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Bæredygtig markedsføring
Vi siger tak for 2020 og ønsker vores forfattere og læsere alt det bedste for 2021!

Af Jan Trzaskowski, redaktør, Ex Tuto Publishing (jan@extuto.dk)

Den opmærksomme læser har 
opdaget, at Aktuel Jura nr. 1 i 
år udkommer i februar i ste-
det for september. Det lille 

juratidsskrift, som indeholder korte 
fagartikler og oplysninger om ny litte-
ratur, udkommer nu hele to gange om 
året. Aktuel Jura sendes gratis til kunder 
og abonnenter og distribueres i øvrigt 
gennem boghandlere på de danske 
universiteter, som udbyder jurauddan-
nelser.

I denne udgave kan du læse om ret-
liggørelse af bæredygtighedsbegrebet 
samt om en ny dom fra EU-Domstolen 
angående momsgrupper og selvstæn-
dige grupper af personer. 

Bæredygtig markedsføring
Selvom vi solgte 5 tons bøger i 2020, 
har vi stadig brug for at markedsføre 
forlaget og vores udgivelser, så forfat-

ternes overblik og indsigter kommer til 
så megen nytte som muligt.

Sidste år begyndte vi at vedlægge 
vores muleposer i bogforsendelserne. 
Udover at beskytte bøgerne, håber vi, 
at poserne – med din hjælp – bidra-
ger til at nedbringe brugen af plastic i 
samfundet. I 2021 følger vi også op på 
en tradition med at producere rekla-
mekrus, som har en blivende værdi for 
både forlag og bruger.

Hos Ex Tuto støtter vi også bære-
dygtig skovforvaltning ved at anvende 
FSC-mærket papir til vores bøger og 
Aktuel Jura.

Covid-19, igen igen
Den er her stadig og udfordrer borgere, 
samfundsstrukturer mv. Som nævnt i 
sidste udgave af Aktuel Jura, udstilles 
både styrker og svagheder ved elektro-
nisk kommunikation.

Selvom studerende på landes juraud-
dannelser nu tvangsfodres med “digital 
læring”, er det kun blevet tydeligere, 
at teknologien ikke kan erstatte det so-
ciale nærvær, herunder i de kollektive 
læringsprocesser, der udspiller sig på 
landets universiteter.

Pas godt på dig selv, dine nærmeste 
og – hvis du har overskuddet – også 
nogen, du ikke kender.

God læselyst!

     Et bæredygtigt krus anno 2021?
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ISBN: 978-87-420-0031-1 | Udgivet: Januar 2020 
Sider: 324, indbundet | Pris: 300 kr. inkl. moms

En dansk retshistorie 
– fra middelalder til grundlov
Morten Kjær & Helle Vogt

“En dansk retshistorie” er en moderne fremstilling af dansk retshistorie fra 
middelalderen og frem til Grundloven 1953. Læseren introduceres for den 
danske juridiske udvikling og retshistorisk metode.

Omdrejningspunktet er dansk ret og forholdet til europæiske juridiske, 
politiske og religiøse strømninger. Særligt fokus er lagt på institutioner, 
forfatnings-, formue-, straffe- og familieret. Bogen bruges i undervisningen 
i retshistorie på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk 
Universitet. 

Nyhed!

ISBN: 978-87-420-0000-7 | Udgivet: August 2017
Sider: 480, indbundet | Pris: 595 kr. inkl. moms

Guds og øvrigheds straf 
– centralmagt og sædelighed i Danmark-Norge
Morten Kjær

Reformationen i 1536 er et af de store brud i dansk historie. Denne 
retshistoriske fremstilling beskæftiger sig med Reformationens betydning 
for sædeligheds forbrydelserne i Danmark-Norge. Hvordan regulerede og 
straffede central magten de frivillige seksuelle forhold i Danmark-Norge i 
perioden 1536-1648?

Bogen er relevant for alle, der interesserer sig for forholdet mellem ret og 
Reformation og strafferettens historie.
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ISBN: 978-87-420-0032-8 | Udgivet: September 2020
Sider: 900, indbundet | Pris: 595 kr. inkl. moms

Skriftlig jura, 2. udgave
Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.)

Den juridiske fremstilling behandles ud fra fire vinkler: (I) det juridiske 
fag område, (II) teoretisk jura, (III) praktisk jura og (IV) juraens kilder og 
sprog.

I bogens 31 kapitler behandles bl.a. den juridiske metode og andre 
væsentlige aspekter af retsvidenskaben samt udarbejdelsen af forskel-
lige juridiske dokumenter, herunder domme, responsum, betænkninger, 
aftaler samt afhandlinger og andre retsvidenskabelige værker. Endelig 
behandles juraens sprog og kilder, herunder hvordan man formulerer 
jura på engelsk, og hvordan man kan kommunikere mediativt.

Nyhed!
DEL I. DET JURIDISKE FAGOMRÅDE

(1) Peter Blume, Juridisk metode og argumentation, (2) Ulla Neergaard, 
Fortolkning af national ret i lyset af EU-ret, (3) Ole Lando, Fremmed ret i 
juridiske fremstillinger – hvorfor og hvordan?, (4) Henrik Palmer Olsen, 
Videnskabsteori og retsfilosofi, (5) Mikael Rask Madsen, Retssociologi: 
Det retsskabte samfund og den samfundsskabte ret, (6) Jens Evald, Rets-
politik, (7) Ditlev Tamm, Retshistorie og (8) Thomas Riis, Retsøkonomi. 

DEL II. TEORETISK JURA

(9) Carsten Munk-Hansen, Studenterafhandlingen, (10) Ole Ham-
merslev, Hvad er problemet? Om problemformuleringer og konklusio-
ner, (11) Jens Tofteskov & Thomas Riis, Brug af vejleder, (12) Karsten 
Naundrup Olesen & Troels Michael Lilja, Domsanalyse, (13) Ruth 
Nielsen, Ph.d.-afhandlingen og disputatsen, (14) Paul Krüger Andersen, 
Fagartiklen og (15) Palle Bo Madsen, Videnskabelig uredelighed og tvivl-
som forskningspraksis. 

DEL III. PRAKTISK JURA

(16) Peter Møgelvang-Hansen, Betænkninger og andet lovforberedende 
arbejde, (17) Morten Holland Heide & Pernille Bjørnholk, Lovforslaget 
og lovteknik, (18) Nina Holst-Christensen, EU-lovteknik, (19) Børge 
Dahl, Dommen, (20) Erik Werlauff, Processkrifter og præprocessuelle 
skrivelser, (21) Christian Lundblad, Syn- og skønstema, (22) Erik 
Werlauff, Det juridiske responsum, (23) Jon Andersen, Forvaltnings-
afgørelsen, (24) Mads Bryde Andersen, Aftalen og (25) Steen Jørgen-
sen, Notater i den offentlige forvaltning. 

