



Thomas Krarup
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

Ole Eklund, ALSO [Ole.Eklund@also.com]
9. oktober 2013 21:58
Kristine Marie Andersen
Ole Eklund, ALSO
RE: Gul feber, SKAT mod Peer Kølendorf [KA-Active.FID51612]
Fwd: FW: sag til forretningsudvalget

Kære Kristine



Teksten med rødt er hele indstillingen fra Distributørudvalget.



Den oprindelige mail er vedhæftet.





Med venlig hilsen / Best regards




Ole Eklund
Sales Director - Scandinavia



ALSO A/S
Helgeshøj Allé 8-10 | 2630 Tåstrup



Telefon:
Mobil:



+45 4355 9225 
+45 2160 8060

ole.eklund@also.com
www.also.dk 



From: Kristine Marie Andersen [mailto:kma@kammeradvokaten.dk]
Sent: 9. oktober 2013 12:23
To: 'Ole.Eklund@also.com'
Cc: 6110721 _ CVR 10 83 97 93 _Skattecenter Skive_ E_mails _ 6110721 _Skattecenter Skive_
<{F51612}.Active@wcs.kammeradvokaten.dk>
Subject: SV: Gul feber, SKAT mod Peer Kølendorf [KA-Active.FID51612] 



Kære Ole Eklund



Jeg skal venlig erindre dig om nedenstående e-mail. 




Med venlig hilsen
Kristine Marie Andersen
Erhvervsjuridisk fuldmægtig, cand.merc.jur
Direkte +45 72 30 74 39
Mobil +45 41 25 99 26  





kma@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk
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Kom til Kulturnat hos Kammeradvokaten fredag d. 11. oktober:
www.kammeradvokaten.dk/kulturnatten


Fra: Kristine Marie Andersen [mailto:kma@kammeradvokaten.dk]
Sendt: 30. september 2013 09:32
Til: 'Ole.Eklund@also.com'
Emne: SV: Gul feber, SKAT mod Peer Kølendorf [KA-Active.FID19468] 



Kære Ole Eklund



Mange tak for din e-mail, som du sendte i fredags. 



Du refererer baggrunden for distributørudvalgets indstilling til brancheforeningen vedr. Peer Kølendorft deltagelse i
bestyrelsen. Er det muligt, at du kan fremsende omtalte skrivelse, som kopi af det originale brev/ e-mail, der på
daværende tidspunkt blev fremsendt til bestyrelsen?



Har du øvrige kommentarer og/eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig. 




Med venlig hilsen
Kristine Marie Andersen
Erhvervsjuridisk fuldmægtig, cand.merc.jur
Direkte +45 72 30 74 39
Mobil +45 41 25 99 26  





kma@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk






Kom til Kulturnat hos Kammeradvokaten fredag d. 11. oktober:
www.kammeradvokaten.dk/kulturnatten



Fra: Ole Eklund, ALSO [mailto:Ole.Eklund@also.com]
Sendt: 27. september 2013 16:52
Til: Cathrine Wollenberg Zittan
Cc: Ole Eklund, ALSO
Emne: RE: Gul feber, SKAT mod Peer Kølendorf [KA-Active.FID19468] 



Kære Cathrine Wollenberg Zittan




Skal beklage mit sene svar, men efter en høflig reminder fra en af dine kolleger hermed lidt feedback.




2

Jeg har været min mailboks igennem men har ingen mødereferater fra Distributørudvalgets møder.
Brancheforeningen ITB vil ligge inde med referater men jeg tvivler på at der vil være yderligere
relevant info.




Medsender hvad der iøvrigt kan være af relevant baggrundsinformation.




Det medsendte materiale viser:





x
x
x

Distributørudvalgets holdning omkring risikoen for deltagelse i momskarrusseller 
Distributørudvalgets samarbejde med skat
Distributørudvalgets diskussion internt med ITB´s hovedbestyrelse omkring etik og moral
herunder Peer Kølendorffs ansvar..

