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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om indsamling 

m.v. – sagsnr.: 2019-520-0014 

 

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at kommentere udkast til lov 

om ændring af lov om indsamlinger m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som 

led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask). 

 

Generelt støtter FSR - danske revisorer de foreslåede bestemmelser og hensigten 

om at imødekomme FATF’s kritik i den seneste rapport fra 2017 om Danmark og 

her specifikt kritikken vedrørende anbefaling 8 om terrorfinansiering via såkaldte 

NPO, Non Profit Organizations. 

 

Efter vores vurdering vil ændringerne dog kun styrke terrorforebyggelsen for ind-

samlinger, der rent faktisk søges tilladelse til.  

 

Der foretages mange skjulte indsamlinger, som skal adresseres på anden vis. Ud 

over f.eks. politiets indsats i marken og overvågning af elektroniske indsamlings-

platforme kunne det overvejes generelt at forbyde uopfordrede henvendelser i 

forbindelse med indsamlinger, og således også ved telefonisk henvendelse til 

virksomheder. Hertil kunne det være ønskeligt, at det var muligt at beslaglægge 

opstillede indsamlingsbøsser i tilfælde, hvor det ikke fremgik synligt, at der var 

givet tilladelse til den konkrete indsamling. Endelig kunne der indføres krav om 

certificering af elektroniske platforme, før de lovligt kunne benyttes ved indsam-

linger. 

 

I et lidt bredere perspektiv kunne det overvejes, om det var muligt at gennemfø-

re bestemmelser, der ramte forenings- og skoleområdet som andre traditionelle 

kilder til terrorfinansiering.  
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Side 2  

FSR - danske revisorer har indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask højt på 

agendaen og stiller sig gerne til rådighed for drøftelser, erfaringsudveksling mv. 

med andre underretningspligtige og relevante myndigheder. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Tom Vile Jensen Lars Kiertzner 

Direktør Chefkonsulent,  

statsautoriseret revisor 

 

 