DEL IV. JURAENS KILDER OG SPROG

(26) Erik Sonne, Litteratursøgning, kilder og referencer, (27) Lene 
Rosenmeier, Juridisk sprogbrug – fra kancellistil til forståelighed, 
(28) Sandro Nielsen, Legal English, (29) Jan Trzaskowski, Opsætning 
af juridiske tekster (30) Anne Lise Kjær, Internationale retstekster: sprog, 
oversættelse og fortolkning og (31) Inger Høedt-Rasmussen, Mediativ 
kommunikation.
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Få styr på metoden, 2. udgave
Christina D. Tvarnø & Sarah Maria Denta

I denne bog introduceres læseren til juridisk metode generelt og sam-
fundsvidenskabelig projektmetode specifikt i forhold til tværfaglige 
projekter, der indeholder både jura og økonomi.

Bogen henvender sig til studerende og andre, der har interesse for jura og 
samfundsvidenskabelig projektmetode, herunder i forbindelse med udar-
bejdelse af tværfaglige projekter, hvori der indgår både jura og økonomi. 

ISBN: 978-87-420-0018-2 | Udgivet: August 2018 
Sider: 272, indbundet | Pris: 350 kr. inkl. moms

ISBN: 978-87-420-0036-6 | Udgives: medio 2021
Mere info: på www.extuto.dk og i vores nyhedsbrev

Big Science and the Law
Ulf Maunsbach & Axel Hilling (eds)

This book explores legal aspects of Big Science, including potential 
challenges relating to private international law, labour law, intellectual 
property law, law of associations, environmental law and tax law.

The book is written by legal scholars at Lund University and associates in 
the private sector. It emerges on the backdrop of the European Spallation 
Source which is a state-of-the-art neutron scattering facility that will be 
taken into scientific operation in 2023. The main facility is in Lund with a 
data-center in Copenhagen. 

På vej!
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Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen
Børge Dahl, Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.)

Studierne i dette festskrift er tilegnet professor Peter Møgelvang-Hansen i 
forbindelse med hans udnævnelse til professor emeritus ved Juridisk Insti-
tut på Copenhagen Business School, hvor han har været ansat siden 1988.

I bogens 34 bidrag behandles aktuelle emner – primært inden for 
erhvervs retten – af kollegaer og venner fra ind- og udland.

ISBN: 978-87-92598-46-2 | Udgivet: December 2016 
Sider: 576, indbundet | Pris: 595 kr. inkl. moms

I forskningens og formidlingens tjeneste 
– festskrift til professor Lars Bo Langsted
Sten Bønsing, Thomas Elholm, Søren Sandfeld Jakobsen 
& Lene Wacher Lentz (red.)

Dette festskrift, som er tilegnet professor Lars Bo Langsted, indeholder 
artikler inden for strafferet og erstatningsret samt andre discipliner, 
som Lars Bo har berørt i sit arbejdsliv.

Emnerne spænder vidt fra strafferetlige emner om forbrydelser, der 
ikke eksisterer, databedrageri og borgmestres strafansvar over erstat-
ningsretlige emner om kapitalselskabers erstatningsansvar til emner 
om persondatarettens sanktionering og fremtidens forkyndelser.

ISBN: 978-87-420-0010-6 | Udgivet: Februar 2018 
Sider: 432, indbundet | Pris: 595 kr. inkl. moms
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ISBN: 978-87-420-0037-3 | Udgivet: Januar 2021
Sider: 560, indbundet | Pris: 695 kr. inkl. moms

Lov om forbrugeraftaler med kommentarer, 
4. udgave
Sonny Kristoffersen

Bogen indeholder en systematisk gennemgang af forbrugeraftaleloven, 
herunder de forbrugerpræceptive regler om fortrydelsesret samt de 
omfangsrige oplysningsforpligtelser. Lovkommentaren er udarbejdet i 
en praksisnær kontekst, hvor lovteksterne fortolkes og analyseres, især 
igennem Forbrugerklagenævnets afgørelser, danske domme, EU-retlig 
domspraksis og Forbrugerombudsmandens udtalelser.

Desuden behandles samspillet mellem forbrugeraftalelovens og mar-
kedsføringslovens regler.

Nyhed!

ISBN: 978-87-420-0012-0 | Udgivet: Januar 2018
Sider: 512, indbundet | Pris: 695 kr. inkl. moms

Aftalelovens § 36  
– fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol
Lennart Lynge Andersen

Bogen beskriver introduktionen af aftalelovens § 36 i 1975, og hvorledes 
den har virket. Den arkæologiske forankring undersøges, og samtidig er 
alle trykte afgørelser samt enkelte utrykte analyseret.

Forfatteren påpeger bl.a., at mange fejlagtigt anser urimelighed og 
rimelighed for komplementære størrelser, og han opfordrer til større 
bevidsthed om, at § 36 er en urimelig hedskontrol.
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Fra regnskov til retsprincip 
Med dagens store globale udfordringer bliver det stadig vigtigere at handle innovativt og 
bæredygtigt. De juridiske systemer kan få en nøglerolle i forvaltningen af bæredygtighed.

Af erhvervsforsker, ph.d. Inger Høedt-Rasmussen, Legal Human Academy (legal-human@mail.dk)

En tiltagende del af juristers ar-
bejde går ud på at løse frem-
adrettede opgaver, finde løs-
ninger på problemer, der end-

nu ikke er opstået, eller hindre at de 
nogensinde opstår. Bæredygtighedsbe-
grebet var i en årrække reserveret regn-
skovs- og klimaproblemer, olieudvin-
ding og truede dyrearter, men har alle-
rede længe også haft juridiske aspekter. 

At flytte bæredygtighed fra regnskov 
til retsprincip kræver innovation i både 
proces og resultater samt udvikling af 
nye juridisk holdbare koncepter. Disse 
baseres ofte på samspil mellem viden-
skabelige discipliner. Tværdisciplinære 
sammenhænge kræver, at deltagerne 
har en adfærd, attitude, normsæt og et 
sprog som kan forstås og rummer en 
verbalisering af nye løsninger.

Uanset om der arbejdes med foran-
dring på globalt niveau eller som indi-
vider, ligger en stor del transformation 
og fornyelse i hænderne på enkeltindi-

vider. Når værdier og praksis er bun-
det til aktøren og ikke i systemet eller 
strukturen, åbnes for en forståelse for 
den enkelte deltagers transformations-
kraft – også når det drejer sig om at æn-
dringer i den juridiske verden.

Jurister, som forstår, hvordan bære-
dygtighed er en del af et globalt para-
digmeskift får en unik mulighed for at 
deltage i udviklingen af bæredygtige 
forretningsaktiviteter og tilpasse kon-
trakter, aftaleret, offentlig regulering 
og andre juridiske fag til nye fokusfel-
ter. Når det drejer sig om bæredygtig 
forretning, er det, der adskiller lederne 
fra tilhængerne, ofte modet til at skub-
be grænser.