Distributørudvalgets indstilling om at Peer Kølendorf trækker sig fra foreningen:



Baggrund for indstilling:
Comitel har i stor skala opereret i et forretningsområde som uomtvisteligt igennem mange år af myndighederne og i
branchekredse har været udpeget som et område der har været "betændt" ved at mange handler i sidste ende er end
i en momskarrussel. Specielt danske brokeres rolle har flere gange været påpeget af myndighederne. 



Comitel har derved været medvirkende til at levere brændstof til momskarrussellerne med den konsekvens at
myndighederne i en lang række lande har lidt store tab. 
I danmark har vi nu med "Gul feber" set at Comitel upåagtet er blevet inddraget i en momskarrussel med et deraf
følgende stort momskrav og tab for de danske myndigheder.
Comitel´s ejer Peer Kølendorf har flere gange erkendt at man som broker på mobiltelefoni området aldrig ved hvor
varerne i sidste ende havner.



"For Comitel er det i 2004 lykkedes at styre uden om de mange momskarruseller, som man ellers ser ofte i branchen.
Ifølge Peer Køhlendorf tager man nemlig en række forholdsregler og undersøger alle købere for ikke at blive
indblandet i en momskarrusel, som i sidste ende kan ruinere virksomheden.
»Men vi kan aldrig vide, hvor en handel ender. Så skulle vi holde os helt væk fra branchen",« siger indehaveren til
Børsen.
Det har været kendt at myndighederne pga utidssvarende lovgivning og manglende ressourcer ikke har haft mulighed
for en effektiv lovgivning og myndighederne (SKAT) har flere gange henstillet til virksomhederne om at holde sig fra
området. 



Fra SKAT´s indsatsplan, som direkte omhandler brokerforretning på mobil og IT komponentområdet hedder det:
"Erfaringerne gennem de senere år viser, at størstedelen af den handel med mobiltelefoner og
computerkomponenter, der går gennem danske brokere, kanaliseres videre til "missing traders" i andre EU-lande, fx
England. Det betyder at disse brokere - bevidst eller ubevidst - medvirker til tab i andre lande"



SKAT har igennem de senere år konsulteret ITB for at få hjælp. Denne hjælp har ITB ydet ved at stille
Distributørudvalgets ressourcer til rådighed på konsultativ basis og via SKAT's deltagelse på udvalgets møder.
Samarbejdet har bl.a udmøntet sig i opklaringen at et par konkrete momskarrusselsager og myndighederne har for at
komme momskarrussellerne i 2006 i stil med andre lande nu også i Danmark indført solidarisk hæftelse.



Vores indstilling



Udvalget påpeger at hvis ITB's ønske om at være "en god samfundsborger" og at være med til at sætte et positivt
præg på de for samfundets vigtige spørgsmål, så skal ITB´s medlemmer og helt specifikt Hovedbestyrelsen være
foregangsmænd.



Udvalget finder:
at denne konkrete broker forretning er i strid med ITB´s vedtægter § 5 omkring medlemsforpligtelser, Vi
mener at de etiske retningslinier, hovedregel 1 ikke er overholdt. 
at Comitel Internationals ageren er i modstrid med ITB´s eget tætte samarbejde med SKAT og
brokerforretningen 
at der er uforenelighed med distributørudvalgets garanti af nogle kaldet det "etiske charter". Det er i sig
selv en biting. Der kan være flere forretningsmodeller indenfor distribution, og ITB skal kunne rumme
modstridende holdninger. Overfor SKAT i en sådan sag bør ITB dog tale med én tunge, man kan ikke
samtidig drive et udvalg, der på ITB´s vegne arbejder med skattemyndighederne for at komme ulovligheder til
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livs , og så støtte et forretningsområde, der uden at have begået ulovligheder, konsekvent har udnyttet at
myndighederne har været på bagkant med udviklingen.



