministeren
som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved
indkomstopgørelsen, kan foretage indsamlinger uden tilla-
delse og efterfølgende indsendelse af regnskab, hvis organi-
sationen til Indsamlingsnævnet har indsendt oplysninger om
1) navn og adresse på organisationen,
2) på hvilken måde organisationen foretager indsamlinger,
og
3) til hvilke formål indsamlede midler anvendes.

4. § 4, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
»Indsamlingsnævnet kan efter ansøgning meddele tilladelse
for 3 år ad gangen til at foretage indsamlinger, hvis ansøge-
ren er en organisation, der er godkendt efter ligningsloven
som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved
indkomstopgørelsen, og organisationen har eksisteret i
mindst 3 år.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde
1) oplysninger om navn og adresse på organisationen, her-
under hvem der kan tegne organisationen,
2) oplysninger om, på hvilken måde organisationen foreta-
ger indsamlinger,
3) oplysninger om, til hvilke formål indsamlede midler an-
vendes,
4) organisationens vedtægter og
5) organisationens seneste årsregnskab.

Stk. 3. Indsamlingsnævnet foretager i forbindelse med an-
søgningen en kontrol af de oplyste formål, jf. § 10.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

Stk. 2. Organisationen skal meddele Indsamlingsnævnet,
hvis skatteministerens godkendelse nævnt i stk. 1 bortfalder,
eller hvis forholdene omfattet af stk. 1, nr. 1-3, ændres.

5. I § 4, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »skatteministerens«
til »organisationens«, og »stk. 1, nr. 1-3,« ændres til: »stk. 2,
nr. 1-4,«.

Stk. 3. Organisationen skal indsende årsregnskab til Ind-
samlingsnævnet.

6. I § 4, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:
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»Årsregnskabet skal indeholde oplysninger om, hvilke ind-
samlinger organisationen har foretaget, herunder indsam-
lingsresultatet for de enkelte indsamlinger.«

Stk. 4. Organisationen skal på en for offentligheden let til-
gængelig måde oplyse, hvilke indsamlinger der er iværksat.

7. I § 4 indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 6, som nyt styk-
ke:

»Stk. 7. Hvis en organisation tilsidesætter betingelserne i
stk. 4-6, eller hvis grundlaget for den meddelte tilladelse i
øvrigt ikke længere anses for opfyldt, tilbagekalder nævnet
organisationens tilladelse efter stk. 1. Det samme gælder,
hvis Indsamlingsnævnet har politianmeldt organisationen.«

§ 5. ---
Stk. 2. Der kan foretages indsamling ved telefonisk hen-

vendelse blandt juridiske personer, når der er givet tilladelse
til indsamlingen, jf. § 3, stk. 1, eller organisationen er omfat-
tet af § 4, stk. 1.

8. I § 5, stk. 2, ændres »eller organisationen er omfattet af §
4, stk. 1« til: »eller organisationen har fået tilladelse, jf. § 4,
stk. 1«.

Stk. 3. Indsamlingsnævnet kan efter ansøgning meddele
tilladelse for 3 år ad gangen til foretagelse af én årlig lands-
dækkende eller geografisk afgrænset husindsamling eller én
enkeltstående husindsamling, som iværksættes på baggrund
af en særlig begivenhed, hvis ansøgeren
1) er omfattet af § 4, stk. 1,
2) kan sandsynliggøre, at der ved indsamlingen indbringes et
godt indsamlingsresultat, og
3) har den fornødne folkelige forankring.

9. I § 5, stk. 3, indsættes før »3 år«: »op til«, og i nr. 1 æn-
dres »er omfattet af« til: »har fået tilladelse efter«.

Stk. 4. Tilladelse til husindsamling efter stk. 2 indebærer,
at ansøgeren på dagen også kan foretage gadeindsamling.

10. I § 5, stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

§ 6. Gadeindsamling må ikke finde sted, jf. dog stk. 2 og §
5, stk. 3.

11. I § 6, stk. 1, ændres »§ 5, stk. 3« til: »§ 5, stk. 4«.

Stk. 2. Indsamlingsnævnet kan dog i særlige tilfælde efter
ansøgning meddele tilladelse til foretagelse af gadeindsam-
ling. Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen opfylde
betingelserne efter § 5, stk. 2, nr. 1-3.

12. I § 6, stk. 2, ændres »§ 5, stk. 2, nr. 1-3« til: »§ 5, stk. 3,
nr. 1-3«.

§ 9. Til varetagelse af opgaver efter denne lov oprettes der
et indsamlingsnævn bestående af 1 formand og yderligere 4
medlemmer, som udpeges af justitsministeren. Formanden
skal være jurist. 2 af de yderligere medlemmer beskikkes ef-
ter indstilling fra Indsamlingsorganisationernes Brancheor-
ganisation, 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Dansk
Erhverv, og 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Forbru-
gerrådet.