Retliggørelse af bæredygtighed
Det har været sagt, at bæredygtig ud-
vikling er en terminologi, som alle el-
sker, men som ingen helt ved, hvad be-
tyder. Ikke desto mindre er bæredygtig-
hedsbegrebet nu integreret i flere rets-

kilder. 
Professor Klaus Bosselmann  (Auck-

land University) forsker i global lov-
givning om bæredygtighed og styring 
af økologisk integritet. Retliggørelsen 
af global bæredygtighedsret er base-
ret på den basale økologiske virkelig-
hed og på en forståelse af at selve vores 
arts overlevelse afhænger af vores evne 
til at respektere og opretholde Jordens 
økologiske integritet. Bosselmann ser 
derfor bæredygtighedsprincippet som 
et overordnet og dominerende princip, 
der ikke skal forhandles som retfærdig-
hed og menneskerettigheder.

Demokrati, fred og retfærdighed 
Vejen til en bæredygtig fremtid indebæ-
rer udfordringer for (administration af) 
retfærdighed og juridisk praksis. 

I 1987 publicerede Brundtland-Kom-
missionen rapporten, “Our Common 
Future”, som definerede bæredygtig-
hed som “development that meets the 
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needs of the present without sacrificing 
the ability of future generations to meet 
their own needs”. Brundtland-rappor-
ten introducerede ideen om, at bære-
dygtighed indebærer, at demokratiske 
samfund er baseret på en ideologi om 
verdensomspændende retfærdighed. 
Her kommer bæredygtigheden ind i et 
juridisk verdensbillede.

Det fremgår nu også af Traktaten om 
Den Europæiske Union (TEU) – og af 
beslutninger i Europarådet og FN – at 
opfattelsen af demokrati og grundlæg-
gende rettigheder er udvidet til at om-
fatte bæredygtighed. 

Det fremgår af TEU artikel 3(5), at 
“Unionen […] bidrager til fred, sik-
kerhed, bæredygtig udvikling af jorden, 
solidaritet og gensidig respekt folkene 
imellem, fri og fair handel, udryddelse 
af fattigdom og beskyttelse af menne-
skerettighederne […]

Da jurister har arbejdet med at for-
svare menneskerettighederne, bidrage 
til retfærdighed og hjælpe med at ga-
rantere retsstatsprincippet, vil de også 
have en stor opgave med at hjælpe med 
at realisere målene inden for bæredyg-
tighed. 

Dette inkluderer bevidsthed om be-
folkningernes behov i forhold til øko-
nomien, bekæmpelse af fattigdom, so-
cial bevidsthed hos grupper med særli-

ge behov og de langsigtede rettigheder 
for fremtidige generationer om at leve 
i et afbalanceret økologisk system med 
adgang til naturressourcer.

FN’s Verdensmål nr. 16
Fred, stabilitet, menneskerettigheder 
og effektiv regeringsførelse baseret på 
retsstatsprincipper er vigtige betingel-
ser for en bæredygtig udvikling og ind-
går i FN’s verdensmål for bæredygtig 
udvikling.

Mål 16 har 12 delmål, hvoraf flere vil 
involvere jurister ved løsningen. Især 
(16.3) retssikkerhed og lige adgang til 
en retfærdig rettergang, (16.5) korrup-
tion og bestikkelse, (16.6) effektive, 
ansvarlige og gennemsigtige institu-
tioner, (16.7) lydhøre, inkluderende, 
deltagerbaserede og repræsentative 
beslutningsprocesser, (16.10) offentlig 
adgang til information og beskyttelse 
af fundamentale frihedsrettigheder og 
(16.b) ikke-diskriminerende love og po-
litikker til støtte for en bæredygtig ud-
vikling skal fremmes og håndhæves.

Implementeringen af disse delmål 
kræver tværfaglighed. Samspillet mel-
lem faglige spidskompetencer bliver af-
gørende for udvikling af en metodologi 
med udvidede handlemuligheder i bæ-
redygtighedsprojekter, der skal føre til 
juridisk bindende aftaler. I Holland ar-

bejdes med et koncept kaldet “consci-
ous contracts”, der skaber forpligtelser, 
der integrerer bæredygtighed-aspekter 
i kontrakter. Dette opstiller en ny vision 
om juristernes rolle i forhold til global 
retfærdighed.

Dialog, sprog og realitetstest
Der findes nogle ganske enkle meto-
der, som kan anvendes for, at man kan 
få en mere helhedsorienteret dialog 
i gang. Det er et valg at skabe en dia-
log, også hvor de implicerede har for-
behold. Sproget skal bruges til at un-
derstøtte eller skabe et motiverende 
forhandlingsmiljø, hvor det er muligt 
at fastholde dialog på trods af modstri-
dende hensyn og konflikter og kunne 
se og tale om fremtiden i en kaotisk vir-
kelighed. Sprogvalget skal give trovær-
dighed og inkludere følelser. 

Sproget bruges både til at skabe, for-
stå og ændre verden. Det kan kaldes 
“manipulation” forstået som en hand-
ling, som bruges til at påvirke med, og 
en handling, som interagerer med an-
dre sociale fænomener.

Alt pionerarbejde kræver en realitets-
test, dvs. en vurdering af, om det, man 
er ved at aftale, vil komme til at fungere 
i praksis, både mellem deltagerne og i 
forhold til andre interessenter. Jurister 
kan bruges til at oversætte aftalerne til 
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“juridisk” samtidig med, at der fokuse-
res på pionerernes ret til at finde utra-
ditionelle løsninger i en ramme, der 
også kan fungere i praksis. Dette kræ-
ver åbenhed i forhold til traditionelle 
strukturer og positioneringer.

En involverende tilgang 
Et bæredygtigt globalt fællesskab kræ-
ver aktiv deltagelse. Deltagelse i nye 
praksisfællesskaber betyder, at hver en-
kelt reflekterer over sin rolle og opstiller 
kriterier for, hvad, hvornår og hvordan 
man vil bruge juridiske færdigheder til 
at bidrage til løsningen af vanskelighe-
der forbundet med udvikling og imple-
mentering af bæredygtige projekter el-
ler reguleringer. Parterne ser ofte frem-
ad og er gået ind i en proces for at finde 
en bæredygtig aftale. Den består, fordi 
parterne føler, at de er nået frem til en 
god løsning, ikke fordi der er regler, der 
siger, at sådan skal det være.

Verden er uretfærdig 
– så gør dog noget!
Hvis det anerkendes som et faktum, 
at verden er uretfærdig med konstante 
brud på menneskerettigheder, en tred-
jedel af befolkningen i fattigdom, ulig-
hed, vold og sygdom, så er der en stor 
opgave for jurister, som via deres ud-
dannelse har påtaget sig en forpligtelse 

til at medvirke til fred, lighed og retfær-
dighed. Det er netop det, der er inklu-
deret i FN’s bæredygtighedsmål nr. 16.

Nye generationer af jurister må sam-
men med andre specialister tilegne sig 
færdigheder som gør det muligt at age-
re og kommunikere i multidisciplinære 
teams, som arbejder specialiseret med 
at finde innovative løsninger på de me-
get komplekse udfordringer som kravet 
om bæredygtighed stiller både på sam-
fundsplan, i erhvervslivet, for NGO’er 
og i civilsamfundet.

