
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. marts 2021

Forslag
til

Lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske
personer

§ 1. Lovens formål er at modvirke, at fysiske og juridiske
personer, herunder udenlandske statslige myndigheder og
statsligt styrede organisationer og virksomheder, kan mod‐
arbejde eller underminere demokratiet og grundlæggende
friheds- og menneskerettigheder ved at give donationer.

§ 2. Udlændinge- og integrationsministeren kan på bag‐
grund af en indstilling fra Udlændingestyrelsen træffe afgø‐
relse om, hvorvidt fysiske og juridiske personer, herunder
udenlandske statslige myndigheder og statsligt styrede orga‐
nisationer og virksomheder, der modarbejder eller undermi‐
nerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskeret‐
tigheder, skal optages på en offentlig forbudsliste. En person
kan kun optages på listen, hvis der er en vis sandsynlighed
for, at den pågældende person har til hensigt at yde en dona‐
tion til en eller flere modtagere i Danmark.

Stk. 2. Udlændingestyrelsen hører Udenrigsministeriet om
eventuelle udenrigspolitiske konsekvenser af optagelse af
en fysisk eller juridisk person på den offentlige forbudsli‐
ste. Vurderer Udenrigsministeriet, at optagelse af den pågæl‐
dende på forbudslisten vil kunne få væsentlige udenrigspo‐
litiske konsekvenser, undlader udlændinge- og integrations‐
ministeren at optage den pågældende på forbudslisten.

Stk. 3. Ved afgørelse om optagelse af en fysisk eller jurid‐
isk person på den offentlige forbudsliste finder forvaltnings‐
lovens § 19 ikke anvendelse.

§ 3. Efter anmodning fra Udlændingestyrelsen kan told-
og skatteforvaltningen videregive oplysninger til Udlændin‐
gestyrelsen om, hvorvidt almenvelgørende og almennyttige
foreninger, fonde, stiftelser og institutioner m.v., der er god‐
kendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, eller § 12, stk. 3,
har oplyst til told- og skatteforvaltningen, at de fra samme
udenlandske gavegiver har modtaget en eller flere gaver,
der sammenlagt overstiger et beløb på 20.000 kr. Told- og
skatteforvaltningens videregivelse af oplysninger forudsæt‐
ter, at Udlændingestyrelsen ved afgivelse af anmodningen
har vurderet, at oplysningerne kan have betydning for Ud‐

lændingestyrelsens vurdering af sandsynligheden for, at en
fysisk eller juridisk person har til hensigt at yde en donation
til en eller flere modtagere i Danmark, jf. § 2, stk. 1, 2. pkt.

§ 4. Optagelse af en fysisk eller juridisk person på den
offentlige forbudsliste sker for 4 år og kan forlænges med
4 år ad gangen. Optagelse på listen sker ved meddelelse i
Statstidende og regnes fra dette tidspunkt.

Stk. 2. Den offentlige forbudsliste kan offentliggøres
med oplysninger om fysiske personers navn, nationalitet,
opholdsland, fødselsdato, fødested og adresse og juridiske
personers navn, logo, adresse og ledelse.

§ 5. Efter anmodning fra en fysisk eller juridisk person,
som er optaget på den offentlige forbudsliste, genoptager
Udlændingestyrelsen sagen. En anmodning om genoptagelse
har ikke opsættende virkning.

Stk. 2. Er der fremkommet nye oplysninger af betyd‐
ning for genoptagelsessagen, forelægger Udlændingestyrel‐
sen sagen for udlændinge- og integrationsministeren efter
reglerne i § 2, stk. 1 og 2. I andre tilfælde fastholder Udlæn‐
dingestyrelsen afgørelsen.

§ 6. Den, som modtager en eller flere donationer, der
enkeltvis eller tilsammen overstiger 10.000 kr. inden for 12
på hinanden følgende kalendermåneder, fra en fysisk eller
juridisk person, som er optaget på den offentlige forbudsli‐
ste, jf. § 2, stk. 1, straffes med bøde.

§ 7. Den, der, uden at forholdet er omfattet af § 6, har
modtaget en eller flere donationer, der enkeltvis eller tilsam‐
men overstiger 10.000 kr. inden for 12 på hinanden følgende
kalendermåneder, fra en fysisk eller juridisk person, som er
optaget på den offentlige forbudsliste, jf. § 2, stk. 1, skal
returnere donationen til donatoren inden 14 dage regnet fra
det tidspunkt, hvor den pågældende blev eller burde være
blevet bekendt hermed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Donationer, der ikke kan returneres til donatoren
inden for fristen i stk. 1, skal overføres til en konto hos
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Udlændinge- og Integrationsministeriet senest 7 dage efter
udløbet af fristen i stk. 1, og ministeriet skal samtidig under‐
rettes herom. Donationer i form af andet end pengebeløb,
der ikke kan returneres til donatoren, skal afhændes af mod‐
tageren på vilkår, der forinden er godkendt af Udlændinge-
og Integrationsministeriet, og et beløb svarende til salgspri‐
sen fratrukket eventuelle udgifter forbundet med salget skal
overføres til kontoen hos Udlændinge- og Integrationsmini‐
steriet inden for fristen i 1. pkt. Fristen i 1. pkt. kan forlæn‐
ges af Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvis anmod‐
ning herom fremsættes inden udløbet af fristen i stk. 1 og
der foreligger særlige grunde. Fristen i 1. pkt. kan endvidere
forlænges, hvis Udlændinge- og Integrationsministeriet i øv‐
rigt finder behov herfor.

§ 8. Overtrædelse af pligten til at returnere en donation
til donatoren efter § 7, stk. 1, eller pligten til at overføre en
donation eller et beløb til Udlændinge- og Integrationsmini‐
steriet efter § 7, stk. 2, straffes med bøde.

§ 9. Der kan pålægges juridiske personer strafansvar efter
reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. En donator, hvis donation er overført til en konto
hos Udlændinge- og Integrationsministeriet, jf. § 7, stk. 2,
1. pkt., kan, indtil 6 måneder efter at donationen er overført,
kræve donationen tilbagebetalt fra Udlændinge- og Integra‐
tionsministeriet. En donator, der har doneret andet end pen‐
gebeløb, kan kræve et beløb, der er overført til en konto hos
Udlændinge- og Integrationsministeriet efter § 7, stk. 2, 2.
pkt., udbetalt, indtil 6 måneder efter at beløbet er overført.

Stk. 2. Donationer, der ikke er krævet tilbagebetalt eller
udbetalt inden for fristen i stk. 1, tilfalder statskassen.

§ 11. Loven træder i kraft den 15. marts 2021.

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men
kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft
for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholds‐
vis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 9. marts 2021

Karen Ellemann

/ Annette Lind
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