
Hej Ulla og Lars

På opfordring fra Morten Pedersen fra Skatteankestyrelsen retter jeg henvendelse til jer omkring en genopta-
gelsesanmodning af min fejlbehandlede skattesag.

Jeg synes, det er på tide at få rundet denne sag ordentligt og retteligt af, hvor der er kommet flere elementer 
til siden sidst.

Sagen har jo været en del rundt i systemet og er ikke blevet mindre fejlbehandlet – til gengæld har jeg fået et 
fantastisk indblik, som fremadrettet vil få nogle konsekvenser i positiv retning og med større retssikkerhed 
for borgere. Og ikke mindst kommer der en lang række bøger omkring, hvor lidt retssikkerhed man reelt har.

I har været sporadisk orienteret for nogle år siden og jeg skal derfor komme med en opdatering, som også 
har relevans for min fejlbehandlede skattesag.

I 2014 var det et faktum, at jeg er udsat for offentlig forfølgelse, hvilket bl.a. også kommer til udtryk i min 
bevidst fejlbehandlede skattesag og det jeg kan dokumentere i forbindelse hermed, hvor der flere steder er 
givet køb på min retssikkerhed. Desværre medvirker både flere politiinstanser såvel som retsinstanser i den 
offentlige forfølgelse, hvorfor det endnu ikke har været muligt at politianmelde forholdene.

Jeg forfølger denne sag, til helvedet fryser til is og indtil:

1. uret er blevet gjort ret

2. mine forfølgere er afdækket, da det er den eneste måde, jeg kan komme fri af den offentlige forfølgelse.

Vi har forskellige muligheder herfra:

1. min skattesag bliver genoptaget og får rettelig behandling

2. Ulla bliver personligt stævnet og holdt personligt ansvarlig for de fejl, der er foregået

3. Vi kan tæske rundt i sagen i årevis, hvis genoptagelsesanmodningen bliver afvist.

Det mest fair vil være at indrømme mig det fradrag, som loven retteligt foreskriver. Dette vil også spare om-
budsmanden for at kigge nærmere på selve skattesagen.

Når selve skattesagen er på plads, skal det afdækkes i hvilket omfang og hvem i Skat og hos skattemyndig-
heder der er involveret i den offentlige forfølgelse.

Siden sidst

Lad mig give en opdatering siden sidst :o)

Efter min fejlbehandlede sag i Skat var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville indbringe den for Skatteankenævnet, 
som desværre først kunne behandle sagen næsten et år efter. Allerede på daværende tidspunkt søgte jeg om 
henstand med årsregnskabet, hvilket Skat mærkværdigvis gav afslag på. Allerede her blev der lukket af for 
en mere retfærdig behandling.

Skats afslag på henstand kunne kun indbringes for Landsskatteretten og her lavede man en juridisk teknikali-
tet og udmanøvrede forlods Skatteankenævnet. Det var i sig selv dybt beskæmmende at opleve Landsskatte-



retten haste- og fejlbehandle min sag uden overhovedet at sætte sig ordentligt ind i den. Helt ude af kontekst 
forholdt Landsskatteretten sig til, at jeg var et hobbyfirma, hvilket end ikke var et tema i skattesagen. Jeg er 
klar over, at fejlbehandlingen skete for at mandsopdække Skats fejlbehandling, men at forsvare en fejl er at 
fejle igen og systemet udstillede sig selv igen-igen.

Jeg har siden fundet ud af, at Landsskatterettens bevidste fejlbehandling afstedkom, at Skatteankenævnet 
under ingen omstændigheder ville kunne komme frem til andet end at tilslutte sig Landsskatteretten, alene 
fordi Skatteankenævnet ikke kan gå imod Landsskatteretten - heller ikke selvom de måske ville være af en 
anden opfattelse. Dette har selvfølgelig intet med retssikkerhed at gøre, men det er en strategisk måde at 
sætte folks ”rettigheder” og muligheder ud af spil, hvilket jeg desværre har oplevet flere andre lignende til-
fælde af i det, der nu har udviklet sig til Danmarkshistoriens største korruptionsskandale.

Myndigheder bliver ikke så glade, når man fanger dem i korruption og offentlig forfølgelse og det mundede 
i 2014 ud i, at politiet og flere retsinstanser gjorde mig hjemløs og tog ALT fra min søn og jeg. Det skete 
som en straf for, at jeg har fanget så mange myndigheder i korruption og ikke mindst som et - forgæves - 
forsøg på at lukke munden på mig.

Da Skatteankenævnet var udmanøvreret af Landsskatteretten, stævnede jeg Skat i en habil ret, men det ville 
Skat ikke høre tale om - sagen skulle behandles hos den notorisk inhabile ret i Næstved, hvor sagen blev 
afvist ...

Skatteadvokat

I 2015 fik jeg et dygtigt advokatfirma til at kigge på min skattesag og de var ikke i tvivl - min skattesag var 
fejlbehandlet og de var overraskede over flere forhold i Skats ”sagsbehandling”.

Normalt er det Skat, der skal tage stilling til en genoptagelse, men i mit tilfælde var det imod normal praksis 
Skatteankestyrelsen, der skulle tage stilling hertil. Dette bevidner, at skattemyndigheder er involveret i den 
offentlige forfølgelse, hvilket flere andre besynderligheder også bevidner.

En ting som undrede advokatfirmaet var, at Skat havde udtaget en integreret del af en virksomhed med et 
stort vækstpotentiale. Advokatfirmaet kunne heller ikke forstå, at Skat slet ikke havde foretaget en helheds-
vurdering og dermed ikke havde sagsoplyst korrekt, hvilket jeg også dengang påklagede.

Advokatfirmaet fik i første omgang afslag på en genoptagelse til Skatteankestyrelsen og i anden ombæring 
vedlagde de et kæmpe researchmateriale, som ubestrideligt dokumenterer, at:

1. Skat fejlbehandlede min sag groft

2. Skat sagsoplyste ikke korrekt

3. Skat iagttog ikke tilsvarende og lignende domme, som var afgjort i henholdsvis Landsretten, Højesteret og 
EU-domstolen.

Jeg vedlægger materialet fra advokatfirmaet, hvor jeg tillige havde bedt om at anføre den offentlige forføl-
gelse som et yderligere genoptagelsesgrundlag. Efter nøje overvejelse frarådede advokatfirmaet dette, da 
deres materiale i forvejen var meget omfattende.

Selv for advokatfirmaet med flere personer inde over, var min skattesag en stor sag. Så kan man jo tænke 
lidt over, hvor stort og omfattende mit samlede forløb er og har været, da jeg selvstændigt har skullet føre 
lignende og meget større sager samtidigt.



Skatteyderbetalt hestehold

Jeg blev beskyldt for at have et skatteyderbetalt hestehold. Det har jeg i den grad modbevist i de forløbne 
år. Jeg afmeldte i protest kort efter den uretfærdige skattesag mit momsnummer og det er jeg glad for i dag. 
Dengang var der seks heste i hesteholdet – i dag er der otte. Det betyder, at jeg i over fire år – uden en eneste 
krone i hverken moms eller personlig skat – har forsørget nu otte heste. Dette gennemhuller således, at der 
skulle være tale om et skatteyderbetalt hestehold, hvilket jeg også kraftigt afviste dengang. Reelt var der tale 
om virksomhedsunderskud som følge af lovbrud. hvilket Skat også fik omfattende dokumentation for.

Manglende intensitet

Jeg VED, at jeg har leveret en historisk indsats i de sidste 11 år. Der skal noget til, når man både imponerer 
og decideret overvælder Skat foruden banken. Derfor er det er mig en gåde, hvorfor Skat ikke kiggede på, 
hvad jeg reelt havde udrettet og alligevel fortsat stod oprejst.

Sager tager tid og ressourcer. Skat var fuldt informeret om, hvor omfattende et sagsforløb der udspillede sig 
sideløbende med, at jeg på samtlige livsområder skulle løbe spidsrod. Derfor er det grotesk at blive beskyldt 
for manglende intensitet. Det Skat har gjort, svarer til at bebrejde hjorten, at jægerne skød den ...

Jeg kunne forstå Skats dispositioner, hvis jeg igennem flere år blot havde haft virksomhedsunderskud og 
ikke været skimmelramt. Så syntes jeg også selv, at det havde været berettiget at udtage den del, omend det 
ville være mere fair at lukke hele firmaet, men så skulle jeg jo have penge retur og det var bl.a. det, som Skat 
ville undgå.

Når jeg i omfattende grad har dokumenteret, at det rent faktisk er to skimmelboliger i træk, som er direkte 
relaterbart til de røde bundtal, så syntes hverken jeg eller andre, at Skats håndtering er i orden.

Det arbejde Aagaard Lund har lavet, er rent faktisk det arbejde, som Skat forsømte at sætte sig ind i, da 
min sag var under behandling. Jeg græmmes som ærlig skatteborger over, at det er muligt at få så dårlig en 
behandling af Skat og at Skat og skattemyndigheder foretrækker at hetze uforskyldte borgere, som i forvejen 
leverer en stor indsats uden at have nøde hertil.

Jeg vil lade materialet fra Aagaard Lund tale for sig selv og efter materialet bringer jeg en halvfærdig over-
sigt over de mange sager og sagsnumre, jeg har skullet forholde mig til siden 2006, hvor de færreste sager 
og henvendelser har været frivillige. Listen er langt fra færdig, men det giver et indtryk af, hvad jeg reelt har 
klaret og hvad min betvivlede ”intensitet” er brugt på og hvor der ikke har været mulighed for at fravælge 
tidsrøvende sager. Jeg synes, det er horribelt, at Skat klandrer mig for, at myndigheder ikke overholder lo-
ven, laver lovbrud og deltager i offentlig forfølgelse, som er noget af det mest strafbare for offentlige myn-
digheder. Dette er også en af grundene til, at jeg meget bevidst hindres i at indgive rettelige anmeldelser.

Jeg har lavet en dokumentar i 20 afsnit, som beskriver både den offentlige forfølgelse og Danmarkshistori-
ens største korruptionssag. Dem som har set dokumentaren, er ikke i tvivl om, at der finder offentlig forføl-
gelse sted. Link til dokumentaren her - http://www.vindingforlag.dk/dokumentar.html. Feedback her - 
http://vindingforlag.dk/feedbackdokumentar.html. På et tidspunkt kommer der et enkelt afsnit uden de 
mange båndoptagelser med myndigheder og deres embeds- og magtmisbrug. Musikken i dokumentaren er 
i øvrigt musik, jeg også har lavet igennem årene. I 2012 havde jeg kun 2 ½ CD færdig - i dag er det 9 ½, så 
fortæl mig ikke om ”manglende intensitet”. Jeg har også siden 2012 udgivet 17 bøger og listen over kom-
mende bøger er udvidet betragteligt.

Jeg har en revisor på hånden, som indenfor relativ kort tid kan korrigere og lave mit årsregnskab 2011 og 
2012 færdigt, så også 2016 kan afleveres rettidigt. Imod mit ønske blander Skat nemlig de gamle og det nye 
regnskab sammen. 



Da jeg er ved at skrive til ombudsmanden omkring den offentlige forfølgelse, vil jeg gerne så hurtigt som 
muligt bede om en tilbagemelding på jeres stillingstagen i min fejlbehandlede skattesag, så jeg ved, hvorvidt 
en genoptagelsesanmodning bliver modtaget eller afvist? I min optik består genoptagelsen blot i at indrøm-
me det lovlige fradrag.

Slutteligt kan jeg oplyse, at da vi fraflyttede Rylevænget, blev der fundet stærkt helbredsskadelig skimmel-
svamp i den bolig, som kommunen hårdnakket påstod var renoveret, selvom lægeundersøgelser m.m. for-
talte noget andet, så der var en grund til, at du Lars fik hovedpine af de knapt to timers ophold i boligen. Vi 
andre har været tvunget i årevis til at bo i det uden mulighed for at komme væk - og på toppen blive klandret 
af Skat herfor ...

Da vi endelig kom væk, fortsatte den offentlige forfølgelse med hjemløshed til følge og det er meget konkur-
renceforvridende at være udsat for det, for myndigheder gør sig stor umage for at stække mine vinger bl.a. 
jf. https://www.uow.edu.au/~bmartin/dissent/intro/DNAleaflet.html

Mvh.
Tinamaria



Genoptagelsesanmodning fra advokatfirmaet Aagaard Lund
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På vegne af min klient, Tinamaria Fabrina Jensen, skal jeg hermed anmode om genoptagelse af klagesag 
hos Skatteankenævn Sydvestsjælland (Sagsnr. 13-0189293) vedrørende min klients skatteansættelse for 
indkomståret 2011. 
 