Det sker, at den lovgivningsmæssige 
byrde eller regeljungle afskrækker virk-
somheder og deres jurister fra at fin-
de innovative kommercielle løsninger. 
Dette gælder f.eks. genanvendelse af af-
faldsmaterialer. Her bliver det fordelag-
tigt at etablere forpligtende partnerska-
ber. Men den innovation og kreativitet, 
der skal til for at finde nye bæredygtige 
løsninger, kan komme i konflikt med 
en traditionel juridisk tilgang. Dette sås 
for nogle år siden da nogle store virk-
somheder, Unilever og Proctor & Gam-
ble, havde samarbejdet om reduktion 
af emballage i vaskemiddelindustrien.

Ifølge EU’s konkurrencekommissi-
ons rapport var virksomhederne eni-
ge om ikke at sænke priserne, når de 
gjorde deres pakker mindre, og de blev 
endog enige om senere at hæve pri-

serne. Det vil sige at de samarbejdede 
om prisen på vaskepulver, og dette stri-
der mod konkurrencelovgivningen. De 
blev idømt en bøde på £ 281 mio.

Eksemplet viser at, selv hvis samar-
bejdets hensigt er at bevæge en indu-
stri mod mere bæredygtige mål, kan 
dette bremses af anden lovgivning. Det-
te sker også i dag og det er derfor hen-
sigtsmæssigt at få rådgivning fra juri-
ster, der forstår bæredygtighedsspørgs-
mål, og som kan virkeliggøre de bære-
dygtige visioner uden at overtræde an-
den lovgivning.

Rådgivere for virksomheder, der øn-
sker at arbejde mere bæredygtigt, står 
ofte over for et valg. Når de får afdæk-
ket et bjerg af juridiske udfordringer 
og usikkerheder, engagerer de sig så for 
at finde en vej fremad, eller vender de 
tilbage på velkendt grund? Alt for ofte 
træffes sidstnævnte valg, så risikoen for 
at blive stoppet af f.eks. konkurrence-
lovgivning blokerer for potentielt giv-
tige beslutninger til understøttelse af 
bæredygtige forretningsmodeller.

Jurister har som en af samfundets 
stærke professioner medansvar for sam-
fundsudviklingen både nationalt og 
globalt. Derfor er det håbet, at jurister-
ne også tager ansvar for udviklingen 
af bæredygtighedsstrategier i juridisk 
kontekst.¶
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ISBN: 978-87-420-0003-8 | Udgivet: September 2017 
Sider: 512, indbundet | Pris: 595 kr. inkl. moms

Aldersdiskriminationsforbuddets indtog 
i arbejds- og ansættelsesretten
Christian Højer Schjøler

Bogen giver et kærkomment og nuanceret indblik i det EU-retlige grundlag 
for forbuddet mod aldersdiskrimination, som ikke har levet et stille liv 
siden dets indtog i arbejds- og ansættelsesretten i 2004.

Bogen er et nyttigt værktøj for praktikere, der ønsker indsigt i de mange 
EU-domme på området og forståelse af forbuddets almene bestanddele, 
herunder proportionalitetsprincippet.

ISBN: 978-87-420-0047-2 | Udgives: Maj 2021
Mere info: på www.extuto.dk og i vores nyhedsbrev

Stigmatisering af psykisk sygdom 
– sundhedsret, menneskeret og 
samfundsøkonomi
Annika Frida Petersen

Denne bog analyserer, hvordan den menneskeretlige regulering kan 
anvendes til at adressere stigmatisering af personer med psykisk sygdom 
i det danske sundhedssystem.

Gennem en bredspektret analyse af sundhedslovgivningen samt struktur 
og praksis i sundhedssystemet skaber forfatteren et blik for de stigma-
tiseringsudfordringer, som opstår og vedligeholdes i italesættelsen og 
håndteringen af en udsat persongruppe. 

På vej!
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ISBN: 978-87-420-0024-3 | Udgivet: Maj 2019 
Sider: 244, indbundet | Pris: 495 kr. inkl. moms

Perspectives on Energy Law: Denmark 
and Beyond
Anita Rønne; redigeret af Beatriz Martinez Romera, Cătălin-Gabriel Stănescu 
& Martha Roggenkamp

Perspectives on Energy Law contains some of the key legal writings of As-
sociate Professor Anita Rønne, from 1985 to 2018. The book emerges from 
a deep sense of respect and appreciation for Anita, who was a dear friend 
and colleague, and aims to be a tribute to her contribution to the develop-
ment of the Energy Law field.

ISBN: 978-87-420-0005-2 | Udgivet: September 2017 
Sider: 272, indbundet | Pris: 395 kr. inkl. moms

Kædeansvar 
– ansvar for underentreprenørers retsbrud
Marie-Louise Holle & Ruth Nielsen

Kædeansvar kan fx blive relevant i tilfælde, hvor en bygherre/ordregiver 
indgår kontrakt med en hovedentreprenør om udførelse af en opgave, 
hvorefter hovedentreprenøren giver arbejdets udførelse i underentreprise 
til en underentreprenør, der underbetaler de ansatte.

I sådanne situationer kan man spørge, om hovedentreprenøren i forhold 
til dels ordregiveren, dels underentreprenørens ansatte hæfter for den 
manglende lønbetaling.
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ISBN: 978-87-420-0043-4 | Udgivet: Januar 2021
Sider: 208, indbundet | Pris: 225 kr. inkl. moms

Internationale løsøreaftaler (CISG del II), 
2. udgave
Thomas Neumann

Bogen giver en letforståelig introduktion til de væsentligste regler, der 
regulerer internationale løsøreaftaler, herunder lovvalg, aftaleindgåelse og 
aftalefortolkning.

Indføringen i lovvalgsreglerne beskriver hovedtrækkene i 1955 Haagerkon-
ventionen og 1980 Rom konventionen. Herudover behandles samspillet 
mellem lovvalgsreglerne og CISG samt principperne for vedtagelse af 
standardvilkår i internationale løsøreaftaler.

Nyhed!

ISBN: 978-87-420-0008-3 | Udgivet: November 2017
Sider: 208, indbundet | Pris: 295 kr. inkl. moms

Danmark og Den Europæiske 
Menneskerettigheds konvention
Jacques Hartmann

Denne bog diskuterer Den Europæiske Menneskerettighedskonventions 
indflydelse i Danmark ved at gennemgå de 15 sager, som Danmark har 
“tabt” siden tiltrædelsen i 1953, hvoraf langt de fleste omhandler retten til 
en retfærdig rettergang.

Bogen viser, hvordan flere af disse sager og andre principielle sager fra 
menneskerettighedsdomstolen har haft en afgørende indflydelse på det 
danske retssystem og værdinormer i Danmark.
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ISBN: 978-87-420-0021-2 | Udgivet: August 2018 
Sider: 308, indbundet | Pris: 395 kr. inkl. moms

Arveretten, 6. udgave
Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen & Linda Nielsen

Denne bog omfatter en gennemgang af regler og praksis om arv, her under 
regler om arv til slægt og ægtefælle. Desuden behandles testamentsregler, 
herunder regler om udvidet samlevertestamente, samt regler om arv og 
indsættelse af begunstiget i forbindelse med forsikring og pension.

