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Forord 

Forord 
Denne fremstilling er med få ændringer identisk med den afhandling, jeg ind-
leverede til bedømmelse for den juridiske ph.d.-grad i Århus d. 8. marts 2011. 
Afhandlingen blev bedømt af partner ved Moalem, Weitemeyer, Bentsen 
Advokatpartnerselskab og adj. professor ved Aarhus Universitet, ph.d. Jakob 
Bundgaard (formand); professor ved Uppsala Universitet, jur.dr. Bertil Wi-
man og Tax Partner ved KPMG, ph.d. Søren Næsborg Jensen. Forsvaret blev 
afholdt i Århus d. 7. juni 2011. 
 Afhandlingen blev til under min ansættelse som ph.d.-stipendiat ved Er-
hvervsjuridisk Institut ved det daværende Handelshøjskolen, Aarhus Univer-
sitet (nu Juridisk Institut, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet). 
Jeg skylder alle mine kolleger stor tak for den støtte, de har vist mig under 
hele forløbet, og ser frem mod et fortsat godt samarbejde i fremtiden. Jeg skal 
i den forbindelse også takke cand.merc.jur-studerende Marina Møller Bitsch 
for hjælp med udarbejdelse af registre.  Særligt medlemmerne af den skatte-
retlige forskningsgruppe (Tax Research Forum) skylder jeg min taknemlig-
hed for uvurderlige faglige input. Den største tak skylder jeg min vejleder, 
professor Aage Michelsen og min bivejleder, lektor, ph.d. Liselotte Madsen. 
Uden deres altid indsigtsfulde og tålmodige vejledning var denne afhandling 
næppe blevet til. 
 Flere personer end det går at nævne på dette sted har bidraget til afhand-
lingen, men en række personer skylder jeg en særlig tak. I første omgang vil 
jeg gerne takke Senior Tax Manager ved Deloitte, ph.d. Nikolaj Vinther, som 
inspirerede mig til afhandlingens emne. Tak skylder jeg også Tax Partner ved 
United Tax Network, Jan Dalgaard for god faglig sparing under forløbet. 
Sluttelig vil jeg også takke Tax Partner ved Deloitte og adj. professor ved 
Aarhus Universitet, dr. jur. Jens Wittendorff for altid at være behjælpelig med 
at henvise mig til sidste nye praksis på området. 
 I 2009 gennemførte jeg et forskningsophold ved University of Miami 
School of Law. I den forbindelse modtog jeg økonomisk støtte fra FSR’s 
Studiefond; Jurforsk (Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram); Handels-
højskolens Jubilæumsfond og Otto Mønsteds Fond. Opholdet havde uvurder-
lig værdi for min afhandling og havde ikke været muligt at gennemføre uden 
økonomisk støtte. Tak. 
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Forord 

 En særlig tak skylder jeg også Juridisk Institut ved Aalborg Universitet for 
at stille kontorfaciliteter til rådighed for mig i den sidste periode af mit af-
handlingsforløb. Den imødekommenhed og støtte, alle ansatte ved instituttet 
har vist mig, fagligt som socialt, er jeg dybt taknemmelig for. 
 Sluttelig vil jeg takke mine venner og familie, som jeg har set mindre til 
over de sidste par år, end jeg kunne ønske mig, men som har ydet mig uund-
værlig støtte. Jeg tilegner afhandlingen min elskede kæreste Sisse, som jeg 
skylder alt. 
 
Aalborg og Århus, august 2011 
 
 
 

 10 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 