Udvalget håber at Peer Kølendorf, på trods af at han ikke har gjort noget ulovligt, har forståelse for at Comitel
International's ageren er etisk angribelig, og at Peer Kølendorf kan se at hovedbestyrelsesposten sender et
forkert signal og giver intern splittelse i ITB. Udvalget håber at Peer Kølendorf vil bede om at udtræde ved
generalforsamlingen i marts.



Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har yderligere spørgsmål:




Med venlig hilsen | Best regards




Ole Eklund
Sales Director | Scandinavia



ALSO A/S
Helgeshøj Allé 8-10 | 2630 Tåstrup



Telefon:
Mobil:



+45 4355 9225
+45 2160 8060

ole.eklund@also.com
www.also.dk 






From: Cathrine Wollenberg Zittan [mailto:cwz@kammeradvokaten.dk]
Sent: 17. september 2013 13:41
To: Ole Eklund, ALSO
Subject: SV: Gul feber, SKAT mod Peer Kølendorf [KA-Active.FID19468] 



Kære Ole Eklund 



Jeg henviser til min mail af 28. august d.å. Jeg skal venligst forhøre mig, om du har haft anledning til at forholde dig
til min mail nedenfor. 



Du er meget velkommen til at ringe mig op, såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger. 



Med venlig hilsen
Cathrine Wollenberg Zittan
Advokat (L) 
Direkte +45 72 30 72 92
Mobil +45 25 43 03 14  



cwz@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk







Fra: Cathrine Wollenberg Zittan [mailto:cwz@kammeradvokaten.dk]
Sendt: 28. august 2013 16:55
Til: ole.eklund@also.com; ole.eklund@also.com
Emne: Gul feber, SKAT mod Peer Kølendorf [KA-Active.FID19468] 



Kære Ole Eklund



Jeg henviser til behagelig telefonsamtale d.d. angående ovennævnte sag. 
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Som drøftet er jeg via Jørn Rosenmeier blevet bekendt med, at du muligvis fortsat ligger inde med korrespondance
samt eventuelt mødereferater fra perioden 2003 og 2004, hvor Peer Kølendorfs og Comitels ageren på markedet er
omtalt/diskuteret. Da materialet kan have betydning for ovennævnte sag, vil jeg være dig taknemmelig, såfremt du vil
fremsende mig en kopi heraf. 



Du er meget velkommen til at ringe mig op, såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål.



På forhånd tak. 



Med venlig hilsen
Cathrine Wollenberg Zittan
Advokat (L) 
Direkte +45 72 30 72 92
Mobil +45 25 43 03 14  



cwz@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk









Læs om vores faglige arrangementer og netværkstilbud i 2013: 
www.kammerakademiet.dk



ALSO Disclaimer: The information contained in this message is intended only for use of the individual(s) named above and may
contain confidential, proprietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any
mistransmission. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that you must not use,
disseminate, copy it in any form or take any action in reliance of it. If you have received this message in error please delete it
and any copies of it and notify the sender immediately. The contents of any email addressed to our clients are subject to our
standard terms of business which can be viewed at our web site. 
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Thomas Krarup
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ole Eklund [ole@3xeklund.dk]
9. oktober 2013 21:53
Ole Eklund, ALSO
Fwd: FW: sag til forretningsudvalget

mvh
Ole Eklund
Chr. Winthersvej 38 B
2800 Kgs Lyngby
---------- Forwarded message ---------From: Eklund, Ole (ATS) <Ole.Eklund@avnet.com>
Date: Thu Jan 24 2008 12:03:43 GMT+0100
Subject: FW: sag til forretningsudvalget
To: ole@3xeklund.dk

Med Venlig Hilsen / Regards
Ole Eklund
Director Avnet Technology Solution, Nordic

Avnet Technology Solutions
Hørkær 20
2730 Herlev
Phone: + 45 44 37 84 05
Mobile: + 45 21 60 80 60
www.ts.avnet.com/dk