Bogen er skrevet til brug for undervisningen i faget Familie- og arveret på 
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og er tillige relevant for 
praktiserende jurister, herunder advokater, dommere og ansatte i stats-
forvaltningen, foruden ansatte i forsikrings-, pensions- og pengeinstitut-
branchen mv., der beskæftiger sig med arve retlige spørgsmål.

ISBN: 978-87-420-0028-1 | Udgivet: August 2019 
Sider: 360, indbundet | Pris: 495 kr. inkl. moms

Familieretten, 9. udgave
Linda Nielsen & Ingrid Lund-Andersen

Denne bog omfatter en gennemgang af regler og praksis om ægtefæller, 
børn og ugifte samlevende samt en mere grundlæggende behandling af 
reglerne om familieformuen, herunder formueforholdene under samlivet 
og ved samlivsophør, separation og skilsmisse.

Bogen er skrevet til brug for undervisningen i faget Familieret på Det 
Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.
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ISBN: 978-87-420-0042-7 | Udgives: Medio 2021
Mere info: på www.extuto.dk og i vores nyhedsbrev

Your Privacy Is Important to Us!
Jan Trzaskowski

This book explores the intersection between consumer protection law 
and data protection law in the context of data-driven business models. 
Discussions are structured around three tiers of information asymmetry 
in which the fields of data protection law and consumer protection law 
may mitigate harms from data-driven business models that inter alia 
infringe on human agency and the democratic debate.

The aim is to present and discuss behaviourally informed regulatory 
solutions that may be achieved through either interpretation of existing 
laws or by the introduction of new legislation. 

På vej!

ISBN: 978-87-420-0016-8 | Udgivet: September 2018
Sider: 400, indbundet | Pris: 450 kr. inkl. moms

Introduction to EU Internet Law, 2nd Edition
Jan Trzaskowski, Andrej Savin, Patrik Lindskoug & Björn Lundqvist

Introduction to EU Internet Law provides a thorough introduction to the 
parts of European Union law that are particularly relevant to the internet, 
including electronic commerce. 

This book may serve as a valuable tool for lawyers, legal academics and 
students who wish to familiarise themselves with Internet law or update 
their knowledge. It is also suitable for people with skills that are more 
technological than legal. 
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ISBN: 978-87-420-0007-6 | Udgivet: Februar 2018
Sider: 272, indbundet | Pris: 395 kr. inkl. moms

Ophavsret og ytringsfrihed
Pernille Bruun Andersen

Denne bog fokuser på ytringsfrihedens rolle i ophavsretssager, herunder 
hvornår det kan være relevant at påberåbe sig ytringsfrihed. Bogen tilsigter 
at skabe større forudsigelighed i ophavsretssager, hvor ytringsfrihed 
påberåbes.

Bogen analyserer kollisioner mellem ophavsret og ytringsfrihed i et natio-
nalt, EU- og folkeretligt perspektiv. Generelle afvejningskriterier, der kan 
inddrages i retssager, identificeres, og der peges også på områder, hvor den 
aktuelle ophavsretlige balance ikke er optimal.

ISBN: 978-87-420-0004-5 | Udgivet: Juni 2019 
Sider: 356, indbundet | Pris: 695 kr. inkl. moms

Copyright, to be or not to be
Jørgen Blomqvist (ed.)

The protection of copyright and related rights is as controversial as ever 
before. It reaches into our everyday activities on the internet and is by 
many seen as an impediment to the free flow of information, culture and 
entertainment. 

This book contains the papers presented at the ALAI Congress in Copen-
hagen on 18–19 May 2017, at which some of the leading experts in the 
world discussed this protection and its role in modern society.
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ISBN: 978-87-420-0011-3 | Udgivet: Oktober 2018 
Sider: 784, indbundet | Pris: 795 kr. inkl. moms

It-ret, 4. udgave
Henrik Udsen

It-ret behandler en række af de retlige problemstillinger, som den digitale 
teknologi giver anledning til, herunder immaterialretten, persondataret-
ten, regelsæt af relevans for e-handel, herunder køb og salg af digitale 
ydelser og elektroniske betalingstjenester, og it-kontraktretten. Bogen, som 
giver et fremragende overblik over komplicerede problemstillinger, kan 
også anvendes som opslagsværk af praktikere.

Henrik Udsen er professor, dr.jur. ved Københavns Universitets Center for 
Informations- og Innovationsret (CIIR).

ISBN: 978-87-420-0015-1 | Udgivet: September 2019
Sider: 316, indbundet | Pris: 495 kr. inkl. moms

Lov om forretningshemmeligheder
Thomas Riis & Jens Schovsbo

Med lov om forretningshemmeligheder, som trådte i kraft den 9. juni 
2018, har Danmark fået en særlig lov, der beskytter forretningshemmelig-
heder mod uberettiget brug. Loven, der hviler på EU-direktiv 2016/943, 
har helt ændret de retlige rammer for beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger. 

Thomas Riis og Jens Schovsbo er begge professorer ved Københavns Uni-
versitets Center for Informations- og Innovationsret (CIIR).
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ISBN: 978-87-420-0033-5 | Udgivet: Januar 2020
Sider: 544, indbundet | Pris: 595 kr. inkl. moms

Dansk persondataret
Bent Ole Gram Mortensen (red.)

Denne antologi giver en generel indføring i dansk persondataret, som den 
ser ud efter implementering af databeskyttelsesforordningen. I bogens 
almindelige del behandles de væsentlige, generelle elementer i person-
dataretten. I den specielle del fokuseres på en lang række retsområder og 
sektorer, som giver denne fremstilling en bredde, der ikke findes i andre 
persondataretlige fremstillinger. 

Bogen er tilrettelagt således, at den også kan læses af ikke-jurister, og 
henvender sig til alle, der har interesse for eller berøring med behandling 
af personoplysninger.

Nyhed!

ISBN: 978-87-420-0035-9 | Udgivet: Marts 2020 
Sider: 576, indbundet | Pris: 795 kr. inkl. moms

It-kontraktret, 2. udgave
Henrik Udsen

It-kontraktret behandler centrale it-kontrakter: udviklingsaftalen, drifts-
aftalen, vedligeholdelsesaftalen og softwarelicensaftalen. Bogen gennem-
går de væsentligste reguleringstemaer og den baggrundsretlige regulering 
for hver af disse aftaletyper og inddrager relevante bestemmelser fra 
gældende standardkontrakter.

Bogen er et uundværligt værktøj for jurister, som arbejder med it-kontrak-
ter, hvad enten man har sparsom eller betydelig erfaring på området.

Henrik Udsen er professor, dr.jur. ved Københavns Universitets Center for 
Informations- og Innovationsret (CIIR).

