Organisationer omfattet af § 4
Oversigt over gebyrtakster i forbindelse med lovændringen af den 1. marts 2020
Følgende gebyroversigt har relevans for organisationer som har orienteret Indsamlingsnævnet efter indsamlingslovens § 4 i 2020.
Såfremt organisationen har orienteret indsamlingsnævnet i 2020, og ønsker at fortsætte sine indsamlinger efter 1. august 2020, skal organisationen senest den 1. august 2020 indsende en ansøgning til Indsamlingsnævnet efter lovens §
3 eller § 4. I forbindelse med indgivelse af ansøgningen skal der betales et gebyr.
Lovændringen, som træder i kraft pr. 1. marts 2020, vil have følgende betydning i forbindelse med organisationernes
fremtidige betaling af gebyr:

Gebyr
Ansøgning efter § 4
Såfremt organisationen ikke tidligere har orienteret Indsamlingsnævnet, og organisationen opfylder betingelserne i lovens § 4, kan organisationen søge om
tilladelse til at iværksætte indsamlinger i en periode op til tre år.

10.200 kr.

Konvertering af § 4 orientering til en § 4 tilladelse
Har organisationen orienteret Indsamlingsnævnet, betalt gebyret på 3.400 kr.
for 2020 og samtidig opfylder betingelserne i lovens § 4, kan organisationen ansøge om en treårig tilladelse. Ansøgningen skal indgives inden den 1. august
2020. Det allerede betalte gebyr for 2020 modregnes, og den treårige indsamlingstilladelse vil være gældende for perioden 2020, 2021 og 2022.

6.800 kr.

Ændring af fra § 4 orientering til § 3 tilladelse

33,33 kr.
Har organisationen i 2020 haft en orientering ved Indsamlingsnævnet, og opfylder
organisationen ikke betingelserne i § 4 efter lovændringen den 1. marts 2020, skal
tilbagebetales*
organisationen (såfremt der fortsat ønskes at foretages indsamling) ansøge efter Indsamlingslovens § 3. Den nugældende orientering bortfalder den 1. august 2020, hvorfor organisationen senest den 1. august 2020 skal indsende ansøgning om tilladelse
efter lovens § 3. Det allerede indbetalte gebyr på 3.400 kr., vil forholdsmæssigt mod- *Det indbetalte gebyr for måregnes ansøgningsgebyret på 1.100 kr. der skal betales i forbindelse med en § 3 an- nederne august 2020-december 2020, svarende til
søgning.
1.133,33 kr., modregnes § 3
gebyret på 1.100 kr .

Stopper med indsamling efter 1. august 2020
Hvis organisationen har orienteret Indsamlingsnævnet i 2020, og organisationen ikke ønsker at fortsætte med at indsamle for perioden efter august 2020,
vil organisationen få tilbagebetalt en forholdsmæssig del af det allerede betalte
gebyr på 3.400 kr.

1.133,33 kr.
tilbagebetales *

* Det indbetalte gebyr for månederne august 2020-december 2020, svarende til
1.133,33 kr. tilbagebetales .