 
 
PåstandPåstandPåstandPåstandeeee    
 
Skatteankestyrelsen tilpligtes principalt at genoptage klagesagen vedrørende min klients skatteansættelse 
for indkomståret 2011. 
 
Skatteankestyrelsen tilpligtes subsidiært at anerkende, at hesteholdet ikke kan udskilles fra min klients 
øvrige virksomhed, Universal Growth v/ Tinamaria Fabrina Jensen. 
 
Skatteankestyrelsen tilpligtes mere subsidiært at anerkende, at min klient har drevet hesteholdet 
erhvervsmæssigt med den konsekvens, at underskuddet herfor kan fradrages.  
 
 
    
SagsfremstillingSagsfremstillingSagsfremstillingSagsfremstilling    
    
Sagen angår overordnet spørgsmålet om, hvorvidt min klient kan få genoptaget sin skatteansættelse for 
indkomståret 2011.  
 
 

Sagsbehandler: 
Advokat Lars Aamann 
 
Telefon:  70 70 18 99 
E-mail:  info@alskat.dk 
 
København, den 7. juli 2016 

Skatteankestyrelsen 
Ved Vesterport 6, 6. sal 
1612 København V 
 
Sendt pSendt pSendt pSendt på email: sanst@sanst.dkå email: sanst@sanst.dkå email: sanst@sanst.dkå email: sanst@sanst.dk    
 
    



 

2 
AAGAARD LUND ApS, CVR-nr. 35416722, Flæsketorvet 68, 1711 København V, tlf. 70 70 18 99, www.alskat.dk  
 

Mere konkret angår sagen, hvorvidt den af SKAT samt Skatteankenævn Sydvestsjælland trufne afgørelse 
om, at min klients virksomhed skal opdeles er korrekt, samt om den udskilte del af virksomheden, der 
vedrører hesteholdet, kan anses for erhvervsmæssigt drevet.  
 
Materielt angår sagen, hvorvidt min klient er berettiget til fradrag for underskud i virksomhed i 2011 på 
kr. 195.181, hvoraf underskuddet vedrørende den udskilte del af virksomheden (hesteholdet) udgør kr. 
159.062.  
 
SKAT har den 15. maj 2013 truffet afgørelse i sagen jf. (bilag 1bilag 1bilag 1bilag 1). SKAT nægter fradrag for underskud på 
kr. 159.062, men indrømmer fradrag for underskud på kr. 36.119 vedrørende de øvrige aktiviteter i 
virksomheden. 
    
SKAT finder i sin afgørelse, at min klients virksomhed, Universal Growth v/Tinamaria Fabrina Jensen 
(CVR-nr. 21 65 52 01) skal opdeles i flere virksomheder.  
 
SKAT finder endvidere, at hesteholdet ikke kan anses som erhvervsmæssigt drevet med virkning per 1. 
januar 2011.  
 
Virksomheden består af følgende aktiviteter:  
Forfatter- og forlagsvirksomhed, undervisning, terapi- og behandling, konsulentvirksomhed og 
hestehold. SKAT har udskilt hesteholdet fra den øvrige del af virksomheden.  
 
Det fremgår af SKATs afgørelse, at virksomheden er opløst den 30. april 2013. Det bemærkes hertil, at 
min klient har i sinde at fortsætte driften i virksomheden. 
 
Min klient indbragte SKATs afgørelse for Skatteankenævn Sydvestsjælland. Den 27. juni 2014 traf 
Skatteankenævn Sydvestsjælland afgørelse i sagen, hvorved SKATs afgørelse blev stadfæstet, jf. (bilag 2bilag 2bilag 2bilag 2)  
 
Den 15. december 2015 anmodede Aagaard Lund ApS SKAT om genoptagelse af sagen (bilag 3bilag 3bilag 3bilag 3).  
 
Ved brev af den 4. januar 2016 (bilag 4bilag 4bilag 4bilag 4) meddelte SKAT, at SKAT ville videresende anmodningen om 
genoptagelse af min klients skatteansættelse for 2011 til Skatteankestyrelsen, da Skatteankenævn 
Sydvestsjælland den 27. juni 2014 havde truffet afgørelse i sagen. 
 
Den 4. marts 2016 traf Skatteankenævnet Sydvestsjælland afgørelse i sagen (Sagsnr. 16-0022182) om, at 
der ikke er grundlag for at genoptage sagen jf. (bilag 5bilag 5bilag 5bilag 5). Afgørelse blev truffet uden, at der var sket 
partshøring. 
    
    
    
AnbringenderAnbringenderAnbringenderAnbringender    
    
    
1) Ad den principale påstand om genoptagelse 
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Til støtte for den ovenfor nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at min klient er berettiget til 
genoptagelse klagesagen vedrørende skatteansættelsen for indkomståret 2011 jf. Skatteforvaltningslovens 
§ 35 g stk. 1.  
 
Bestemmelsens stk. 1 anfører, at  
 
”Den myndighed, der har truffet afgørelse i en klagesag, kan efter anmodning fra en part genoptage en 
sag, der er påkendt eller afvist af myndigheden, når der forelægges myndigheden oplysninger, som ikke 
tidligere har været fremme under sagen, og det skønnes, at de nye oplysninger kunne havde medført et 
væsentligt ændret udfald af afgørelsen, hvis de havde foreligget tidligere.” 
 
Ved en vurdering af om der har været fremsat oplysninger, der begrunder en genoptagelse, har 
Skatteankenævnet taget udgangspunkt i den kortfattede anmodning af 15. december 2015.  
 
Denne skrivelse var kun ment som et foreløbigt indlæg i sagen.  
 
Dette er forklaret til sagsbehandleren af sagen, Morten Pedersen, som har henvist til, at der kan indgives 
en ny anmodning om genoptagelse, jf. telefonnotat af 13. maj 2016 (bilag bilag bilag bilag 6666).   
 
Der vil i det nedenstående fremlægges nye og relevante oplysninger og anbringender, som begrunder en 
genoptagelse af klagesagen.   
 
Det fremgår i øvrigt Skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 3, at  
    
”Den myndighed, der truffet afgørelse i en klagesag, kan imødekomme en anmodning om genoptagelse, 
selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis myndigheden skønner, at ganske særlige 
omstændigheder taler herfor.” 
 
Det forhold, at der fremlægges nye oplysninger kan således ikke vurderes som et afgørende kriterium 
for, hvornår skatteyder kan få genoptaget en klagesag.  
 
Dette må snarere bero på en konkret vurdering af, hvilke konsekvenser det vil få for skatteyderen, 
såfremt myndighedens afgørelse opretholdes.  
 
Skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 2 foreskriver, at  
 
”De nye oplysninger skal forelægges myndigheden inden for en af følgende frister:  

1) Fristerne efter § 26, stk. 2, § 27, § 31, stk. 2, § 32, § 32 a, stk. 1, eller § 33 for fremsættelse af en 
anmodning om genoptagelse.” 

 
Det gøres gældende, at genoptagelse skal ske i medfør af lovens § 27, stk. 1, nr. 8, hvorefter genoptagelse 
kan ske uanset fristerne i § 26 såfremt,  
 
”Told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra den skattepligtige giver tilladelse til ændring af 
ansættelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder.” 
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Det fremgår af Den Juridiske Vejledning, 2016-1, afsnit A.A.8.2.2.2.2.8, at det centrale 
anvendelsesområde for genoptagelse efter Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 er, når en 
ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat er forkert som følge af, at SKAT har begået 
ansvarspådragende fejl.  
 
Der kan også være grundlag for genoptagelse, hvis fejlen hos SKAT ikke har en ansvarspådragende 
karakter, herunder hvis fejlen har været årsag til en materiel forkert ansættelse, som det efter en konkret 
vurdering må anses for urimeligt at opretholde.  
 
Det er i anmodning om genoptagelse af 15. december 2015 (bilag 3) gjort gældende, at det er en fejl, når 
SKAT udskiller hesteholdet som en separat virksomhed. 
 
Denne fejl medfører, at SKAT foretager en materielt forkert ansættelse ved at opgøre underskuddet i 
virksomheden til at være større, end virksomhedens faktiske resultat.  
 
Det bemærkes hertil, at min klients virksomhed, Universal Growth v/ Tinamaria Fabrina Jensen, samlet 
set har genereret et overskud i flere indkomstår.  
 
SKAT og Skatteankenævnet bemærker, at min klient har oplyst, at overskuddet i virksomheden i 2004 
var kr. 80.410 hvilket beløb ikke er specificeret nærmere. Det kan ved regnskab dokumenteres, at 
overskuddet i 2004 udgjorde kr. 78.900 (bilagbilagbilagbilag    7777)....    
 
SKAT og Skatteankenævnets afgørelse om, at hesteholdet skal udskilles fra Universal Growth 
v/Tinamaria Jensen bør tilsidesættes. Se hertil nedenfor. 
 
 
2) Ad den subsidiære påstand om udskillelsen af hesteholdet 
 
SKAT finder i sin afgørelse af den 15. maj 2013, at min klients hestehold ikke anses som erhvervsmæssig 
virksomhed med virkning per 1. januar 2011. 
 
Det følger heraf, at SKAT har valgt at udskille hesteholdet fra min klients virksomhed Universal Growth 
v/ Tinamaria Fabrina Jensen. 
 
SKAT udtaler sig ikke særskilt om, at der foretages en udskillelse af hesteholdet. Ligesom der i SKATs 
afgørelse ikke fremgår en forklaring eller begrundelse for, hvorfor udskillelsen foretages.  
 
Vedrørende vurderingen af hesteholdet oplyser SKAT blot på side 29 i afgørelsen af 15. maj 2013, at  
 
”På baggrund af en samlet vurdering af de faktiske forhold omkring dit hestehold er det SKATs 
vurdering, at disse aktiviteter fra 1. januar 2011 ikke længere har en intensitet og omfang, at det kan 
betegnes som selvstændig økonomisk virksomhed, jf. § 3 i momsloven. Derfor er disse aktiviteter ikke 
omfattet af momslovens bestemmelser.  
Tilsvarende er det SKATs vurdering, at dine udgifter i forbindelse med dit hestehold i 2011 ikke er 
driftsudgifter, der er afholdt til at erhverve sikre eller vedligeholde din indkomst. SKAT kan derfor ikke 
godkende den del af underskuddet i din virksomhed for 2011, der relaterer sig til dit hestehold.” 
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SKAT anfører hverken retsregler eller praksis, der anvendes som hjemmel til nægte fradrag for 
underskud med henvisning til, at hesteholdet og den øvrige virksomhed må anses som to adskilte 
aktiviteter, der hver især skal opfylde kravene til erhvervsmæssig drift.  
 
Under afsnit 1.4 (SKATs bemærkninger og begrundelse) i SKATs afgørelse henviser SKAT til afsnit 
C.C.1.3.1 i Den Juridiske Vejledning om afgrænsningen mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig 
virksomhed. Dette har SKAT anvendt til at foretage en vurdering af, hvorvidt hesteholdet kan betragtes 
som rentabelt. Men afsnittet anfører intet om, hvorvidt der er hjemmel til at foretage en udskillelse af 
hesteholdet for derefter at vurdere hesteholdets rentabilitet isoleret set. 
 
SKAT har ej heller i forslag til afgørelse af 19. marts 2013 begrundet, hvorfor hesteholdet skal udskilles. 
 
Min klient har på intet tidspunkt fået en forklaring på, hvad der er baggrunden eller hjemlen for, at 
SKAT adskiller hendes virksomhed.  
 
Det forekommer kritisabelt, at SKAT ikke begrunder eller belyser dette forhold, især henset til, at det 
medfører negative konsekvenser for min klients indkomst.  
 
Det fremgår af Forvaltningslovens § 22, at skriftlige afgørelser skal ledsages af en begrundelse. En 
begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler der ligger til grund for 
afgørelsen jf. Forvaltningslovens § 24, stk. 1, 1. pkt. Endvidere skal en begrundelse fremstå som en 
tilstrækkelig dækkende og korrekt forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold jf. 
Den Juridiske Vejledning, 2016-1, afsnit A.A.7.4.7. 
 