From: Eklund, Ole (ATS)
Sent: 24. januar 2008 10:33
To: 'Jane Eis Larsen'; Henrik Egede Rasmussen (HEG@ITB.DK)
Subject: RE: sag til forretningsudvalget
Importance: High
Kære Jane og Henrik,
Hermed distributørudvalgets indstilling til Hovedbestyrelsen, samt et par kommentarer til bilag X.
Kommentar til baggrundsmaterialet:
Side 6. Peer havde ikke sin revisor med. Han havde en skatterådgiver med..
Side 6. Det videre forløb efter at LMG og JL havde talt med begge parter var at Peer Kølendorf foreslog et møde hvor
han overfor udvalget kunne redegøre for "Gul feber" sagen. Udvalget har på ingen måde antydet at Peer Kølendorf
har været involveret i "Gul feber" sagen og det er ikke denne sag vi diskuterer, så en sådan gennemgang var egentlig
1

ikke relevant for sagen. Jeg accepterede selvfølgelig at mødes med Peer, for at præcisere, hvad udvalget mener og
drøfte sagen med ham. Jeg havde i god tid inden mødet præciseret overfor ITB´s ledelse (HEG) at jeg ville tage
mødet alene, da jeg eller udvalget ikke fandt hensigtmæssigt at møde et helt panel op. Så kritikerne inklusiv Ole
Eklund, var bestemt repræsenteret, ved udvalgets formand.

Baggrund for indstilling:
Comitel har i stor skala opereret i et forretningsområde som uomtvisteligt igennem mange år af myndighederne og i
branchekredse har været udpeget som et område der har været "betændt" ved at mange handler i sidste ende er end
i en momskarrussel. Specielt danske brokeres rolle har flere gange været påpeget af myndighederne.
Comitel har derved været medvirkende til at levere brændstof til momskarrussellerne med den konsekvens at
myndighederne i en lang række lande har lidt store tab.
I danmark har vi nu med "Gul feber" set at Comitel upåagtet er blevet inddraget i en momskarrussel med et deraf
følgende stort momskrav og tab for de danske myndigheder.
Comitel´s ejer Peer Kølendorf har flere gange erkendt at man som broker på mobiltelefoni området aldrig ved hvor
varerne i sidste ende havner.
"For Comitel er det i 2004 lykkedes at styre uden om de mange momskarruseller, som man ellers ser ofte i branchen.
Ifølge Peer Køhlendorf tager man nemlig en række forholdsregler og undersøger alle købere for ikke at blive
indblandet i en momskarrusel, som i sidste ende kan ruinere virksomheden.
»Men vi kan aldrig vide, hvor en handel ender. Så skulle vi holde os helt væk fra branchen",« siger indehaveren til
Børsen.
Det har været kendt at myndighederne pga utidssvarende lovgivning og manglende ressourcer ikke har haft mulighed
for en effektiv lovgivning og myndighederne (SKAT) har flere gange henstillet til virksomhederne om at holde sig fra
området.
Fra SKAT´s indsatsplan, som direkte omhandler brokerforretning på mobil og IT komponentområdet hedder det:
"Erfaringerne gennem de senere år viser, at størstedelen af den handel med mobiltelefoner og
computerkomponenter, der går gennem danske brokere, kanaliseres videre til "missing traders" i andre EU-lande, fx
England. Det betyder at disse brokere - bevidst eller ubevidst - medvirker til tab i andre lande"
SKAT har igennem de senere år konsulteret ITB for at få hjælp. Denne hjælp har ITB ydet ved at stille
Distributørudvalgets ressourcer til rådighed på konsultativ basis og via SKAT's deltagelse på udvalgets møder.
Samarbejdet har bl.a udmøntet sig i opklaringen at et par konkrete momskarrusselsager og myndighederne har for at
komme momskarrussellerne i 2006 i stil med andre lande nu også i Danmark indført solidarisk hæftelse.
Vores indstilling
Udvalget påpeger at hvis ITB's ønske om at være "en god samfundsborger" og at være med til at sætte et positivt
præg på de for samfundets vigtige spørgsmål, så skal ITB´s medlemmer og helt specifikt Hovedbestyrelsen være
foregangsmænd.
Udvalget finder:
at denne konkrete broker forretning er i strid med ITB´s vedtægter § 5 omkring medlemsforpligtelser, Vi
mener at de etiske retningslinier, hovedregel 1 ikke er overholdt.
at Comitel Internationals ageren er i modstrid med ITB´s eget tætte samarbejde med SKAT og
brokerforretningen
at der er uforenelighed med distributørudvalgets garanti af nogle kaldet det "etiske charter". Det er i sig
selv en biting. Der kan være flere forretningsmodeller indenfor distribution, og ITB skal kunne rumme
modstridende holdninger. Overfor SKAT i en sådan sag bør ITB dog tale med én tunge, man kan ikke
samtidig drive et udvalg, der på ITB´s vegne arbejder med skattemyndighederne for at komme ulovligheder til
livs , og så støtte et forretningsområde, der uden at have begået ulovligheder, konsekvent har udnyttet at
myndighederne har været på bagkant med udviklingen.
Udvalget håber at Peer Kølendorf, på trods af at han ikke har gjort noget ulovligt, har forståelse for at Comitel
International's ageren er etisk angribelig, og at Peer Kølendorf kan se at hovedbestyrelsesposten sender et
forkert signal og giver intern splittelse i ITB. Udvalget håber at Peer Kølendorf vil bede om at udtræde ved
generalforsamlingen i marts.
Er denne løsning ikke mulig, så må indstillingen være at køre en eksklusionssag.
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Med Venlig Hilsen / Regards
Ole Eklund
Director Avnet Technology Solution, Nordic