13. § 9, stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Nævnets yderligere medlemmer beskikkes efter indstilling
fra henholdsvis Indsamlingsorganisationernes Brancheorga-
nisation, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet Tænk og Rigspoli-
tiet. Det medlem, der beskikkes efter indstilling fra Rigspoli-
tiet, skal have særlig indsigt i forebyggelse og bekæmpelse
af hvidvask og terrorfinansiering.«

Stk. 2-3. --- 14. I § 9 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Beskikkelsen af nævnets formand, medlemmer og

stedfortrædere for disse er betinget af, at de pågældende sik-
kerhedsgodkendes, og at godkendelsen opretholdes i hele
beskikkelsesperioden.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 10. Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at indsamlinger
foretages i overensstemmelse med denne lov, og fører en of-

15. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »og de organisationer, der
er omfattet af § 4, stk. 1,« til: »og de organisationer, der har
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fentligt tilgængelig fortegnelse over godkendte indsamlin-
ger, jf. § 3, stk. 1, og de organisationer, der er omfattet af §
4, stk. 1, samt godkendte indsamlinger, jf. § 5, stk. 2, og § 6,
stk. 2. Nævnet offentliggør regnskaber for indsamlinger på
nævnets hjemmeside.

fået tilladelse efter § 4, stk. 1,«, og »§ 5, stk. 2,« ændres til:
»§ 5, stk. 3,«.

Stk. 2-4. --- 16. I § 10 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
»Stk. 3. Hvis Indsamlingsnævnet får mistanke om et straf-

bart forhold, skal Indsamlingsnævnet anmelde forholdet til
politiet.

Stk. 4. Indsamlingsnævnet skal omgående underrette
Hvidvasksekretariatet, hvis nævnet er vidende om, har mis-
tanke om eller rimelig grund til at formode, at midler fra en
indsamling har eller har haft tilknytning til hvidvask eller fi-
nansiering af terrorisme.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

§ 11. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Indsamlingsnævnet kan offentliggøre udtalelser af

kritik samt pålægge en indsamler eller hjælpeorganisation at
foretage offentliggørelse heraf.

17. § 11, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 3. Hvis Indsamlingsnævnet træffer afgørelse om, at

en indsamler har overtrådt god indsamlingsskik, jf. § 10, stk.
5, nr. 3, udtaler nævnet kritik. Indsamlingsnævnet offentlig-
gør udtalelser af kritik på nævnets hjemmeside og pålægger
indsamleren snarest muligt at offentliggøre udtalelsen.

Stk. 4. Har en indsamler gjort sig skyldig i gentagne over-
trædelser af god indsamlingsskik, kan nævnet tilbagekalde
indsamlerens tilladelse til at foretage indsamling.«

§ 14. Organisationer skal i forbindelse med indsamlinger
omfattet af loven betale følgende:
1) ---
2) 3.000 kr. årligt, hvis organisationen er omfattet af § 4, stk.
1.
3) 45.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om
en 3-årig tilladelse til landsdækkende husindsamling, jf. § 5,
stk. 2.
4) 22.500 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om
regional husindsamling, jf. § 5, stk. 2.

18. § 14, stk. 1, nr. 2-4, affattes således:
»2) 10.200 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om
tilladelse efter § 4, stk. 1.
3) 16.800 kr. pr. landsdækkende husindsamling, jf. § 5, stk.
3.
4) 8.400 kr. pr. regional husindsamling, jf. § 5, stk. 3.«

5) 15.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om
enkeltstående husindsamling, jf. § 5, stk. 2.

19. I § 14, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 5, stk. 2« til: »§ 5, stk. 3«.

6-7) ---
Stk. 2. Ansøgninger, jf. stk. 1, nr. 1 og 3-7, afvises, hvis

betingelsen i stk. 1 ikke er opfyldt. Beløb efter stk. 1, nr. 1
og 3-7, tilbagebetales, hvis ansøgningen ikke imødekom-
mes.

20. I § 14, stk. 2, 1. og 2. pkt. ændres »stk. 1, nr. 1 og 3-7,«
til: »stk. 1, nr. 1-7,«.

Stk. 3-5. ---

§ 16. Overtrædelse af § 2, stk. 2, § 3, stk. 1 og 3, § 5, stk.
1, § 6, stk. 1, og § 7 straffes med bøde, medmindre højere
straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

21. I § 16, stk. 1, indsættes efter »§ 3, stk. 1 og 3,«: »§ 4, stk.
1,«.

Stk. 2-3. --- 22. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Undladelse af at efterkomme pålæg om offentlig-

gørelse efter § 11, stk. 3, straffes med bøde, medmindre hø-
jere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
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