Er der tvivl om den retlige fortolkning eller om indholdet af den regel, der efter SKATs opfattelse skal 
lægges til grund i sagen, må SKAT næremere redegøre for fortolkningen jf. Den Juridiske Vejledning, 
2016-1, afsnit A.A.7.4.7. Fremfører parten indsigelser, bør SKAT, som led i god forvaltningsskik, tage 
stilling til de væsentligste indsigelser og forholde sig til disse i begrundelsen således, at parten kan anses 
for at have fået en forklaring på afgørelsen jf. Den Juridiske Vejledning, 2016-1, afsnit A.A.7.4.7. 
 
Min klient har i sine bemærkninger til SKATs forslag til afgørelse af 19. marts 2013 anført, at  
 
”hesteholdet også har en undervisningsdel og en terapidel tillige med forlagsdelen hvor hesteholdet 
specifikt omfatter flere bøger og flere film, som tillige henvender sig til og udgives på det internationale 
marked. Derudover indgår hestene i mange andre bøger og projekter. 
 
I din vurdering har du helt udeladt hesteholdet som terapidel og som undervisningsdel. Det kan så i 
nogen grad forklare, hvorfor du ikke anser hesteholdet for værende erhvervsmæssig.” 
 
Min klient anfører i mail af 12. april 2013, på baggrund af en telefonsamtale med Ulla Magrethe Hansen, 
at,  
 
”Du sagde også, at du ikke ville tage stilling til de lovbrud, der ligger til grund for mit firmaunderskud og 
det finder jeg også kritisabelt, da du derved slet ikke laver en helhedsbetragtning af mit firma og derfor 
også er ude af stand til at vurdere, hvad jeg kan og ikke kan eller har mulighed for fremadrettet. Du 
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sagde også, at du oven i købet havde været flink, da du havde anerkendt min forlagsdel, men hesteholdet 
er altså sammenvævet med det og mit firma er ikke en tag-selv-hylde, hvor Skat kan udtage det, som 
passer Skat og kassere resten.” 
  
I ovenstående uddrag anses min klient for klart at give udtryk for, at hesteholdet ifølge hendes mening 
er en integreret del af den samlede virksomhed. I øvrigt fremgår det utvivlsomt, at min klient er 
uforstående over for SKATs afgørelse.  
 
SKAT bør derfor have forklaret og begrundet, hvorfor man anser, at hesteholdet skal udskilles til separat 
skatteretlig bedømmelse. 
 
SKATs bemærkninger til ovenstående er, at  
 
”Det forhold, at du har oplyst, at dine heste anvendes til undervisning og terapi er inddraget i den 
samlede vurdering af dit hestehold. SKAT beklager, at vurderingen af dine undervisnings- og 
terapiaktiviteter ikke er beskrevet særskilt i det forslag, du har fået.” 
 
Det gøres gældende, at SKAT i sin afgørelse hverken har henvist til retsregler eller praksis, der ligger til 
grund for afgørelsen om at udskille hesteholdet fra den øvrige virksomhed. SKATs afgørelse er allerede 
derfor ugyldig som følge af begrundelsesmangler. Det bemærkes hertil, at manglen er væsentlig, da 
manglen har haft afgørende betydning for min klients muligheder for at anfægte afgørelsen. 
 
Manglen anses i øvrigt at have betydning for afgørelsens materielle rigtighed og er også derved 
væsentlig.  
 
Ved telefonisk henvendelse til SKAT, er det blevet oplyst, at der i SKAT er praksis for at udskille dele af 
virksomheder, såfremt det skønnes, at der ikke er en naturlig sammenhæng mellem den udskilte del og 
den øvrige virksomhed. Det fremgår ligeledes af Skatteankenævnets afgørelse af 27. juni 2014, at der i 
henhold til praksis kan foretages en opdeling af en virksomhed i flere virksomheder.  
 
Det følger heraf, at SKAT og Skatteankenævnets afgørelse om at udskille hesteholdet fra min klients 
øvrige virksomhed støttes på en opfattelse af, at der er praksis herfor.  
 
Det bemærkes hertil, at denne praksis er ulovhjemlet og uhjemlet.  
 
Desuden er Skatteankestyrelsen, Skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten forpligtet til at 
foretage, 

1) en prøvelse af, hvorvidt de omhandlende praksisbeskrivende retskilder eller praksis i sig selv er 
uden for eller inden for lov, således at,  

2) det skal prøves, om der kan støttes ret på dem eller om afgørelsen er ugyldig og skal annulleres 
som følge af hjemmelsmangler jf. SPO.2015.487.   

 
Det gøres hertil gældende, at Skatteankenævnet ikke kan henvise til SKM2007.855 som eneste hjemmel 
til at opdele min klients virksomhed.  
 
Det gøres på baggrund af ovenstående gældende, 
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atatatat hverken SKAT eller Skatteankenævnet har oplyst eller godtgjort, at der er en fornøden skatteretlig 
hjemmel til at foretage opdeling af virksomheder samt,  
 
atatatat der ikke kan støttes ret på en eventuel praksis om skatteretlig opdeling af virksomheder i 
virksomhedsgrene-/aktiviteter, da denne er praksis næppe har den fornødne lovhjemmel. 
 
Det følger heraf, at der er grundlag for at genoptage og annullere SKATs og Skatteankenævnets afgørelse 
om at udskille min klients hestehold fra den øvrige virksomhed, herunder Universal Growth.  
 
Endvidere er der i medfør af hjemmelsmanglen grundlag for at se bort fra 6-måneders fristen i 
Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 5. pkt. 
 
Skatteankenævnets opfattelse af, at der ikke er sammenhæng mellem hesteholdet og virksomheden 
øvrige aktiviteter, herunder forfatter-, foredragsholder-, terapeut- og forlagsvirksomhed bestrides.  
 
Det gøres gældende, at hesteholdet har haft en naturlig sammenhæng med driften af min klients øvrige 
virksomhed således, at det hverken kan eller skal udskilles til særskilt bedømmelse, men må vurderes 
som en skatteretlig integreret del af min klients virksomhed, Universal Growth, med deraf følgende 
fradragsret for driftsunderskud og de afholdte udgifter.  
 
Det bemærkes hertil,  
 
at at at at hestene indgår som en integreret del i forlags og forfattervirksomheden, som har udgivet flere 
hesterelaterede bøger,  
 
atatatat forlagsvirksomheden blandt andet består af ca. 25 dagbøger, hvori livet med heste bliver beskrevet, jf. 
covers til dagbøger. Der vil herudover blive udgivet 3-4 dagbøger årligt. Bøgerne vil blive oversat til 
engelsk. (bilag 8bilag 8bilag 8bilag 8),,,, 
 
atatatat forlagsvirksomheden blandt andet har udgivet bøgerne ”Et værdigt hingsteliv – et liv som stodhingst” 
og ”Pletskud”, som omhandler heste jf. bøgerne (bilag bilag bilag bilag 9999    og bilag 10og bilag 10og bilag 10og bilag 10). Bøgerne er desuden oversat til 
engelsk,  
 
atatatat ”Et værdigt hingsteliv – et liv som stodhingst” også vil blive lavet til film både på dansk og i en engelsk 
oversættelse (bilag 11bilag 11bilag 11bilag 11), 
 
atatatat forlagsvirksomheden har udgivet filmen ”Et værdigt hingsteliv – en uhørt foling”, som også forefindes 
på engelsk, 
 
atatatat forlagsvirksomheden har udgivet bogen ”Meditationsbilleder”, der inddrager billeder af hestene. 
Bogen findes desuden også på engelsk (bilag 12bilag 12bilag 12bilag 12),    
    
atatatat billeder af hestene bruges til flere af virksomhedens udgivelser, herunder CD’er, bøger, Feng Shui 
kort, musikvideoer, dokumentarer mv. (bilag 13bilag 13bilag 13bilag 13), 
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atatatat billeder af hestene er brugt til CD´en Heavenly (bilag 14bilag 14bilag 14bilag 14), 
 
atatatat følgende bøger er under udarbejdelse: ”Mit liv med hingstene”, ”Fra føl til hingst”, ”Hingsteadfærd”, 
”Himlens børn” (kommer også som film), ”Stemningsbilleder”, ”fotobøger med heste”, bogserien 
”Vindings” med illustration af billeder af heste, bogen ”Feng Shui gårde”. Flere af bøgerne vil også blive 
oversat til engelsk, 
 
atatatat billeder og musik som inddrager hestene skal sælges på Tunecore.com, GMstockmarket.com, 
Createspace.com, lulu.com, Colourbox.com, Crestock.com,  
 
atatatat hestene således er en forudsætning for en stor del af indtægterne fra forlagsvirksomheden,  
 
atatatat virksomheden vil tilbyde foredrag om hingste, 
 
atatatat der har været indtægter fra hestebøgerne i 2010-2014, 
 
atatatat det således er upræcist, når Skatteankenævnet konkluderer, at der generelt ikke har været indtægter 
på hesteholdet, 
 
atatatat SKAT og Skatteankenævnet fejlagtigt lægger til grund, at indtægter fra hestene i virksomheden kun 
stammer fra bedækning,   
 
atatatat min klient har planer om at udgive flere bøger om heste, herunder ”Hingsteadfærd” jf. vedlagte udkast 
til forside (bilag 15bilag 15bilag 15bilag 15),        
    
atatatat hestene er anvendt til terapidelen i virksomheden ved, at der er udbudt og markedsført terapiformer, 
hvori hestene indgår, herunder gruppesamvær mv. jf. www.terapihest.dk,  
 
atatatat det ved udtalelser kan dokumenteres, at hestene har indgået i terapidelen i virksomheden jf. (bilag bilag bilag bilag 16161616),  
 
atatatat hestene er anvendt til undervisning,  
 
atatatat dette kan dokumenteres ved, at der er markedsført og udbudt adskillige kurser og undervisning, hvori 
hestene indgår, herunder kursus i hestesprog, undervisning i hestens røgt og pleje, hestens udstyr og 
pleje mv. jf. www.terapihest.dk samt,  
 
atatatat min klient igennem sine terapiuddannelser, herunder som komplementær terapeut, 
ansigtszoneterapeut samt erfaring som medhjælper ved handicapridning mv., har de fornødne 
egenskaber til varetage terapidelen i virksomheden, som inddrager hestene.  
 
Skatteankenævnet fandt i sin afgørelse af 27. juni 2014, at der ikke er en naturlig sammenhæng mellem 
hesteholdet og den øvrige virksomhed samt, at det ikke er dokumenteret, at hestene er brugt som en del 
af terapibehandlingen.  
 
Der henvises til udtalelsen (bilag 13) hvori det godtgøres, at hestene succesfuldt er brugt til 
terapibehandling. Af udtalelsen fremgår blandt andet, at  
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”Vores dreng har infantil autisme, en diagnose som især rammer den sociale udvikling, giver 
kommunikations og adfærdsproblemer. Ferdinand er 10 år gammel og har sin skolegang på en 
specialskole. Det er kendt, at ridning er godt for autister og Ferdinand har prøvet at ride før. Tinamaria 
havde en god kommunikation med ham og han var hurtig tryg i de nye omgivelser. Hun fortalte ham om 
hesten og hvordan den tænkte og da han hørte, at det var ham, der skulle den noget, lyste han op. Vi 
oplevede, at Tinamaria udviste stor empati over for os forældre. At hun havde en god føling med, 
hvornår Ferdinand var modtagelig for undervisning og hvornår han havde brug for en pause.”   
 
Det bemærkes hertil, at heste i flere lande anvendes som led i terapibehandling. Som eksempel herpå 
kan fremhæves USA, hvor heste bruges til at hjælpe amerikanske krigsveteraner, der har brug for at 
komme sig oven på voldsomme oplevelser ved udsendelse. Hestene hjælper dem i overgangen fra livet i 
militæret tilbage til dagligdagen i det civile.  
 
