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Folketingets Udvalg for Forretningsordenen 

Folketingets Udvalg for Forretningsordenen har den 30. maj 2017 stillet følgende 
spørgsmål nr. 1 vedrørende lovforslag nr. L 198 til økonomi- og indenrigsministeren, 
som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. 1: 

”Betragtes et tilskud til et parti fra koncernforbundne selskaber og andre selskaber 
med samme ejerkreds som individuelle tilskud fra forskellige tilskudsydere, når de 
enkelte selskaber udgør selvstændige juridiske personer?” 

Svar: 

Spørgsmålet vedrører, hvordan en tilskudsyder defineres i henhold til partistøttelov-
givningen. De relevante bestemmelser i denne sammenhæng i partiregnskabsloven 
(lovbekendtgørelse nr. 1123 af 24. oktober 2006) og partistøtteloven (lovbekendtgø-
relse nr. 1291 af 8. december 2006) er beskrevet nedenfor. 
 
Det følger af partiregnskabsloven, at partier, der har været opstillet til det senest af-
holdte folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, skal aflægge regnskab over parti-
ets landsorganisations indtægter og udgifter, jf. partiregnskabslovens § 3, stk. 1. 
Regnskabet skal bl.a. indeholde oplysninger om private tilskud fra private personer og 
oplysninger om tilskud fra internationale organisationer, kollektive private sammen-
slutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fon-
de og foreninger, jf. partiregnskabslovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 5. 
 
Hvis et landsdækkende parti i et regnskabsår har modtaget et eller flere tilskud fra 
samme private tilskudsyder, der tilsammen overstiger 20.000 kr., skal tilskudsyderens 
navn og adresse fremgå af regnskabet, jf. partiregnskabslovens § 3, stk. 2, 1. pkt. 
 
For en kandidatliste, der har været opstillet til det senest afholdte regionsrådsvalg 
henholdsvis kommunalbestyrelsesvalg, er udbetaling af partistøtte bl.a. betinget af, at 
kandidatlisten til regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen indsender en erklæ-
ring med oplysning om modtagne private tilskud. Hvis en kandidatliste fra samme 
private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 
kr., skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses i erklæringen, jf. partistøttelovens § 
10 b, stk. 1, og § 11 d, stk. 1. 
 
Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at hvis et selskab, der udgør en 
selvstændig juridisk person, har ydet tilskud på over 20.000 kr. til et parti eller en kan-
didatliste, skal navn og adresse på det pågældende selskab oplyses i partiets regn-
skab henholdsvis i erklæringen fra kandidatlisten. Det vil således i denne sammen-
hæng være uden betydning, om tilskudsyderen indgår i et koncernforbund eller har 
samme ejerkreds som andre selskaber. 
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Tilsvarende må gælde, at hvis flere selskaber, der hver især udgør selvstændige juri-
diske personer og indgår i et koncernforbund eller har samme ejerkreds som andre 
selskaber, hver yder 20.000 kr. eller derunder til et parti eller en kandidatliste, men 
hvor selskaberne i koncernforbundet m.v. tilsammen har ydet over 20.000 kr. til partiet 
m.v., skal navn og adresse på koncernforbundet eller de enkelte selskaber ikke oply-
ses i regnskabet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Simon Emil Ammitzbøll 
 