Nyhed!
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ISBN: 978-87-420-0017-5 | Udgivet: Juli 2018 
Sider: 496, indbundet | Pris: 495 kr. inkl. moms

Persondataforordningen 
– en håndbog for praktikere, 2. udgave
Nis Peter Dall & Jesper Langemark

Denne bog giver et praktisk anvendeligt overblik over persondataforord-
ningen. Bogens specielle del behandler en række emner af stor praktisk 
relevans, bl.a. virksomhedsoverdragelser, outsourcing, markedsføring, 
ansættelsesforhold og nye teknologier som cloud computing og big data.

Bogen – som er forsynet med tjeklister og oversigter – er et praktisk 
værktøj for private og offentlige myndigheder til at sikre compliance med 
de nye, skærpede regler. Forordningen er optrykt i bogen og derfor altid 
ved hånden.

ISBN: 978-87-420-0030-4 | Udgivet: September 2019
Sider: 448, indbundet | Pris: 450 kr. inkl. moms

GDPR Compliance – Understanding the 
General Data Protection Regulation
Jan Trzaskowski & Max Gersvang Sørensen

The processing of personal data plays an increasingly important role in our 
modern information society. This book guides the reader through the legal 
framework, including case law, concerning the processing of personal data 
in EU and provides relevant tools to ensure compliance in businesses.

The book includes the text of the General Data Protection Regulation for 
easy access and annotation. 
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Momsgrupper og selvstændige grupper
Sagen Kaplan International Colleges behandler – ret unikt – samspillet mellem momsgrupper og momsfrita-

gelsen for selvstændige grupper af personer, der særligt har betydning for finans- og forsikringssektoren.  

Af Karina Kim Egholm Elgaard, lektor, ph.d., Københavns Universitet (karina.egholm.elgaard@jur.ku.dk)

På momsområdet er der mu-
ligheder for at behandle flere 
selvstændige enheder som én 
samlet enhed/gruppe i moms-

mæssig henseende. En væsentlig fordel 
er, at transaktioner imellem enhederne 
– der ellers ville være momspligtige – 
bliver “interne transaktioner” inden for 
den samme gruppe, der enten er uden 
for momsens anvendelsesområde eller 
momsfritagede. 

Særligt finans- og forsikringssekto-
ren har nydt godt af denne fordel, idet 
finansiel- og forsikringsvirksomhed 
er momsfritaget, jf. momslovens §  13, 
stk.  1, nr. 10 og 11 (ML), hvorfor der 
ikke er fradragsret for momsen af om-
kostninger medgået til denne virksom-
hed, jf. ML § 37, stk. 1, modsætnings-
vis. Det indebærer, at momsen udgør 
en reel omkostning for denne sektor.

Momsgrupper og selvstændige 
grupper af personer
Den ene mulighed for en momsmæssig 

enhed/momsgruppe er, at flere afgifts-
pligtige personer, der udelukkende dri-
ver momsregisteringspligtig virksom-
hed, kan blive fællesregistreret på sam-
me måde som koncernselskaber med 
momsregistreringspligtige aktiviteter 
kan blive fællesregistreret med andre 
koncernselskaber, som har ikke-moms-
registreringspligtige aktiviteter eller er 
uden økonomiske aktiviteter. Det kræ-
ver 100 % ejerskab, jf. ML § 47, stk. 4. 
Fællesregistreringen medfører, at grup-
pen anses for at være én afgiftspligtig 
person, jf. ML § 3, stk. 3. Ordningen er 
baseret på momssystemdirektivets arti-
kel 11 (MSD), og sædvanligvis omtales 
den momsmæssige enhed som “moms-
gruppe” i stedet for den danske beteg-
nelse “fællesregistrering”.

Den anden mulighed er en selvstæn-
dig gruppe af personer omfattet af ML 
§ 13, stk. 1, nr. 19, således at den selv-
stændige gruppes interne ydelser til 
dets medlemmer er momsfritagne, og 
dermed ikke pålægges moms. Fritagel-

sen vedrører ydelser præsteret af selv-
stændige grupper af personer, som ud-
øver visse oplistede fritagne virksomhe-
der af almen interesse, eller for hvilke 
de ikke er momspligtige, med henblik 
på at yde deres medlemmer de for ud-
øvelsen af deres virksomhed direkte 
nødvendige tjenester. Det er en forud-
sætning, at det enkelte medlems beta-
ling for disse ydelser nøjagtigt svarer 
til medlemmets andel i de fælles udgif-
ter, og at fritagelsen ikke kan fremkalde 
konkurrencefordrejning. Ordningen er 
en implementering af MSD artikel 132, 
stk. 1, litra f). 

Efter at EU-Domstolen (EUD) afskar 
denne mulighed for finans- og forsik-
ringssektoren i sag C-326/15, DNB Ban-
ka, sag C-605/15, Aviva, og sag C-616/15, 
Kommissionen mod Tyskland, blev det ud-
specificeret i den danske bestemmelse, 
at fritagelsen for selvstændige grupper 
af personer bl.a. ikke kan anvendes i 
forbindelse med finansiel- og forsik-
ringsvirksomhed, jf. lov nr. 1130 af 11. 
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september 2018, § 8, da denne kun gæl-
der for selvstændige grupper af perso-
ner, der udøver fritagne virksomheder 
af almen interesse. 

Kaplan International Colleges
Den 18. november 2020 afsagde EUD 
dom i sag C-77/19, Kaplan International 
Colleges (KIC), som vedrører både en 
momsgruppe og en selvstændig grup-
pe af personer på samme tid, herunder 
en grænseoverskridende selvstændig 
gruppe af personer mellem Storbritan-
nien (UK) og et tredjeland uden for 
EU. (Sagen vedrører tiden før Brexit.) 

KIC er et holdingselskab for Kaplan-
koncernen, som leverer uddannelses- 
og karriereudviklingsydelser. Koncer-
nen har ni datterselskaber med hjem-
sted i UK, som alle driver en højere 
læreanstalt i UK i samarbejde med bri-
tiske universiteter. Datterselskabernes 
uddannelsesydelser leveret til studeren-
de er fritagede efter MSD artikel 132, 
stk. 1, litra i). KIC er det repræsentative 
medlem af en momsgruppe, som otte 
af datterselskaberne indgår i (100  % 
ejerskab), idet et enkelt datterselskab 
ikke indgår heri pga. et ejerskab på kun 
45 %. 

Kaplan-koncernen oprettede et aktie-
selskab, Kaplan Partner Services Hong 
Kong Limited (KPS), etableret i Hong-

kong og ejet i lige dele af de ni datter-
selskaber som medlemmer. KPS har 20 
ansatte og driver virksomhed i henhold 
til en medlemsskabsaftale. KPS har le-
veret rekrutteringsydelser til dattersel-
skaberne, som har vedrørt forvaltning 
og servicering af uddannelsesrekrut-
teringsagenter i Øst- og Sydøstasien, 
og støtte til disse for at tilskynde dem 
til at anbefale de internationale colle-
ges, som forvaltes af datterselskaber-
ne. Ydelserne har også vedrørt centra-
lisering af opgaver og forvaltning af 
et netværk af repræsentationskontorer 
over hele verden, som har ydet bistand 
til agenterne i form af markedsførings-
materiale, kurser om uddannelsesinsti-
tutioner/uddannelser, procedurer for 
optagelse og compliance mv. KPS har 
udstedt fakturaer for ydelserne til det 
enkelte datterselskab, som har betalt 
herfor. 