Den amerikanske forening Equine Assisted Growth and Learning Association (EAGALA) har erfaringer 
med at bruge heste i forbindelse med mentale lidelser eller belastninger. Ved hjælp af hestene lærer 
veteranerne at forstå og genkende mønstre, genopbygge deres personlig styrker samt oversætte 
følelsesmæssig indsigt til livsændrende handling. Dette demonstreres i følgende video: 
https://www.youtube.com/watch?v=boVatiz-55g 
 
Det fremgår desuden af følgende links, at rideterapi er en særdeles virksom behandlingsform både i 
forhold til fysisk handicappede men også i forhold til mennesker med psykiske lidelser. 
 
http://www.ridehesten.com/nyheder/heste-gavner-som-terapi-video/41861#.VxzLvekVfYJ.facebook 
  
http://www.littlethings.com/happy-healing-horses-helping-humans-health-
vcom/?utm_medium=Facebook 
  
http://www.malgretout.dk/2016/06/09/rideterapi-tager-uro-og-angst/ 
  
http://www.heste-nettet.dk/nyheder/10732/ 
  
http://www.heste-nettet.dk/nyheder/10635/ 
  
http://www.heste-nettet.dk/nyheder/9893/ 
  
http://hellios.dk/hesteassisteret-terapi/15-hesteassisteret-terapi/29-rideterapi-ved-chok-og-traume 
  
http://hestenge.dk/video-om-hesteterapi 
  
http://staldplus.dk/behandling/ 
  
http://docplayer.dk/6520735-Anvendelse-af-heste-assisteret-laering-som-nyskabende-metode-til-
forloeb-med-fokus-paa-ptsd-01-august-2011.html 
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På denne baggrund kan der med rimelighed påvises en naturlig sammenhæng mellem heste og 
terapibehandling.  
  
Min klient er i dialog med veteranhaven i Slagelse vedrørende et samarbejde, hvori hestene skal bruges 
til at hjælpe krigsveteraner med PTSD jf. mail (bilag bilag bilag bilag 17171717). Af denne mailkorrespondance kan det udledes, 
at der er interesse for terapibehandling med heste samt udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste heraf. 
 
Min klient har i øvrigt planer om at markedsføre tiltag med hesteassisteret healing. 
 
Henset til ovenstående anbringender må det klart kunne lægges til grund, at hesteholdet er en afgørende 
forudsætning for driften i den samlede virksomhed således, at der ikke kan foretages en udskillelse af 
hesteholdet i min klients virksomhed med henvisning til, at der ikke er den naturlige sammenhæng. 
 
 
3) Ad den mere subsidiære påstand om hesteholdets erhvervsmæssige karakter 
 
Såfremt Skatteankestyrelsen på trods af ovenstående måtte finde, at der er grundlag, herunder 
lovhjemmel samt konkrete holdepunkter, for at udskille hesteholdet fra den øvrige virksomhed gøres det 
gældende, at hesteholdet er erhvervsmæssigt forsvarligt drevet med den deraf afledte konsekvens, at der 
må indrømmes fradrag for underskud samt udgifter jf. Statsskattelovens § 6, litra a.  
 
Private interesser  
 
Som begrundelse for at anse hesteholdet som en hobbyvirksomhed anfører SKAT samt 
Skatteankenævnet, at virksomheden er udslag af private interesser. 
 
At en virksomhed også bærer præg af fritidsinteresse kan næppe være tilstrækkeligt til at lægge til grund, 
at virksomheden således må være en hobbyvirksomhed.  
 
Udtrykket hobbyvirksomhed anvendes i retspraksis og andre steder også om virksomheder, der ikke har 
dette præg af fritidsinteresse. 
 
Allerede derfor kan det ikke lægges til grund, at min klients virksomhed er en hobbyvirksomhed, fordi 
denne er udslag af min klients private interesser. Udtrykket erhvervsmæssig virksomhed anvendes i 
retspraksis og andre steder også om virksomheder, der har præg af fritidsinteresse, men som opfylder 
kriterierne for at være erhvervsmæssig. De afgørende kriterier må herefter udgøre rentabilitetskriteriet 
samt intensitetskravet.  
 
Det gøres desuden gældende, at min klient har været afskåret fra at anvende hestene til privat brug. Fra 
2006-2010 var min klient skimmelramt og havde fysiske mén fra dette. Da det er forbundet med stor 
risiko at ride en hingst, undlod hun så vidt muligt ridning.  
 
Min klient har noteret i sine dagbøger, at hun alene red på følgende datoer: 
7. august 2008, 26. august 2008, 2. september 2008, 13. september 2008, 12. oktober 2008, 11. maj 2009, 
5. juni 2009, 16. juni 2009 samt 14. maj 2010.   
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Den 23. maj 2010 faldt min klient af en hest og pådrog sig alvorlige skader, herunder indre blødninger jf. 
vedhæftede lægejournal (bilag 18bilag 18bilag 18bilag 18). Som en følge heraf har min klient slet ikke redet siden 2010.  
 
At min klient har været afskåret fra at bruge hestene privat, blev også forklaret og godtgjort af min klient 
ved SKATs besøg den 25. januar 2013.  
 
Hun har dog beholdt hesteholdet som i dag består af 7 heste og som snart udvides til 8. Da min klient har 
beholdt hestene, selvom hun har været afskåret fra at bruge dem privat i mindst 10 år, skulle det have 
formodningen i mod sig, at hestene udelukkende er udslag af min klient private interesser.  
 
 
Rentabilitetskravet  
 
Skatteankenævnet gør gældende, at driften af hesteholdet ikke er rentabel, da den har givet underskud i 
årene 2005-2011, når indtægter fra øvrig virksomhed og pensionsudbetalinger fra Sorø Kommune ikke 
medregnes samt, at der generelt ikke har været indtægter på hesteholdet.  
 
Det bemærkes hertil, at dette underskud skyldes en række udefrakommende omstændigheder, herunder 
skimmelsvamp. Derudover har min klient været hårdt ramt af finanskrisen.  
Dette medførte, at virksomheden ikke var i stand til at generere overskud i de år, min klient havde 
forventet. 
 
Underskuddet vedrørende min klients hestehold bør således anses som forbigående, da det primært 
skyldes udefrakommende omstændigheder, herunder den verdensomspændende finanskrise, som min 
klient ikke kunne forudse.  
 
I Landsskatterettens afgørelse af 21. november 2013 (Journalnr. 12-0191291) fandt retten, at finanskrisen 
havde haft en indvirkning på virksomhedens indtjeningsgrundlag.  
 
Retten fandt, at det forhold, at virksomheden siden start i 2004 og i en årrække herefter havde været i en 
konstant negativ vækstperiode, ikke kunne tillægges afgørende betydning. 
 
Retten henviste til, at virksomheden havde formået at vise et overskud en del af årene, herunder 2011 og 
2012.  
 
 
Det gøres endvidere gældende, at underskud – selv i en længere årrække – ikke i sig selv medfører, at 
driften ikke kan anses for erhvervsmæssig, når driften på længere sigt må anses for egnet til at medføre 
blot et mindre overskud jf. Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, 2013, side 253.  
 
Underskuddene skyldes desuden, at min klient har brugt mange ressourcer på at udvikle de ydelser, som 
virksomheden tilbyder.  
 
Det bemærkes hertil, at de udbudte ydelser i høj grad er kendetegnende ved, at potentielle kunder, 
kursusdeltagere mv. skal have tillid til virksomheden, der tilbyder de forskellige ydelser. Det følger 
heraf, at det tager tid, før nye aktører på markedet finder fodfæste. 
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SKAT lægger i sin rentabilitetsvurdering vægt på, at der ved et erhvervsmæssigt hestehold på 4 hingste 
og 2 hopper må forventes, at der regelmæssigt sælges bedækninger samt med enkelte undtagelser et føl 
eller to om året.  
 
Dette scenarie er dog ikke objektivt sammenligneligt med min klients hestehold, da hestene er blevet 
brugt på andre måder til at generere indtægter af anden art end bedækningsindtægter. Dette har SKAT 
ikke inddraget i sin rentabilitetsvurdering.  
 
SKAT vurderer, at det forhold, at min klients heste har været inspiration til en bog, hun har udgivet, og 
at hun har planer om at udgive flere bøger og lave en film om hingste, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til 
at karakterisere hendes hestehold som erhvervsmæssigt.  
 
Det bemærkes hertil, at SKAT i sin vurdering ikke inddrager samtlige af de udgivelser og aktiviteter, som 
er indtægtsgivende og som stammer fra hestene (se hertil de oplistede udgivelser og aktiviteter under 
punkt 2). 
 
Det fremgår af EU-domstolens afgørelse i sag C-230/94, Renate Enkler, at  
”hvis et gode egner sig til både erhvervsmæssigt og privat brug, skal der foretages    en vurdering af en vurdering af en vurdering af en vurdering af 
samtlige omstændigheder vedrørende dets udnyttelse ved afgørelse af, om det anvendes samtlige omstændigheder vedrørende dets udnyttelse ved afgørelse af, om det anvendes samtlige omstændigheder vedrørende dets udnyttelse ved afgørelse af, om det anvendes samtlige omstændigheder vedrørende dets udnyttelse ved afgørelse af, om det anvendes mmmmed henblik på ed henblik på ed henblik på ed henblik på 
opnåelse af indtægteropnåelse af indtægteropnåelse af indtægteropnåelse af indtægter, der faktisk er af en vis varighed” (min fremhævning). 
 
Det fremgår ligeledes af Den Juridiske vejledning, 2016-1, afsnit C.C.1.3.1, at  
”I tvivlstilfælde må bedømmelsen af, om en virksomhed er erhvervsmæssigt drevet, foretages ud fra en 
samlet vurdering af virksomheden. I denne vurdering sI denne vurdering sI denne vurdering sI denne vurdering skal alle relevante forhold inddrageskal alle relevante forhold inddrageskal alle relevante forhold inddrageskal alle relevante forhold inddrages” (min 
fremhævning). 
 
Det fremgår endvidere af vejledingen, at  
 
Ingen af de oplistede kriterier i Den Juridiske Vejledning i sig selv er afgørende for vurderingen af, om 
virksomheden er erhvervsmæssig. Det afhænger blandt andet af, hvilken type virksomhed, der er tale 
om.   
 
Et traditionelt hestehold vil næppe udbyde terapi ved brug af hestene. Men sådanne ydelser udbydes af 
hesteholdet i min klients virksomhed. Derfor kan et traditionelt hestehold ikke sammenlignes med den 
type virksomhed, min klient driver, hvori hesteholdet indgår.  
 
Det er Skatteankenævnets opfattelse, at der kun har været indtægt fra hesteholdet på kr. 7.650 i 2006 og 
kr. 1.500 i 2008 i form af bedækningsindtægter.  
 
SKAT anses ikke for at have foretaget en samlet, konkret vurdering af, hvorvidt den type virksomhed 
min klient driver kan anses for erhvervsmæssig. I denne vurdering bør det have indgået med betydelig 
vægt, at der har været indtægter fra min klients hestebøger i indkomstårene 2010-2014. 
 
Min klient afsøger konstant nye markeder og oplever i den forbindelse, at der er interesse for både 
udgivelser vedrørende hestene samt undervisning og terapi med heste.  
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I TfS 1999.863 (UfR 2000.313H) fandt Højesteret, at ved en vurdering af, om en virksomhed er 
erhvervsmæssig, må det indgå med betydelig vægt, om virksomheden kan anses for etableret og drevet 
med udsigtudsigtudsigtudsigt til at opnå en rimelig fortjeneste (min fremhævning).  
 
Heroverfor lagde Højesteret til grund, at det er en forudsætning for at anse driften for at være 
erhvervsmæssig, at der er et sikkert grundlag for at antage, at virksomheden vil udvikle sig sådanudvikle sig sådanudvikle sig sådanudvikle sig sådan, at den 
vil kunne give en rimelig fortjeneste (min fremhævning).  
 
Der henvises til 2. afsnit i nærværende anmodning, hvor udtalelser samt markedets efterspørgsel på 
området for terapi ved brug af heste dokumenterer, at min klients forventning om virksomhedens 
levedygtighed samt økonomisk rentabel drift er rimelig baseret og berettiget. 
 
Den 3. juni 2014 traf Landskatteretten afgørelse i en sag (Journalnr.: 13-6727239) om, hvorvidt en 
landbrugsvirksomhed skulle anses som erhvervsmæssigt drevet.  
 
Virksomheden blev etableret i 1997 og var drevet med underskud til og med 2012, med undtagelse af fire 
indkomstår, hvor der var et gennemsnitligt overskud på kr. 4.068.  
 
Virksomheden var således drevet med underskud i 12 år.  
 
