
Det følger af Copydan Tekst & Node’s generelle politik for foreningens fordeling af vederlag til  
rettighedshaverne, https://www.tekstognode.dk/politikker/, at det er en betingelse for, at danske 
udgivere kan modtage vederlag fra Copydan Tekst & Node, at vederlaget maksimalt udgør 80 pct. 
af udgiverens samlede indtægter det seneste år; dette svarer til, at vederlaget fra Copydan Tekst 
& Node maksimalt må udgøre 4 gange så meget som de øvrige indtægter. 

Overskrider vederlaget fra Copydan Tekst & Node denne 80 pct.-grænse, reduceres udgiverens 
krav på vederlag det pågældende år med en procentsats svarende til, at vederlaget fra Tekst & 
Node udgør 4 gange så meget som de øvrige indtægter. 

Ved øvrige indtægter forstås indtægter (bruttoomsætning), der vedrører udvikling/udarbejdelse, 
udgivelse, kopiering eller anden ophavsretligt relevant udnyttelse af litterære værker og noder i 
form af: 

• Salg af litterære værker og noder. 

• Licens- og abonnementsindtægter for licenser og abonnementer, der giver adgang til litterære 
værker og/eller noder. 

• Medlemskontingenter, hvor man som en del af medlemskabet får adgang til litterære værker 
og/eller noder. 

• Reklameindtægter og sponsorater i tilknytning til salg og/eller distribution af litterære værker 
og/eller noder. 

• Specifikke tilskud til udvikling, udgivelse m.v. af litterære værker og/eller noder i form af fx 
fondsmidler eller offentlig støtte. 

• Indtægter for sekundær udnyttelse af litterære værker og noder fra andre kollektive  
forvaltningsorganisationer.

Med henvisning til Copydan Tekst & Node’s generelle politik for foreningens fordeling af vederlag til 
rettighedshavernes pkt. 5 kan danske udgivere, der står til at skulle have udbetalt under 100.000 kr. 
fra Copydan Tekst & Node, blive bedt om at indsende en tro og love-erklæring, der indeholder en 
opgørelse over deres øvrige indtægter det foregående år. 

Tro og love-erklæring
Vedr. indtægtskrav for udgivervirksomheder ved udbetaling af  vederlag fra  
Copydan Tekst & Node
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I forbindelse med den forestående udbetaling af vederlag fra Copydan Tekst & Node, erklærer jeg 
med min underskrift, at de afgivne oplysninger er korrekte.

Tro og love-erklæringen gælder for et år. Tro og love-erklæringen skal underskrives i henhold til 
udgivervirksomhedens tegningsregler. 

Omsætningselementer Omsætning i kroner

Salg af litterære værker og noder.  

Licens- og abonnementsindtægter for  
licenser og abonnementer, der giver adgang 
til litterære værker og/eller noder.   

 

Medlemskontingenter, hvor man som en del 
af medlemskabet får adgang til litterære 
værker og/eller noder.

 

Reklameindtægter og sponsorater i tilknytning 
til salg og/eller distribution af litterære værker 
og/eller noder.

 

Specifikke tilskud til udvikling, udgivelse m.v. 
af litterære værker og/eller noder i form af fx 
fondsmidler eller offentlig støtte.

 

Indtægter for sekundær udnyttelse af  
litterære værker og noder fra andre kollektive 
forvaltningsorganisationer end Copydan Tekst 
& Node.

 

I alt  

Dato:
 

  Udgivervirksomhed CVR-nr.

Navn(Blokbogstaver) Underskrift
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