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Udkast til forslag til lov om ændring af indsamlingsloven (Udvidelse af lo-

vens anvendelsesområde til indsamlinger foretaget blandt juridiske perso-

ner mv.) 

  

Dansk Erhverv har den 29. juni modtaget Justitsministeriets udkast til lovforslag om ændring af 

indsamlingsloven (Udvidelse af lovens anvendelsesområde til indsamlinger foretaget blandt juri-

diske personer mv.).  

 

Dansk Erhverv er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for danske servicevirksomheder inden 

for blandt andet transport, detailhandlen og en række øvrige servicebrancher. Dansk Erhverv er 

tilsvarende erhvervsorganisation for mange af de almennyttige organisationer, der er godkendt 

efter ligningslovens §8a.  Dansk Erhverv har siden Indsamlingsnævnets oprettelse i 2014 haft 

sæde heri og er senest udpeget for en ny periode.  

 

Bemærkninger  

 

Vedrørende udvidelsen af indsamlingslovens anvendelsesområde – med indsamlinger blandt 

juridiske personer (virksomheder) 

Danskerne skal forsat kunne have tillid til, at organisationernes indsamlinger går til formålet. Og 

virksomhedernes humanitære engagement skal ikke misbruges. Dansk Erhverv bakker derfor op 

om lovudkastet i sin helhed og mener, at det på afgørende vis bidrager til at styrke kontrollen med 

indsamlinger med henblik på at sikre, at indsamlede midler anvendes til det angivne formål.  

 

Dansk Erhverv hilser det velkomment, at det nu forslåes at ophæve den generelle undtagelse for 

indsamlinger blandt juridiske personer, altså virksomheder.  Med denne del af forslaget lukkes et 

hul fra betænkningen og den efterfølgende vedtagelsen af indsamlingsloven. Dengang lød argu-

mentet også, at virksomheder har bedre muligheder for at gennemskue forsøg på svindel. En 

række sager, men også nye elektroniske muligheder, har vist, at også virksomheders villighed til 

godgørenhed kan misbruges, og bliver det. Det skader bredt tilliden til hele indsamlingsområdet.  
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Dansk Erhverv er derfor meget enig i, at indsamlingslovens regler om anmeldelse, regnskabsaf-

læggelse, reglerne om god skik mv. også skal gælde for indsamlinger foretaget blandt juridiske 

personer. 

 

Dansk Erhverv er tilsvarende enig med Justitsministeriet i, at også undtagelsen for private ind-

samlinger blandt fysiske personer også skal gælde for private indsamlinger (eksempelvis en lille 

lokalforening) blandt virksomheder, m.fl., og derved juridiske personer.  

 

Skal almennyttiges organisationers indsamlinger blandt virksomheder undtages?  

Det er i debatten op til regeringens lovforslag blevet fremført, at indsamlinger foretaget af almen-

nyttige organisationer godkendt efter ligningslovens § 8a og §12, skal helt eller delvist undtages 

indsamlinger blandt juridiske personer. Argumentet er blandt andet, at samfundet allerede har 

godkendt disse gennem ligningsloven.  

 

Fra Dansk Erhverv side afhænger vores stillingstagen af den konkrete udforming. Det er afgø-

rende for små og mellemstore virksomheder, at man nemt og overskueligt på samme sted (eksem-

pelvis på indsamlingsnævnets hjemmeside) kan se, hvorvidt en indsamling er godkendt – eller 

hvis der indføres en undtagelse – om organisationen er godkendt. Virksomheder kan ikke forven-

tes at kende omfanget af organisationer godkendt efter ligningsloven.  

 

Udgangspunktet må derfor være, at eksempelvis en lokal erhvervsdrivende på et og samme sted 

kan se, hvorvidt en henvendelse om støtte til et velgørende formål er godkendt på den ene eller 

anden måde.  Hvis der skal være en form for undtagelse for organisationer godkendt efter lig-

ningslovens §8a eller § 12, så det fremgå i en eventuel søgning på indsamlingsnævnets hjemme-

side.  

 

Vedrørende indførslen af en tilladelsesordning  

Dansk Erhverv kan også bakke op om denne del af forslaget, som vil bidrage til at øge andelen af 

indsamlinger registreret af Indsamlingsnævnet og underlagt dets kontrol.  

 

Som en kommentar til denne del af forslaget peger Dansk Erhverv på, at løsningen ikke alene er 

juridisk, men også kommunikativ. At der i højere grad formidles i øjenhøjde.  

 

Indsamlingsområdet er kendetegnet ved at omfatte brede dele af det danske foreningslov og kon-

takt til en stor del af den danske befolkning. Indsamlingsområdet har traditionelt været reguleret 

gennem justitsministeriets ressort, herunder politiet før 2014, og den sproglige afstand kan være 

stor.   Dansk Erhvervs vurdering er, at udtryk som eksempelvis ”juridiske personer” i stedet for 

eksempelvis virksomheder, foreninger eller organisationer, bidrager til en unødig distance.  Det 

fremmer ikke andelen af indsendte og registrerede indsamlinger til Indsamlingsnævnet.     

 

Vedrørende tidsbegrænsning af almindelige indsamlinger 

Dansk Erhverv er enig i denne del af forslaget. 
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Vedrørende Indsamlingsnævnets mulighed for at ændre navn på indsamling  

Med denne del af lovudkastet får Indsamlingsnævnet mulighed for at kunne pålægge en indsam-

ler at ændre navnet på sin indsamling. Dette er afgørende for at kunne forebygge forvekslinger og 

reel misbrug. Dansk Erhverv støtter derfor også denne del af forslaget.  

 

 

 

Dansk Erhverv stiller sig til rådighed for en uddybning af høringssvaret.  

 

 

Med venlig hilsnen  

 

Rasmus Larsen Lindblom 

Velfærdspolitisk chef  

Dansk Erhverv  

 

 