Virksomhedens samlede underskud udgjorde ca. kr. 901.227. 
 
SKAT nægtede fradrag for underskud i 2010, 2011 samt 2012. Hertil anførte SKAT som begrundelse, at 
virksomheden ikke kunne anses som erhvervsmæssigt drevet fordi, 
 
at klageren sideløbende med driften af landbrugsvirksomheden havde arbejdet som lønmodtager, at 
virksomheden havde givet underskud i næsten alle år siden dens start i 1997 samt, at der ikke var 
fremlagt budgetter for kommende år. 
 
Landsskatteretten fandt derimod, at klagerens landbrugsvirksomhed for indkomstårene 2010, 2011 samt 
2012 kunne anses som erhvervsmæssigt drevet med udsigt til at opnå overskud. Retten lagde blandt 
andet vægt på, at virksomheden havde et mindre overskud i 2013. 
 
Det følger heraf, at det ikke er tilstrækkeligt til at nægte fradrag for det driftmæssige underskud, at der i 
hele driftsperioden har været driftsunderskud. Bedømmelsen af, om en virksomhed kan anses som 
erhvervsmæssig, skal foretages ud fra en samlet konkret vurdering af virksomheden, hvori alle relevante 
forhold skal inddrages.  
 
En rentabilitetsbetragtning bør således ikke stå alene, men der må i højere grad henses til, om der har 
foreligget en professionel og seriøs målrettet virksomhed med et klart kommercielt sigte jf. 
SKM2008.641.BR. 
 
 
Intensitetskravet 
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Ifølge retspraksis indebærer intensitetskravet, at omsætningen har en vis minimumsstørrelse jf. Den 
Juridiske Vejledning, 2016-1, afsnit C.C.1.3.3.1.  
 
Der kan dog være tale om en erhvervsmæssig virksomhed, selvom det endnu ikke er lykkedes at opnå 
afsætning af virksomhedens produkt, og der således har været beskeden eller ingen omsætning. Dette vil 
være tilfælde såfremt rentabilitetskravet er opfyldt jf. SKM2008.854DEP. 
 
I SKM2008.641.BR lagde retten, ved vurdering af rentabilitetskriteriet sammenholdt med 
intensitetskravet, vægt på, at der var udfoldet intense bestræbelser på at opnå patent samt at skaffe 
samarbejdspartnere med henblik på markedsføring af virksomheden produkt. 
 
Retten anså det endvidere for bevist, at produktet havde et kommercielt potentiale, der kunne udnyttes. 
 
Efter karakteren af skatteyders arbejde med udvikling, patentering, og markedsføring fandt retten 
endvidere, at det måtte lægges til grund, at der var arbejdet intenst med at gøre opfindelsen kommercielt 
anvendelig.  
 
Retten fandt under de omstændigheder, at sagsøgeren havde foretaget et seriøst udviklingsarbejde i 
kommerciel hensigt, at skatteyderens udviklingsaktiviteter måtte anses for at have haft en 
erhvervsmæssig motivation, uanset manglende overskud.  
 
Det gøres gældende, at min klient ligeledes har udfoldet seriøse og intense bestræbelser på udvikle 
ydelserne samt at skaffe samarbejdspartnere med henblik på at gøre ydelserne vedrørende hesteholdet 
kommercielt anvendelige og overskudsgivende. 
 
På hjemmesiden terapihest.dk har min klient udviklet et universelt koncept, der kan målrettes 
mennesker, som har det svært, skal omskoles, er stresset eller slet og ret som meningsfuld aktivering.  
 
Min klient har søgt samarbejde med flere kommuner og sponsorer i denne forbindelse. Min klients 
motivation for at søge større samarbejde har blandt andet været at skabe arbejdspladser i virksomheden.  
 
Min klient har endvidere kontaktet Holbæk Jobcenter med henblik på et samarbejde. Holbæk Jobcenter 
udtaler blandt andet, at der er et godt socialpolitisk udviklingspotentiale i konceptet som blandt andet 
opholdssted, dagtilbud eller lignende jf. (bilag 19bilag 19bilag 19bilag 19). 
 
Desuden har min klient kontaktet sit engelske avlsforbund omkring interessen for hingstebogen og 
filmen i udlandet samt oversat en del af forlagets udgivelser til engelsk med henblik på salg i udlandet.  
 
Derudover henvises til 2. afsnit i nærværende anmodning, hvoraf det fremgår, at min klient er i dialog 
med veteranhaven i Slagelse vedrørende et samarbejde, hvori hestene skal bruges (bilag 14). 
 
I øvrigt har min klient planer om at markedsføre tiltag med hesteassisteret healing. 
 
Det gøres på baggrund af ovenstående gældende, at min klients indsats har været seriøs og omfattende 
samt, at aktiviteterne, der knytter sig til hesteholdet, drives med en sådan intensitet og omfang, at 
hesteholdet isoleret set også må betegnes som erhvervsmæssig virksomhed. 
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Bilag 5: Skatteankenævnets afgørelse (afslag på genoptagelsesanmodning) af 4. marts 2016 
Bilag 6: Telefonnotat af 13. maj 2016 
Bilag 7: Årsregnskab 2004 
Bilag 8: Covers til dagbøger 
Bilag 9: Hestebøger 
Bilag 10: Bogen Pletskud 
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Bilag 14: CD´en Heavenly 
Bilag 15: Udkast til forside på kommende hestebog 
Bilag 16: Udtalelse om hestene som led i terapidelen 
Bilag 17: Mail fra veteranhaven 
Bilag 18: Lægejournal styrt 2010 
Bilag 19: Mail fra Holbæk Jobcenter 
 
 
Jeg forbeholder mig ret til at præcisere, ændre eller frafalde samt fremkomme med nye påstande og 
anbringender.  
 
 
Måtte jeg høre fra Skatteankestyrelsen. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 
Lars Aamann 
Advokat 



Bilag fra advokatfirmaet
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Cpr.nr.Cpr.nr.Cpr.nr.Cpr.nr.    170864170864170864170864----0774077407740774    ––––    Tinamaria Fabrina JensenTinamaria Fabrina JensenTinamaria Fabrina JensenTinamaria Fabrina Jensen    ––––    indkomståret 2011indkomståret 2011indkomståret 2011indkomståret 2011    
 
På vegne af min klient, Tinamaria Fabrina Jensen, skal jeg venligst anmode SKAT om at genoptage min 
klients skatteansættelse for indkomståret 2011. 
 
SKAT har ved afgørelse af den 15. maj 2013 (Bilag 1)(Bilag 1)(Bilag 1)(Bilag 1) ændret min klients indkomst med i alt 159.062 kr. 
for indkomståret 2011. 
 
Min klient drev i indkomståret 2011 virksomheden Universal Growth v/Tinamaria Fabrina Jensen med 
CVR-nr.: 21655201.  
 
SKAT har ved afgørelse af 15. maj 2013 (Bilag 1) vurderet, at den del af min klients virksomhed der vedr. 
heste ikke er af erhvervsmæssig karakter. 
 
SKATS vurdering er ikke korrekt.  
 
Universal Growths heste indgår som en integreret del af virksomheden øvrige indtægtsgivende kilder 
idet, at hestene udgør inspirationskilde til bøger, film og foredrag om hingste, samt anvendes i 
virksomheden til terapi og undervisning.  
 
Det er derfor ikke muligt, at opdele min klients indtægt særskilt fra virksomhedens øvrige indtægter. 
 
Dette er ikke muligt, da virksomhedens hestehold er en forudsætning for en lang række af 
virksomhedens øvrige indtægtsgivende kilder. 
 
Derudover skal det bemærkes, at muligheden for at opnå rentabel drift i min klients virksomhed i 
indkomståret 2011 har været påvirket af udefrakommende hændelser.  
 
Min klient har sideløbende med driften af virksomheden været part i et omfattende og langvarigt 
sagsforløb vedr. skimmelsvamp på min klients tidligere bopæl. 
 

Skattecenter København 
Sluseholmen 8 
2450 København SV 
 
Sendt pSendt pSendt pSendt på email: raaå email: raaå email: raaå email: raadgiver@skat.dkdgiver@skat.dkdgiver@skat.dkdgiver@skat.dk    
 
    

Sagsbehandler: 
Elisabeth Lund 
 
Telefon:  70 70 18 99 
Email:  eal@alskat.dk 
 
København,  den 15. december 2015 
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Skimmelsvampen på min klients tidligere bopæl har bevirket, at min klient i dag har nedsat 
lungefunktion. Derudover har skimmelsvampen bevirket, at min klient har måtte aflive en hest. 
 
Endvidere har de senere års fald i efterspørgslen efter heste i Danmark i forbindelse med de økonomiske 
nedadgående konjunkturer bevirket, at min klients virksomhed har haft sværere ved at afsætte 
virksomhedens heste end tilfældet har været tidligere. 
 
Det vil med udgangspunkt i ovenstående være urimeligt byrdefuldt for min klient, såfremt 
skatteansættelsen af min klient for indkomståret 2011 opretholdes. 
 
Det gøres derfor gældende, at der skal ske genoptagelse af min klients skattepligtige indkomst for 
indkomståret 2011. 
 
 
BilagBilagBilagBilag    
Bilag 1: SKATs afgørelse af 15. maj 2013. 
 
 
Jeg skal venligst bede om at al korrespondance i sagen sker med undertegnede.  
 
 

Måtte jeg høre fra SKAT. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Elisabeth Lund 
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Nidha Rizwan <nri@alskat.dk>

Covers til flere af de aktuelt 24 dagbøger

Vinding Forlag <tinamaria@vindingforlag.dk> 3. juni 2016 kl. 17.01
Til: Nidha Rizwan <nri@alskat.dk>
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Vinding Forlag

Et værdigt hingsteliv - et liv som
stodhingst

Anno 2010 lever hingste stadig under
kummerlige kår uden kontakt til artsfæller. Bogen
viser, at det er muligt at gå en anden vej, så man
får en glad og velafbalanceret hingst.

Bogen rummer også mine erfaringer på godt og
"ondt" ved at være hingsteholder.

L¾s ogsŒ om de to Þlm om hingste - Et værdigt
hingsteliv - et liv som stodhingst og Et værdigt
hingsteliv - en uhørt foling.

Fotos af hestene her.

Bogen er i 4-farvetryk med rigtig mange ßotte
billeder. Formatet er A4 og bogen er på 188 sider.
Bogen har sorte sider med hvid tekst, hvilket
skaber en god effekt.

Bestil ISBN 978-87-989578-3-6 som trykt bog.

Bestil ISBN 978-87-92721-03-7 som e-bog (A4).
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Bogens pris er kr. 299 +
porto/ekspedition

E-bogens pris er kr. 199

anmeldelser | feedback | indholdsfortegnelse

retur

TINAMARIA FABRINA JENSEN

Forfatter, terapeut, underviser, forlægger, konsulent m.m.

Mobil 40 91 20 93 | tinamaria[a]vindingforlag.dk |
www.vindingforlag.dk
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Vinding Forlag

Pletskud

Billeder taget med mit Sony spejlreßekskamera.

Bogen er i A4 format og Þrefarvetryk igennem hele
bogen. Bogen kan ogsŒ k¿bes som e-bog.

978-87-92721-55-6 (dansk trykt bog)

978-87-92721-56-3 (dansk e-bog)

978-87-92721-57-0 (engelsk trykt bog)

978-87-92721-58-7 (engelsk e-bog)

E-bogens pris er kr. 25

anmeldelser | feedback

retur
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TINAMARIA FABRINA JENSEN

Forfatter, terapeut, underviser, forlægger, konsulent m.m.

Mobil 40 91 20 93 | tinamaria[a]vindingforlag.dk |
www.vindingforlag.dk
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Vinding
Forlag

Meditationsbilleder

Mixede billeder igennem tiden. Billederne er
lavet i Photoshop.

Bogen er på 112 sider i A4-format og 4-
farvetryk igennem hele bogen. Bogen har sorte
sider, så billederne kommer bedre til deres ret.

Bogens ISBN er 978-87-989578-5-0.

Bogen Þndes ogsŒ som e-bog og har ISBN
978-87-92721-09-9.

Bogens pris er kr. 199 +
porto/ekspedition

anmeldelser | feedback

retur
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TINAMARIA FABRINA JENSEN

Forfatter, terapeut, underviser, forlægger, konsulent
m.m.