Avnet Technology Solutions
Hørkær 20
2730 Herlev
Phone: + 45 44 37 84 05
Mobile: + 45 21 60 80 60
www.ts.avnet.com/dk

From: Jane Eis Larsen [mailto:jel@itb.dk]
Sent: 22. januar 2008 16:41
To: Peer Kølendorf; Eklund, Ole (ATS)
Cc: Jakob Lyngsø; Henrik Egede Rasmussen
Subject: sag til forretningsudvalget
Kære Ole og Peer,
Som vi aftalte den 17.1., skal Distributør-udvalgets (kommende) indstilling vedrørende Peers medlemskab af ITBbestyrelsen på mandag den 28.1. behandles i ITB's forretningsudvalg, og derefter den 28. februar i hovedbestyrelsen.
Jeg vil meget gerne have jeres hjælp til, at vi kan udsende forretningsudvalgets mødemateriale torsdag eftermiddag i
denne uge.
Jeg har tænkt mig, at dagsordenen skal indeholde følgende punkt:

I. Indstilling fra Distributørudvalget vedrørende Peer Kølendorfs medlemskab af
Hovedbestyrelsen
Sigte:
Forberedelse af behandling af denne sag i hovedbestyrelsen
BilagA:
Distributørudvalgets indstilling
Bilag B:
Peer Kølendorfs bemærkninger
Bilag C:
Faktuel baggrund
Dvs. at jeg har brug for inden så længe at få udvalgets indstilling, så jeg kan sende den til Peer til kommentarer. Da
jeg er i Jylland og uden mailkontakt hele dagen imorgen, vil jeg bede Ole sende den både til mig og Henrik, så vi
sikrer os at vi hurtigst muligt får den videre til Peer.
Mht. det faktuelle baggrundsnotat til forretningsudvalget følger udkast vedhæftet, ligeledes med henblik på jeres
kommentarer. Baggrundsnotatet - som er forsøgt holdt ekstremt neutralt, bl.a. ved at bruge citater - behandler 4
spørgsmål:
1. Hvordan er garantien blevet til
2. Hvad er indholdet
3. Hvordan opstod den konkrete sag om involvering af formand/bestyrelse (dvs. udvalgets beslutning på mødet
30.10.)
4. Hvad er de vedtægtsmæssige regler for behandling af sagen
Mvh
Jane

3