Ifølge KIC’s opfattelse udgør KPS 
og dets medlemmer (ni datterselska-
ber inkl. KIC) en selvstændig gruppe 
af personer, således at KPS’s ydelser er 
momsfritagne. KIC er ikke selv med-
lem af denne gruppe, men ydelserne 
skal momsmæssigt anses for leveret 
til KIC, da KIC er det repræsentative 
medlem af momsgruppen. 

EUD’s vurdering i KIC-sagen
Spørgsmålet i KIC-sagen var, om frita-
gelsen for selvstændige grupper af per-
soner, jf. MSD artikel 132, stk. 1, litra f), 
finder anvendelse på ydelser leveret af 
en selvstændig gruppe af personer, hvis 
medlemmer danner en momsgruppe ef-
ter MSD art. 11, når ydelserne leveres til 
denne momsgruppe. 

EUD indledte med, at det ikke frem-
går af ordlyden af MSD artikel 132, 
stk. 1, litra f), at de ydelser, som sådan-
ne grupper leverer til deres medlemmer, 
er udelukket fra fritagelsen, når med-
lemmerne danner en momsgruppe ef-
ter MSD artikel 11. Når det er sagt, kan 
dannelsen af en momsgruppe – henset 
til selvsamme ordlyd – ikke medføre en 
udvidelse af fritagelsen til ydelser leve-
ret til enheder, der ikke er medlemmer 
af den selvstændig gruppe. Levering af 
ydelser, som en selvstændig gruppe af 
personer præsterer til sine medlemmer, 
der danner en momsgruppe, er derfor 
principielt omfattet af fritagelsen, når 
ydelserne bidrager direkte til udøvelsen 
af virksomhed af almen interesse som 
omhandlet i MSD artikel 132 (herunder 
fritagne undervisningsydelser). 

Videre bemærkede EUD, at i moms-
mæssig henseende kan ydelser leveret 
af en selvstændig gruppe af personer 
til medlemmer af en momsgruppe ikke 
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anses for at være leveret individuelt til 
dens medlemmer, men skal anses som 
leveret til momsgruppen i sin helhed. 
Hertil henviste EUD til sag C-7/13, 
Skandia America, som vedrørte ydelser 
leveret af et hovedkontor med hjemsted 
i et tredjeland til dets filial, der er med-
lem af en momsgruppe i en medlems-
stat. I den sag fastslog EUD, at filialens 
deltagelse i en momsgruppe medfører, 
at filialen adskilles fra den tidligere af-
giftspligtige person (hovedkontoret), 
og filialen bliver en del af en ny afgifts-
pligtig person (momsgruppen). 

Herefter fandt EUD, at den selvstæn-
dige gruppes ydelser skal anses for at 
være leveret til momsgruppen i sin hel-
hed og derfor ligeledes til momsgrup-
pens repræsentative enhed. I det til-
fælde, hvor den repræsentative enhed 
ikke også er medlem af den selvstæn-
dig gruppe af personer, ville en anven-
delse af fritagelsen også komme ikke-
medlemmer til gode, hvilket er en ud-
vidende fortolkning, som er uforenelig 
med fritagelsens formål. Hvis den selv-
stændige gruppe leverer ydelser til en 
momsgruppe, hvoraf ét af medlemmer-
ne ikke er medlem af den selvstændige 
gruppe af personer, finder fritagelsen 
ikke anvendelse, og leveringen af ydel-
serne er derfor momspligtig. 

Kommentar til KIC-sagen
Det følger af KIC-sagen, at ordninger-
ne med momsgrupper og selvstændige 
grupper af personer fungerer side om 
side, idet betingelserne herfor skal være 
opfyldt uafhængigt af hinanden. Et helt 
eller delvist sammenfald af momsgrup-
pens medlemmer og medlemmerne i 
den selvstændige gruppe af personer 
har således principielt ikke nogen be-
tydning. KIC var ikke selv medlem af 
den selvstændige gruppe af personer – 
det var kun de 9 datterselskaber – hvor-
for gruppen bestående af KPS og dat-
terselskaberne ekskl. KIC ikke opfyldte 
betingelserne for momsfritagelsen. 

Det ene datterselskab, som KIC 
kun ejede med 45  %, var ikke en del 
af momsgruppen, men medlem af den 
påståede selvstændige gruppe af per-
soner. Dette blev ikke berørt af EUD, 
men må umiddelbart anses for upro-
blematisk. Datterselskabet opfyldte 
ikke betingelserne for at være en del af 
momsgruppen, hvorfor det selv er en 
afgiftspligtig person. Derimod kunne 
datterselskabet – på linje med andre 
medlemmer – have været medlemmer 
af en selvstændig gruppe af personer, 
såfremt betingelserne havde været op-
fyldt herfor, hvilket de ikke var. 

EUD afgjorde sagen, allerede fordi 
de materielle betingelser for fritagelsen 

for selvstændige grupper af personer 
ikke var opfyldt. Dermed blev det ikke 
afklaret, hvorvidt grænseoverskridende 
selvstændige grupper af personer er til-
ladt, når den selvstændige gruppe er 
etableret i et tredjeland og dens med-
lemmer er etableret i en medlemsstat. 
Det kan bemærkes, at grænseoverskri-
dende momsgrupper ikke er tilladt, jf. 
den direkte ordlyd af MSD artikel 11, 
men dette fremgår ikke direkte af ord-
lyden af MSD artikel 132, stk. 1, litra f), 
hvorfor spørgsmålet fortsat er uafkla-
ret. 

Nye sager på vej
Der er stadig spændende sager på vej, 
særligt sag C-812/19, Danske Bank, ved-
rørende et hovedkontors levering af 
ydelser til dets svenske filial, hvor ho-
vedkontoret indgår i en momsgruppe 
i en medlemsstat, mens den svenske fi-
lial ikke indgår i nogen svensk moms-
gruppe. Sagen går under kælenævnet 
”den omvendte Skandia America”. Li-
gesom med KIC-sagen, der dog forblev 
uafklaret på dette punkt, er der tale om 
en grænseoverskridende problematik, 
som skal håndteres af EU, medlemssta-
terne og tredjelande, da der ellers er ri-
siko for dobbeltbeskatning, kompeten-
cekonflikter, skattekonkurrence mv.¶
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ISBN: 978-87-420-0006-9 | Udgivet: September 2017 
Sider: 688, indbundet | Pris: 695 kr. inkl. moms

Markedsføringsretten, 3. udgave
Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis & Jan Trzaskowski

Markedsføringsretten er en samlet fremstilling af de regler, der sætter 
grænserne for virksomheders markedsføring. 2017-markedsføringsloven og 
den unionsretlige regulering og retspraksis er indarbejdet. Desuden findes 
en systematisk behandling af hele kendetegnsretten, herunder varemærker 
og domænenavne.

