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Tilskud til opstlllede kandidater 

Hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstillingsbe
rettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud modtaget at opstillede kandidater 
tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg. 

Siet kryds, hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstillings
beretti et til folketin sval 

BemcBrk, at hvis en kandidat, der opstiller til regionsrAdsvalg eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunal
bestyrelsesvalg, skat oplysningerne om private og anonyme tilskud, der skat indberettes regionalt, lillige 
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget. 

Erkl�ring om tilskud fra private tilskudsydere i perloden 1. juli til 31. december 2017 

Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller flere tllskud, som 
I.Xi Nej n Ja, f0lgende tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1. juli - 31. december 2017 

Navn • tllskudsyder 

Adresse • tHskudsyder 

Navn pi! kandidaten, der her modtaget tflslrud I Kandidaten her vsrel opstlllet !ii felgende va1g• 

Nevn • tiskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn pA kandidaten, der har modlaget tiskud I Kandidaten har vaeret opstillet til flllgende valg• 

Navn • tifskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Nallfl p� kal\didaten, der her modtagal tilskud I Kandidaten her Vll8ret opstillet tit fulgande 11819• 

Navn • tilskUdsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn pi! kancMaten, der har modtaget tllskud I Ka.ndidaten har v11;1ret opstillet '" lqlgendo vaig• 

*Det skal oplyses, om kandldaten har veeret opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg

Erkla3ring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017 

Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i 
P<:J Nej 17 Ja, felgende perioden 1.juli - 31. december 2017 

Den samlede st0rrelse at anonyme tilskud modtaget at samtlige opstillede kandidater, Kr. 
erklrerinaen vedrerer 

Det erkleeres hermed, at ovenstaende oplysninger vedrerende private og anonyme tilskud omfatter samUige 
o stillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetnin s ligt

Dato og underskrift 
Ovenstaende oplysninger atgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a og partiswttelovens § 14 a 
Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver anssgnlng om tilskud. Oplysningeme 
anvendes af kommunen/regionen til administration at opgaver efter partist0tteloven og partiregnskebsloven. Anseger 
har ret tit at flt at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at kreeve forkerte oplysnin-
Qer rettet. 

� ReprcBsentant for partiorganisation/-forening
Reprasentant for kandidatlisten I Organi
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