Mobil 40 91 20 93 | tinamaria[a]vindingforlag.dk |
www.vindingforlag.dk
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Vinding
Forlag

CDen Freedom

CD med forskellige følelser og stemninger.

Link til at høre et nummer fra CDen - her

 

Kr. 149 incl. porto og forsendelse

anmeldelser | feedback

retur
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Nidha Rizwan <nri@alskat.dk>

Cover til bogen en genial eller bindegal demonstration

Vinding Forlag <tinamaria@vindingforlag.dk> 3. juni 2016 kl. 17.02
Til: Nidha Rizwan <nri@alskat.dk>

Den historisk demonstration med hestene får sin egen bog - http://vindingforlag.dk/
demonstration.htm
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Feng Shui kort

Feng Shui kort

220 Feng Shui kort med oplæg og otte forskellige slags kort.

anmeldelser | feedback
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Kortenes bagside

121 diverse kort

5 kort fra de 5 elementer
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9 farvekort

9 talkort

9 symbolkort
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4 symbolske dyrebeskyttelser

27 yin-yang kvaliteter

 

36 avanceret Feng Shui kort

 

retur
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TINAMARIA FABRINA JENSEN

Forfatter, terapeut, underviser, forlægger, konsulent m.m.

Mobil 40 91 20 93 | tinamaria[a]vindingforlag.dk | www.vindingforlag.dk
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Nidha Rizwan <nri@alskat.dk>

Musikvideoer

Vinding Forlag <tinamaria@vindingforlag.dk> 3. juni 2016 kl. 17.19
Til: Nidha Rizwan <nri@alskat.dk>

Aktuelt har jeg lavet tre “musikvidoer”, som skal indgå i min kommende bog “Lydbilleder”.
Samtlig musik er egne kompositioner
 

 
http://vindingforlag.dk/Lydbilleder/lydbilleder.htm
 
De tre foreløbige klip/videoer:
 
https://www.youtube.com/watch?v=4I3llQuo7nY – Vinncent og Baloo – sammenlukning af
hingste
 
https://www.youtube.com/watch?v=XctMr4bandw – flytning af hingste
 
https://www.youtube.com/watch?v=JeDfu5l-OFQ – tre hingste lukkes sammen
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Nidha Rizwan <nri@alskat.dk>

Dokumentar i 20 afsnit

Vinding Forlag <tinamaria@vindingforlag.dk> 3. juni 2016 kl. 17.23
Til: Nidha Rizwan <nri@alskat.dk>

Der er også dokumentaren, hvor jeg bruger en del hestebilleder
 
 
https://youtu.be/K2qbRcnkEVM – Når sandheden skal frem – 1. afsnit

https://www.youtube.com/watch?v=aESrKrOnNjk - Når sandheden skal frem – 2. afsnit

https://youtu.be/OZ4TC_ge65U – Når sandheden skal frem – 3. afsnit 

https://youtu.be/_E7TKiwvLcQ – Når sandheden skal frem – 4. afsnit

https://youtu.be/tzFwXfvwaOI – Når sandheden skal frem – 5. afsnit

https://youtu.be/HFmToVkqNQ8 – Når sandheden skal frem – 6. afsnit

https://youtu.be/Lj65QCCz_sM – Når sandheden skal frem – 7. afsnit

https://youtu.be/VA9_LpKB2qA – Når sandheden skal frem – 8. afsnit

https://youtu.be/ffOtDvBXC_o – Når sandheden skal frem – 9. afsnit

https://youtu.be/MPOVvoid-v0 - Når sandheden skal frem – 10. afsnit
 
https://youtu.be/xV3eDoXeYdI	-	Når	sandheden	skal	frem	–	11.	afsnit	

https://youtu.be/f6HQ7MU4eXs	-	Når	sandheden	skal	frem	-	12.	afsnit

https://youtu.be/V6Tpqotkdy8	-	Når	sandheden	skal	frem	-	13.	afsnit

https://youtu.be/r0476CU-YuY	-	Når	sandheden	skal	frem	-	14.	afsnit

https://youtu.be/EroR11MPY3I	-	Når	sandheden	skal	frem	-	15.	afsnit

https://youtu.be/U2XEXzosBPE	-	Når	sandheden	skal	frem	-	16.	afsnit

https://youtu.be/Odysm8AiIOI	-	Når	sandheden	skal	frem	-	17.	afsnit

https://youtu.be/zcuGeUwZDbc	-	Når	sandheden	skal	frem	-	18.	afsnit
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https://youtu.be/HGELNQlSFwQ	-	Når	sandheden	skal	frem	-	19.	afsnit

https://youtu.be/QJ-Qvb3_u0w	-	Når	sandheden	skal	frem	–	20.	afsnit
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https://youtu.be/HGELNQlSFwQ	-	Når	sandheden	skal	frem	-	19.	afsnit

https://youtu.be/QJ-Qvb3_u0w	-	Når	sandheden	skal	frem	–	20.	afsnit
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Der er mange smukke billeder i og der findes ingen hverken danske eller udenlandske bøger
om specifik hingsteadfærd.
 
Igen er fravær af sager = mere tid og overskud til de hvilende projekter = større
indtjeningsgrundlag  
 
Jeg vender tilbage, når det andet materiale er færdigt.
 
Kh.
Tinamaria
 
From: Nidha Rizwan
Sent: Wednesday, June 1, 2016 11:00 AM
To: tinamaria@vindingforlag.dk
Cc: Elisabeth Lund
Subject: Dokumenter i din skattesag
 
Hej Tinamaria 
 
Tak for venlig samtale. Hermed en kort opfølgning.
 
Du bedes venligst fremsende følgende dokumenter:

Regnskaber i din virksomhed som påviser overskud
E-mail hvor SKAT giver udtryk for, at de har udskilt hesteholdet på grund af underskuddet.

Jeg ser frem til at høre fra dig!
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rikke	madsen	rikkemadsen25@hotmail.com	

29. april 2012 20:56 
	

tinamaria@vindingforlag.dk	tinamaria@vindingforlag.dk	

udtalelse	

	

Hej Tinamaria. 
  
Jeg håber, du kan bruge udtalelsen og hvis du føler der mangler noget, må du sige til. 
Har vedhæftet den. 
  
Vi har haft en god snak herhjemme og vil gerne prøve at komme igen. 
Nogle gange skal man tænke over tingene og rykke på sine egne opfattelser;-) 
  
Jonas har snakket om, at tage kamera med næste gang og hvis du vil bruge nogle af billederne på din 
hjemmeside, hvor Ferdinand er på, er det også okay. 
  
Hilsen Rikke. 
	

	

Vedhæftet:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Udtalelse	

>>At	møde	Tinamaria,	var	både	en	positiv	og	inspirerende	oplevelse,	for	vores	dreng	og	os	som	forældre.	
Her	var	en	person,	der	havde	et	overskud,	en	forståelse	og	god	kontakt	til	vores	dreng.	Noget	man	som	
forældre,	ikke	oplever	tit,	når	ens	barn	har	autisme.	<<	

Vores	dreng	har	infantil	autisme,	en	diagnose	som	især	rammer	den	sociale	udvikling,	giver	
kommunikations	og	adfærdsproblemer.	Vores	dreng	kan	tit	opleves	”som	at	være	i	sin	egen	verden”.		

Han	er	en	sansmæssigt	sårbar	dreng,	som	meget	let	overstimuleres	og	belastes.	

Ferdinand	er	10	år	gammel	og	har	sin	skolegang	på	en	specialskole.	

Det	er	kendt,	at	ridning	er	godt	for	autister	og	Ferdinand	har	prøvet	at	ride	før.	

Det	har	både	været	på	rideskole	og	en	pony	vi	har	lånt.	Han	har	altid	været	bange	for	ponyerne	og	det	har	
været	os	forældre,	der	har	givet	gulerødder,	striglet	og	haft	kontakten	til	ponyerne.	Han	har	kunnet	ride	på	
dem	ved,	at	vi	har	gået	to	voksne	ved	siden	af,	en	på	hver	side	af	ponyen.	

Mødet	med	Tinamaria	var	meget	anderledes	end	vi	var	vant	til.	

Her	blev	alle	hestene	præsenteret	pænt	for	os	og	Ferdinand	fik	selv	lov	til,	at	vælge	hvilken	hest	han	ville	
ride	på.		

I	stalden	var	en	behagelig	stemning	og	alle	hestene	var	rolige	og	virkede	velafbalanceret.	

Tinamaria	havde	en	god	kommunikation	med	ham	og	han	var	hurtig	tryg	i	de	nye	omgivelser.	

Hun	fortalte	ham	om	hesten	og	hvordan	den	tænkte	og	da	han	hørte,	at	det	var	ham,	der	skulle	lære	den	
noget,	lyste	han	op.	

Tinamaria,	Ferdinand	og	den	lille	søde	pony,	Diego	var	sammen	på	ridebanen,	hvor	Tinamaria	underviste	
ham	i,	hvordan	han	var	førerhesten	og	lavede	øvelser	med	ham	og	ponyen.	Det	endte	med,	at	Ferdinand	
løb	rundt	med	Diego	i	et	træktorv	og	havde	det	herligt.	

Vi	var	meget	overraskede	over,	Tinamaria	kunne	få	ham	til	det,	når	han	normalt	har	haft	en	frygt	for	heste.	

Vi	oplevede,	at	Tinamaria	udviste	stor	empati	over	for	os	forældre.	At	hun	havde	en	god	føling	med,	
hvornår	Ferdinand	var	modtagelig	for	undervisning	og	hvornår	han	havde	brug	for	en	pause.		

Man	kan	mærke,	at	Tinamaria	brænder	for	at	gøre	en	forskel	og	det	gjorde	hun	den	dag,	vi	mødte	hende	
første	gang.	

Rikke	Madsen.	
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Nidha Rizwan <nri@alskat.dk>

Fw: Hest til dig :o)

Vinding Forlag <tinamaria@vindingforlag.dk> 3. juni 2016 kl. 16.33
Til: Nidha Rizwan <nri@alskat.dk>

Fra Veteranhaven 
 
From: VeteranHaven
Sent: Friday, April 8, 2016 8:12 AM
To: 'Vinding Forlag'
Subject: SV: Hest til dig :o)
 

Hun	er	en	meget	smuk	dame.

 

Heste	kan	noget	særligt.

 

Jeg	vil	gerne	møde	både	hende	og	dig,	og	jeg	skal	nok	vende	;lbage.

 

Hilsen	René

 

 

Fra:	Vinding	Forlag	[mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]	
Sendt:	7.	april	2016	13:45
Til:	kontakt@veteranhaven.dk
Emne:	Hest	;l	dig	:o)

 

Hej	Rene

	

Her	er	lidt	billeder	af	hende,	der	vil	være	god	for	dig	

	

Hun	hedder	Talena	og	er	en	stor	dame	på	168-169.
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Hun	er	en	meget	kærlig	og	moderlig	hoppe,	som	healer	helt	fantas;sk	

	

Jeg	tager	som	regel	;l	hestene	og	fodrer	i	løbet	af	eRermiddagen,	så	du	er	velkommen	;l	at	slå	på	tråden	–	40	91	20	93.

	

Kh.

Tinamaria

Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG - www.avg.com
Version: 2016.0.7497 / Virusdatabase: 4545/11983 - Udgivelsesdato: 07-04-2016
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Dato: Sted: Afdeling: Diagnose: 
30-05-2010 REGION SJÆLLANDS SYGEHUSVÆSEN SLA AKUT AFD. Brystsmerter uden specifikation 
 
  
30-05-2010   Notat 
 
ANAMNESE  
45-årig kvinde henv. sig i lægevagt pga. sitren i hjertet i ca. 2  
dage. Kommer til sk.st. m.h.p. vurd. af ekg, som viser sinusrytme,  
frekvens 79 med enkelte ventrikulære ekstrasystoler. Ingen tegn på  
iskæmi.  
  