I bogens specielle del behandles bl.a. produkt efterligninger, forretningsken-
detegn på internettet samt produkt- og mediespecifikke markedsførings-
regler. 

ISBN: 978-87-420-0002-1 | Udgivet: August 2017
Sider: 816, indbundet | Pris: 795 kr. inkl. moms

Internetretten, 3. udgave
Jan Trzaskowski (red.), Søren Sandfeld Jakobsen, Susanne Karstoft, 
Hanne Kirk, Lars Bo Langsted, Thomas Riis, Charlotte Bagger Tranberg 
& Helena Lybæk Guðmundsdóttir

Tredje udgave af Internetretten er op dateret med seneste retspraksis og 
lovgivning, herunder persondataforordningen og de nye love om markeds-
føring og betaling. Bogen behandler i 12 kapitler de væsentligste temaer 
inden for internetretten – og den er derfor velegnet for alle, der har behov 
for viden om emnet.

Internetretten er skrevet af praktikere samt forskere ved CBS og universite-
terne i København, Aarhus og Aalborg.
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ISBN: 978-87-420-0019-9 | Udgivet: Januar 2019
Sider: 564, indbundet | Pris: 695 kr. inkl. moms

Udbudsretten
Steen Treumer (red.)

Med udbudsloven skete der en gennemgribende fornyelse af udbudsret-
ten, som analyseres indgående i denne bog. Udbudsretten er skrevet af 
eksperter med stort kendskab til og erfaring med retsområdet, der både er 
kompliceret og har stor samfundsøkonomisk betydning.

Bogen er velegnet for både praktikere og teoretikere, der ønsker en generel 
indføring i retsområdet eller at anvende bogen som opslagsværk.

ISBN: 978-87-420-0038-0 | Udgives: April 2021
Mere info: på www.extuto.dk og i vores nyhedsbrev

Ophavsret 
– fra et virksomhedsperspektiv
Hanne Kirk & Thomas Riis

Bogen er en introduktion til ophavsretten, som i de senere år har været i 
en rivende udvikling ikke mindst på grund af digitaliseringen. Bogens fo-
kus er på de ophavsretlige problemstillinger, som de fleste virksomheder, 
står overfor i den løbende drift. Desuden indeholder bogen en generel 
introduktion til immaterialretten.

På vej!
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ISBN: 978-87-420-0034-2 | Udgivet: Juni 2020
Sider: 324, indbundet | Pris: 1.245 kr. inkl. moms

Earn-Out Disputes 
– Post-M&A Disputes Series Vol. I
Niels Schiersing

This first volume deals with issues regarding so-called ‘earn-out’ provisions, 
i.e. purchase price adjustments based on the performance of the business 
(‘the target’) after consummation of the transaction. Such clauses often 
give rise to disputes between the buyer and the seller.

This book series deals with substantive and procedural issues related to the 
transfer of businesses (M&A) and provides a reference to and an analysis of 
case law from several important business jurisdictions, including Delaware, 
New York, England, Australia and New Zealand.

Nyhed!

ISBN: 978-87-420-0027-4 | Udgivet: August 2018 
Sider: 224, indbundet | Pris: 295 kr. inkl. moms

Generalforsamlingen – hånd bog for dirigenter 
og deltagere, 3. udgave
Erik Werlauff

Denne bog er et uundværligt juridisk redskab for enhver, der skal deltage i 
en generalforsamling – som dirigent, aktionær, anpartshaver, andelshaver, 
foreningsmedlem eller ledelsesmedlem.

Bogen giver svar på alle væsentlige spørgsmål om, hvordan generalforsam-
lingens beslutninger træffes, samt forhold vedrørende bl.a. indkaldelse, 
forberedelse, gennemførelse og dokumentation.
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ISBN: 978-87-420-0044-1 | Udgivet: December 2020
Sider: 160, indbundet | Pris: 395 kr. inkl. moms

Skattely – skatteplanlægning, skatteflugt 
og misbrug
Anders Nørgaard Laursen & Liselotte Madsen (red.)

Begrebet skattely bruges i flæng i den offentlige debat, men er ikke entydigt 
defineret i en juridisk kontekst. Ofte anvendes “skattely” som en etikette, der 
kan påklistres forskellige fænomener, man – dvs. politikere, meningsdannere 
og andre – ikke bryder sig om, spændende fra lovlig skatteplanlægning til 
ulovlig skattesvig. I denne bog behandler forskere fra Danmark og Sverige en 
række emner, som i almindelighed knytter an til skattely-begrebet.

Bogen er udgivet på baggrund af en konference, der blev afholdt på Aalborg 
Universitet i oktober 2019 som led i Projekt Skattely 2.0.

Nyhed!

Skat med omtanke 
– festskrift til advokat Tommy V. Christiansen
Torben Bagge & Leo Jantzen (red.)

Med dette festskrift hyldes Tommy V. Christiansen af kollegaer og 
samarbejdspartnere i anledning af hans 70-års fødselsdag den 9. juni 
2019.

Bogen indeholder 22 bidrag primært inden for skatteretten.

ISBN: 978-87-420-0029-8 | Udgivet: Juni 2019 
Sider: 520, indbundet | Pris: 695 kr. inkl. moms
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ISBN: 978-87-420-0025-0 | Udgivet: November 2019
Sider: 272, indbundet | Pris: 395 kr. inkl. moms

Fair Taxation and Corporate Social Responsibility
Karina Kim Egholm Elgaard, Rasmus Kristian Feldthusen, Axel Hilling 
& Matti Kukkonen (eds)

Taxation and CSR is becoming an ever-important concept among multi-
national enterprises, but its meaning and its impact on corporations and 
societies is still uncertain. In this anthology, internationally renowned resear-
chers explore relevant themes within: (1) Taxation and CSR in Perspective, 
(2) Taxation and CSR in Practice and (3) CSR and Taxation in Regulation. 

Despite the lack of common understanding of the meaning of responsible 
tax behaviour, the concept of ‘responsible tax behaviour among multinatio-
nal enterprises (MNEs)’ is materialising as one of the main pillars of CSR.

ISBN: 978-87-420-0026-7 | Udgivet: December 2020
Sider: 280, indbundet | Pris: 395 kr. inkl. moms

VAT Grouping & Cost-Sharing  
– a Critical and Constructive Perspective
Karina Kim Egholm Elgaard, Dennis Ramsdahl Jensen, Anders Mikelsen 
& Marta Papis-Almansa (eds)

This anthology pursues discussion on the rules on VAT grouping and the 
cost-sharing VAT exemption in a critical and constructive academic setting. 
While the focus is on the harmonised European VAT, lessons from other 
jurisdictions are also taken into consideration.

Numerous issues and problems with the two sets of rules are scrutinised 
in this series of articles written by internationally renowned professors and 
experts in VAT/GST law. 

Nyhed!
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