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Tilskud til kandidatlisten
Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2020
tr der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eiler flere tilskud, som tilsammen overstiger ?1.400 kr.
i kalenderåret 2020
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tilskuddet er vden

tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorgamsation/den regionale organisation tor et parti, som p;
1. august 2017 var oostillmasberettiaet til folketingsvalg, skal oplysningerne om orivate tilskud tillige omfatte eventuelle
lokale padiorgamsatiorer vedkommende kommune oartiets cvriae organ saticner. herunder kreasoraanisauorbeliggende i vedkommende region
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Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2020
Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2020
.X Ne!
Ja. følgende
Den samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud, inklusiv anonyme tilskud under beløbsgrænser,
Kr

Den samiede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder

Den samlede størrelse af anonyme tilskud overfort til en konto hos Social- og Indenrigsministeriet
Kr

Der c-r forbud for kandidatlister (ikke for kandidater) mod at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen som i
£020 er 2 i .400 kr. Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, skai kandidatlisten returnehele tilskuddet til tilskudsyderen, og hvis det ikke er muligt, skal hele tilskuddet i stedet overføres til en konto hos
Social- og Indenrigsministeriet.
Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1.
august 2017 var opstiliingsøerettiget til folketingsvalg, skai oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventuelie
lokale oadiorganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer,
belig^enae i vedkommende region.
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Tilskud til opstillede kandidater
Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er aen regionaie organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstiilinasderettiaet til tolketinasvala. skal ODlvsnmaerne om private oo anonvme tilskud modtaget ar onstmede kandidater
tnnae omtatte samtlige kanaicater. aer opstiller tor tilskudsmodtageren til ro Ketingsvain
Det er den regionale oraamsation for den storkreds, som kandidaten opstillede i. som har den nævnte
indberetningspligt
Sæt kryds, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august
2017 var opstillingsberettiget tu folketingsvalg.
Bemærk, at hvis en kandidat, der opstiller tii regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige opstille: ill komi tun. I
Destvreisesvaia. skai oplysninaeme om private og anonyme tilskud, der skal indberettes regionalt, tillige
omfatte det ener ae tilskud, Kanaiaaten nar modtaget til brug ror kommunaibesi-. e— - -

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i kalenderåret 2020
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller fiere tilskud, som tilsammen overstiger 21.400 x.
i Kalenderåret 2020
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‘Det skal oplyses, om kandidaten har været opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyreisesvaig
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Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i kalenderåret 2020
Er der blandt de oostillede kandidater modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2020
’X'Nei
ja. følgende
□en samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, erklæringen vedrører i kalen
deråret 2020
Kr

/ Det erklæres hermed, at ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfatter samtlige
r" opstillede kandidzte'. der er omfattet af kandidatlistens indberetningspligt

Dato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar etter partiregnskadsiovens § 6 a og partistøtteiovens § 14 a.
Kommunen'regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansogning om tilskud. Oplysningerne
anvendes af kommunen/reaionen til administration af opgaver efter partistotteloven og partiregnskabsloven.
Ansøger har ret til at få at vide. hvilke personoplysninger Kommunen/regionen Dehandler og har ret til at kræve
forkerte oplysninger rettet.
^ Repræsentant for partiorganisation -forening
Repræsentant for kandidatlisten
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