OBJEKTIVT  
St.p.: Vesikulær resp. bilat. Ingen bilyde.  
St.c.: Regelmæssig rytme, ingen mislyde.  
BT 115/54. PUls 80. RF 16. Sat. 100% uden ilt.  
Blodprøver: Der er taget blodprøver, som viser anæmi. Hb 6,3,  
leuc. 11,9. CRP 2. Troponon >0,01.  
Således ingen trykken i brystet men ukarakteristisk sitren i  
hjertet uden udstråling. Normalt ekg og normal TNT. Ingen mistanke  
om akut myokardieinfarkt.  
Ved obj. us. opdages stort hæmatom på ve. femur og pt. oplyser, at  
hun er faldet af hest for ca. en uge siden, landet på os sacrum og  
efterflg. trådt på af hesten over ve. lyske. Der palperes en  
udfyldning over ve. lyske lige over a. og v. femoralis samt en  
udfyldning i ve. balde. Pt. oplyser, at hæmatomet er klart  
aftagende sammenlignet med lige efter traumet.  
  
Der er forsøgt kontakt til karkir., som desværre ikke er i huset.  
I ve. ben er der normale neurovaskulære forhold. Ingen tegn på  
venestase eller arteriel insuff., således god puls over a.  
dorsalis ped. sin. Pt. udskrives til amb. karkir. kontrol samt  
amb. UL af ve. lyske.  
  
Wael Khair, R/tg  
  
PLEJENOTAT  
Påvirket bevidsthed: Nej.  
Påvirket respiration: Nej.  
Påvirket cirkulation: Nej.  
Psykisk påvirket: Nej.  
Smerter: ja.  
Blødning: Nej.  
Er pt.'s (habituale) fysiske funktionsniveau påvirket: Nej.  
Er pt. inhabil: Nej.  
Koordinerende spl.: MJWE  
Kontaktperson: intet anført.  
Kl. 16.20: BT 130/67. Puls 78. Sat. 100%. MJWE  
Kl. 16.20: Ekg tages ifølge aftale med med. BV. MJWE  
Kl. 17.10: Afventer blodprøvesvar. /spl.?  
  

 
Oprettet af:  
Navn:   
Titel:   
Afdeling:   
Institution: REGION SJÆLLANDS SYGEHUSVÆSEN  
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7. mail 

----- Original Message ----- 

To: Vinding Forlag 

Hej Tinamaria
 

 
KH Ole

--------------------------------------------------------------------------------

Sendt: 30. januar 2012 18:17

Hej Ole
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Kh.
Tinamaria
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Midlertidig oversigt over sagsnumre



Oversigt over sagsid og journalnumre

Myndighed Sagsid og journalnumre Sagen omhandler

Sorø kommune

Sorø kommune J.nr. 0687-0001 Tilsynssvigt Sorø kommune - 
Tygestrupvej

J.nr. 0687-0002 Tilsynssvigt Sorø kommune -
Rylevænget
BYG-2009-0224
J.nr. 340-2010-19595

J.nr. 340-2008-37185 Forespørgsel til borgmesteren

J.nr. 340-2011-1909 Forespørgsel til borgmesteren

J.nr. 340-2008-16040 Klage over skimmelsvamp

J.nr. 340-2008-8214 Afslag på hjælp

J.nr. 340-2008-38494

J.nr. 340-2013-53686 Ansøgning om personligt tillæg

J.nr. 340-2013-56058 Afslag på depositum - Kasper

Huslejenævn J.nr. 340-2007-79848 Afslag på genoptagelse

Huslejenævn J.nr. 340-2009-90339
(BS 99-2557/2009)

Beboerklagenævnet J.nr. 340-2015-783 Sorø boligselskab flytteafregning

Statsforvaltningen, Tilsynet

Statsforvaltningen, Tilsynet J.nr. 2008-613/402 Tilsynssvigt Sorø kommune

J.nr. 2011-613/993 Tilsynssvigt Sorø kommune

J.nr. 2015 - 49137
Sorø kommune Sagsnr. 340-2008-16040 Tilsynssvigt Sorø kommune

Tygestrupvej

Sorø kommune J.nr. 340-2009-26118 Tilsynssvigt Sorø kommune
Rylevænget

Statsforvaltningen, Det sociale nævn

Statsforvaltningen, sociale 
nævn

J.nr. 2008-565-254 Afslag på personligt tillæg til nyt indbo 
m.v.

2010-565-447 Klage over afgørelse

2011-613-993 Aktindsigt

2012-571-189 Aktindsigt



Indenrigs- og sundhedsministeriet

Indenrigs- og 
sundhedsministeriet

J.nr. 2009-5756 Statsforvaltningens afslag på Sorø 
kommunes tilsynssvigt Tygestrup

Indenrigs- og 
sundhedsministeriet 

J.nr. 2008-7085 Statsforvaltningens afslag på Sorø 
kommunes tilsynssvigt Rylevænget

Justitsministeriet

Justitsministeriet Sagsnr.: 2015-4040-0110 Fri proces

Justitsministeriet 2015-0940-1735 Klage over aktindsigt

Justitsministeriet Sagsnr. 2015-0940-1735 Klage over afslag på aktindsigt

Økonomi- og indenrigsministeriet

Økonomi- og 
indenrigsministeriet

Sagsnr. 2015 - 5177
Doknr. 245696

Afslag aktindsigt CPR

Velfærdsministeriet

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-7085

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-5999

Skat

Sagsid 141661447 Ændring af moms og skt

Skat Sagsid 168991357 Henstand 2011

Skat Sagsid 172472186 forkert skatteansættelse 2013

Skat Sagsid 164750438 Diverse (sagsid 162233395)

Skat Sagsid 144844145 ophævelse af henstand

Sagsid 162233395 svar på mail og torturkonventionen

Sagsid 153507490 Skøn over indkomst

Sagsid 162233395 Svar på mail af 14-5-14

Sagsid 144903965 Ingen forlænget frist selvangivelse
Skat Indsats
13-0175936

Klage over Skats sagsbehandling

Skatteankenævnet

Skatteankenævnet 13-0189293

Landsskatteretten

Landsskatteretten J.nr. 13-0219963



J.nr. 13-0202574

Skatteankestyrelsen

Skatteministeriet

Statsadvokat

Statsadvokat J.nr. SA3-2010-41-0343 Klage over afvisning af anmeldelse

Statsadvokat - politiadvokat

Rigsadvokaten

Rigsadvokaten J.nr. RA-2014-49-0719 Overflytning til habil politikreds

Rigsadvokaten J.nr. RA-2016-521-3674 Afvisning af falsk anmeldelse

Statsadvokat i København

Statsadvokat i København J.nr. SAK-2015-47-0114 
samt 1900-10170-00913-
14.

Statsadvokat i København J.nr. SAK-2016-521-
6660

Falsk anmeldelse

Statsadvokat for særlig økonomisk kriminalitet

Statsadvokat for særlig 
økonomisk kriminalitet

J.nr. SØK-83990-00023-
15

Statsadvokat i Viborg

Statsadvokat i Viborg J.nr. SAV-2016-49-0411 Korruption

Datatilsynet

Datatilsynet J.nr. 2012-219-0036 afklaring af udgivelser etc.

Datatilsynet J.nr. 2012-219-0036

Datatilsynet J.nr. 2015-311-0478 aktindsigt i CPR

Retspræsidenten Østre Landsret

Retspræsidenten Østre 
Landsret

sagsnummer 17D-3414 Retsafgiften - Sorøvej

Retspræsidenten Østre 
Landsret

17D-ØL-34-14 Klage over Østre Landsrets afgørelse -
Sorøvej



Østre Landsret

Østre Landsret J.nr. 12.afd. B-2441-10
(j.nr. 0687-0001/
Parsberg) (byrettens BS 
50-2557/2009)

Egemarksgaard/Sorø huslejenævn

Østre Landsret J.nr. 13.afd B-1572-14 Kæremål Sorøvej

J.nr. 13.afd. B-2552-14 Kæremål Sorøvej

J.nr. 22.afd. B-2552-14 Kæremål Sorøvej
Landsretten underkendte byretten

Østre Landsret J.nr. 22. afd. B-2189-13 Afvisning kæremål 19-7-13
Egemarksgaard

Østre Landsret B-2441-10

Østre Landsret 4. afd. B-1941-13
(byrettens BS-50-
2119/2012)

Afvist kæreskrift 3/7/13
Scandinavian Book

Retspræsident Næstved

Retspræsidenten Næstved 6599.2009.1 Fjerne inhabil stævningsmand

Retspræsidenten Næstved 8099.2011.7.2 Klage over retten/inhabilitet/
BS 2557/2009

Retspræsidenten Næstved 8099.2013.9.2 Klagesag advokatpålæg 
BS 2557/2012

Retten i Næstved 8199.2014.10 klage over inhabil stævningsmand samt 
overtrædelse af torturkonventionen

Fogedretten i Næstved

Fogedretten  FS 4-11371/2008 Parkering København

Fogedretten  FS 9-3400/2014 Uretmæssig ophævelse samt 
udsmidning fra fogedretten

Fogedretten FS 2-639/2014 Sorø boligselskab

Fogedretten FS 8-7040/2013 Keld Parsberg

Fogedretten FS 2-5327/2013 Scandinavian Book

Fogedretten FS 8-8006/2012 Scandinavian Book

Fogedretten FS 9-8670/2013 Humlegaard, Skelbækvej

Fogedretten FS 4-3006/2014 Egemarksgaard/Ret og Råd

Fogedretten FS 2-2825/2011 Merløse dyreklinik

Fogedretten FS 6811/2010 Merløse dyreklinik

Fogedretten FS 2-6277/2011 Beslagsmed Tangrid



Fogedretten FS 2-7902/2012 Beslagsmed Tangrid

Fogedretten FS 8-10455/2009 Advokat Morten Riise-Knudsen

Fogedretten FS 2-17953-2010 Advokat Morten Riise-Knudsen

Fogedretten FS 8-7789/2008 Neumanns Beslag

Fogedretten FS 9-7897/2014 Kære uretmæssig fogedudsættelse

Fogedretten FS 8-6912/2016 Teknologisk Institut

Fogedretten FS 9-2984/2016 Keld Parsberg

Civilretten i Næstved

Civilretten BS 99-114/2008
BS 1-114/2008 (1 fejl??)
BS 17-114/2008 (17 
fejl??)

Advokat Allan Schouw-Petersen v/ Lars 
Thurø-Møller

Civilretten BS 50-2287/2009
BS 18-2287/2009 (18 
fejl??)

Advokat Morten Riise-Knudsen

Civilretten BS 50-2119/2012 Scandinavian Book

Civilretten BS 99-1495/2013 Parsberg

Civilretten BS 16-2557/2009
BS 99-2557/2009

Egemarksgaard

Civilretten BS 99-2557/2009
(340-2009-90339)

Sorø huslejenævn

Civilretten BS 50-622/2015 Sorø Boligselskab

(J.nr. 90945)

BS 50-1427/2014 Skatteministeriet
Sagsid 172472186 + 174367189 + 
168991357 + 164750438 + 144844145 
samt j.nr. 2404899 + j.nr. 2121797 + 
j.nr. 170864xxxx

Civilretten BS 50-1596/2010 Merløse dyreklinik

Civilretten BS 99-233/2010 Beslagsmed Tangrid

Civilretten BS 50-2022/2008
Sagsnr. 4462755
Sagsnr. 195896

Neumanns Beslag
RKI
Dansk Kreditorservice

Civilretten BS 99-1220/2015 Parsberg

Civilretten BS 99-1070/2016
(FS 8-6912/2016)

Teknologisk Institut



Civilretten (BS 16-2557/2009)

BS 50-864/2016
BS 50-865/2016
BS 50-866/2016
BS 50-867/2016

Egemarksgaard

Egemarksgaard
Sorø kommune
Statsforvaltningen
Sorø boligselskab

Højesteret

Højesteret HR-2012-08-7 Kære af Landsrettens afvisning 2012 
(Parsberg) 

Højesteret HR-2012-08-7

HR-2012-08-7

Kære af Landsrettens udsmidning 2014
Sorøvej
Opsættende virkning udsmidning

Den særlige klageret

Den særlige klageret KL-2013-05-203 Klage over dommer
Samme sagsnummer til forskellige 
klagesager

Den særlige klageret KL-2015-01-6 Aktindsigt klageretten

Politiet

Politi 21-5-07 J.nr. 1900-61660-00137-
07

Bortvisning af uønsket person

Politi 23-5-07 J.nr. 1900-74111-00006-
07

Kirstines anmeldelse/ulovlig tvang

Politi 5-9-08 J.nr. 1900-30140-04814-
08

Forkyndelser

Politi 3-8-09 J.nr. 1900-61400-00116-
09

Trafikale problemer

Politi 24-8-09 J.nr. 1900-00170-00257-
09

Klagesager

Politi 22-9-09 J.nr. 1900-81023-06020-
09

Hastighedsovertrædelse

Politi 2-10-09 J.nr. 1900-81023-06020-
09

Hastighedsovertrædelse

Politiadvokat 14-1-10 J.nr. 1900-83990-00103-
10

Andre undersøgelser - anm. Sorø

Politi 15-2-10 J.nr. 1900-30140-00708-
10

Forkyndelser

Politi 12-3-10 J.nr. 1900-00170-00063-
10

klage over uretmæssig udsættelse 
Kirstine



Politi 1-6-10 J.nr. 1900-30140-02731-
10

Forkyndelser

Politi 18-1-11 J.nr. 1900-30140-00284-
11

Forkyndelser

Politi J.nr. 1900-20150-00401-
11

Forsikringsophør

Politi J.nr. 1900-30140-03301-
12

Forkyndelser

Politi 8-2-11 J.nr. 1900-61610-00337-
13

Muligt indbrud

Politi 12-7-12 J.nr. 1900-30140-02566-
13 

Forkyndelser

Politi 28-6-13 J.nr. 1900-61600-05318-
13

Undersøgelse - hændelse uden

Politi 28-6-13 J.nr. 1900-50185-00067-
13

Tilladelse demonstration

Politi 2-7-13 J.nr. 1900-61600-05423-
13

ulovlig ”demo”/teltopslagning

Politi 5-7-13 J.nr. 1900-00170-00164-
13

Klagesager

Politi 18-7-13 J.nr. 1900-30140-03427-
13

Forkyndelser 

Politi 16-8-13 J.nr. 1900-61400-00162-
13

Trafikale problemer

Politi 2-9-13 J.nr. 1900-62500-06405-
13

Ulovlig ”demo”

Politi 11-9-13 J.nr. 1900-83990-01507-
13

 Andre undersøgelser - overtrædelse
(Afvisning + demo 2-9)

Politi 18-9-13 J.nr. 1900-83990-01552-
13

Påbud om fjernelse af heste

Politi 25-9-13 J.nr. 1900-61600-07529-
13

Undersøgelse - hændelse uden
politikommissærens fadæse

Politi 30-9-13 J.nr. 1900-30170-00794-
13

Udsat bohave

Politi 9-10-13 J.nr. 1900-00170-00311-
13 

Klagesager
(over politiets dispositioner)

Politi 29-1-14 J.nr. 1900-30170-00071-
14

Udsat bohave



Politi 1-5-14 J.nr. 1900-83990-00578-
14

J.nr. 1900-77111-01084-
14

Andre undersøgelser
(Glasskår på fold + anmeldelse af 
dommerfuldmægtig)

Politi 5-6-14 J.nr. 1900-30151-00258-
14

Fremstilling for fogedretten

Politi 8-7-14 J.nr. 1900-83174-01073-
14

Eftersøgninger/fogedsager

Politi 8-7-14 J.nr. 1900-83174-01073-
14

Eftersøgninger/fogedsager

Politi 8-7-14 J.nr. 1900-77111-01084-
14

Hærværk
(Anmeldelsesrapport)
samt anmeldelse af dommerfuldmægtig 
+ undersøgelse ifm. torturkonventionen

Politi 11-11-14 J.nr. 1900-30170-00783-
14

Udsat bohave 
(fogedudsættelsen)

Politi 18-11-14 J.nr. 1900-50185-00019-
14

Sikring af den offentlige orden

Politi 27-11-14 J.nr. 1900-00170-00283-
14

Klagesager

Politi J.nr. 1900-10170-00913-
14

Aktindsigt
(aktindsigt efter 612 dage)

Politi J.nr. 1900-89110-00015-
15

Ingen straffesag - Vinncent

Politi J.nr. 1900-10170-00553-
15

Oplysninger om vagtplan

Politi J.nr. 1900-10170-00587-
15

Aktindsigt

Politi J.nr. 1900-10170-00913-
14

Aktindsigt først givet 2015

Politi J.nr. 1900-00170-00164-
13

Politi J.nr. 1900-77111-01084-
14

samt anmeldelse af dommerfuldmægtig 
+ undersøgelse ifm. torturkonventionen

Rigspolitiet

Rigspolitiet J.nr. 2013-042-416 Anmodning om aktindsigt

Rigspolitiet J.nr. 2015-4063-22 / ISO 
17

afslag på aktindsigt i sikkerhedslog

Rigspolitiet J.nr. 2013-081-1175 demonstration

J.nr. 2014-081-62 demonstration



Rigspolitiet J.nr. 2015-042-3 aktindsigt

J.nr. 2014-012-304

J.nr. 2014-012-300

J.nr. 2014-081-62 Identisk med J.nr. 2013-081-1175 
Samt klage

J.nr. 2014-042-50

J.nr. 2013-042-416 Sammenlagt med 2014-042-3

J.nr. 2010-081-556 Klage over Mohr

Kredsdyrlægen falsk politianmeldelse

Kredsdyrlægen Vinncent J.nr. 2015-12-721-
030314/MAKA

Erklæring til politiet

Den uafhængige politiklagemyndighed

Den uafhængige 
politiklagemyndighed

DUP-2013-342-0527 Klage over Kurt G. Nielsens løgn og 
bevisforvanskelse

Den uafhængige 
politiklagemyndighed

DUP-2013-316-0253 Klage over Kurt G. Nielsens løgn og 
bevisforvanskelse

PET

PET/politi J.nr. 1900-77111-01084-
14

samt anmeldelse af dommerfuldmægtig 
+ undersøgelse ifm. tor

PET J.nr. 0214-06-205

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark Dok.nr.: 100-2014-
7411142

Udbetaling Danmark Dok.nr.: 100-2014-
7532604

Udbetaling Danmark Dok.nr.: 100-2014-
3137145

Mangler oplysninger

Udbetaling Danmark Dok.nr.: 100-2014-
3545356

Afslag boligstøtte 

Dok.nr.: 100-2016-
9975695

Betalingsevnevurdering

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen J.nr. 6200148-10 Klageover afslag på rensning m.m.



Ankestyrelsen J.nr. 2014-3613-00223 Marias underkendelse af Sorø 
kommune

Ankestyrelsen J.nr. 2014-3124-54597 Udbetaling Danmarks dispositioner

Ankestyrelsen - Kasper J.nr. 2014-4014-12636 
og
J.nr. 2014-4010-12632

Afslag på indskud og depositum
Afslag på depositum og seng

Ankestyrelsen J.nr. 2014-3613-

Ombudsmanden

Ombudsmanden J.nr. 2008-3192-160/SH4 Sorø kommune - sag om skimmelsvamp

Ombudsmanden J.nr. 2010-2910-
6100MV3

Afvist politianmeldelse

Ombudsmanden J.nr. 2011-0049-6100/
ATG3

Din henvendelse om skimmelsvamp

Ombudsmanden J.nr. 2011-0148-1609/
UL4

Sorø kommune/afvisning af anmeldelse

J.nr. 2011-0495-6100/
ATG3

Afvist politianmeldelse/
Retsplejelovens § 749

Ombudsmanden J.nr. 2011-3192-1609/
SH4

Skimmelsvamp

Ombudsmanden J.nr. 13/03243-3/KSA
J.nr. 13/03255-2/MWA

Email til orientering - bl.a. offentlig 
forfølgelse

Dok.nr. 15/05612

dok.nr. 16/00661-2/EL

dok.nr. 16/00661-7/JHC
dok.nr. 16/00661-9/JHC

Afslag på aktindsigt fastholdt af
Udbetaling Danmark

dok.nr. 16/00513-2/EL Aktindsigt Udbetaling Danmark

Dok.nr. 16/00512-2/TAN Bilag Højesteret aktindsigt

dok.nr. 15/05548-4/TFD 
dok.nr. 15/05548-5/TFD

Aktindsigt hos politiet

Socialministeriet

Socialministeriet J.nr. 2011-2352 Skimmelsvamp og svigt af tilsynspligt

Civilstyrelsen

Civilstyrelsen Sagsnr. 15-210-08242 anmodning om fri proces ifm. 
advokatpålæg

Procesbevillingsnævnet



Procesbevillingsnævnet J.nr. 2011-22-0108 Afslag på anke af dom i Østre Landsret

Procesbevillingsnævnet J. nr. 2015-34-0078 Klage over Civilstyrelsens afslag

Procesbevillingsnævnet J. nr. 2015-27-0209 Mail til orientering

Procesbevillingsnævnet J. nr. 2015-31-0812 Klage over Civilstyrelsens afslag

Pressenævnet

Pressenævnet Sagsnr. 13-70-00533 Nægtelse af genmæle fra TV 2

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen J.nr. 170864-xxxx/01/40/
P2

Sundhedsstyrelsen J.nr. LMST 2012093076 Vedr. medicinkøb

Arbejdsmedicinsk klinik

Advokatnævnet

Advokatnævnet Sagsnr. Morten Riise-Knudsen

Advokatnævnet Sagsnr. 2013-4140 Keld Parsberg

Advokatnævnet Sagsnr. 2014-3279 Troels Behnke Skak

Advokatsager

Revisor LBW J.nr. 06-13034 Jørgensen og Winsløv

Humlegaard J.nr. 200-026394
(FS 9-8670/2013)

Ladefoged

Michael Dall 85433-0001 Ejendommen Sorøvej 134, 4200 
Slagelse

Scandinavian Book J.nr. 40222/BHN Ole Madsen

Scandinavian Book 1695435 + 1695435 JPF Egeparken inkasso
TCMS

Egemarksgaard - 
sagsomkostninger

R1138398-35-RLKH
J.nr. 268-022190-RR-
YVF
Sagsnr. 6332361

Alm. Brand (BS 16-2557/2009)
Ret og Råd
RKI

Sorø Boligselskab - 
Udsættelse

J.nr. 2143-00062 Argus

Merløse dyreklinik Sagsnr. 52126.08.31
Sagsnr. 52126.15.25
Sagsnr. D6047

Advodan
Advodan
RKI



Advokat Morten Riise-
Knudsen

J.nr. 1058 Advokaterne

Egemarksgaard J.nr. 036987 Skimmelsag Tygestrupvej

Egemarksgaard Sagsnr. 07-100256
Sagsnr. 320-100256
Sagsnr. 340-2007-79848
J.nr. 06/16571

Projektnr. 1214187-05-
02

Skimmelsag Tygestrupvej
Sorø huslejenævn - skimmelsag
Sorø huslejenævn
Sorø huslejenævn

Kefa
Teknologisk Institut

Egemarksgaard J.nr. 50216 MRK/SSO Skimmelsag Tygestrupvej

Advokat Keld Parsberg J.nr. 0687-0001 Skimmelsag Tygestrupvej/Sorø 
kommune/Statsforvaltningen/ministeriet

Advokat Keld Parsberg J.nr. 0687-0002 Skimmelsag Rylevænget/Sorø 
kommune/Statsforvaltningen/ministeriet

Advokat Keld Parsberg J.nr. 0687-0001
J.nr. 0687-0002

Retshjælpsforsikring

Advokat Keld Parsberg
Egemarksgaard

J.nr. 0687-0001
209.021
10.102/lr

Egemarksgaard - skimmelsvamp
BS 16-2557/2009

Advokat Keld Parsberg
Sorø Boligselskab

J.nr. 0687-0002

J.nr. 3834-001/bd
BYG-2009-0224

N2933

Sorø Boligselskab - skimmelsvamp

BMT - Bygge, miljø, teknik

Advokat Keld Parsberg J.nr. 0687-0001
Sagsnr. 340-2007-79848
J.nr. 340-2009-90339

Skimmelsag Tygestrupvej
Sorø huslejenævn
Sorø huslejenævn

Advokat Keld Parsberg J.nr. 170864-xxxx/01/40/
P2
(J.nr. 0687-0001)

Arbejdsskadesstyrelsen

Teknologisk Institut

Beslagsmed Tangrid Sagsnr. 1241645 Egeparken inkasso
TCMS

RKI
RKI - sletning

Slagelse kommune Sagsid 330-2014-18738 Kasper - afslag indskud

Sagsid 330-2014-27447 Fogedforretning

Slagelse kommune Sagsid 330-2014-27447 Fogedforretning 

Folketinget - 14-001248-23 Vinding Forlag 581942
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