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Acontoufregning - SKAT mod Peer Kolendorf
Hermed acontoarregoe, ovennævnte sag for perioden I. juli 2014 til 12. december 20 14.

Afregningen afspejler den ressourceindsats, som har været nødvendig i perioden på grund af
sagens viderera::kkende og komplekse karakter.

I perioden har jeg bistået med:
gennemgang af advokat Tom Kåri Kristjanssons brev til østre Landsret modtaget IO.

juli 2014,
udarbejdelse og fremsendelse af processkrift 8 med bilag 110-118 til østre Landsret
den 7. august 2014 og kopi til advokat Tom Kåri Kristjansson,
gennemgang af advokat Tom Kari Kristjanssons brev af i5. august 2014 til østre
Landsret vedrørende protest mod SKATs vidneførelse,
udnrbejdelse af indlæg af 18. august 2014 til østre Landsret vedrørende advokat Tom
Kåri Kristjanssons brev af 15. august 2014 om protest mod SKATs vidneførelse,
gennemgang og vurdering ar forligstilbud fra Peer Kølendorr modtaget den 21. august
2014.
telefonsamtaler og korrespondance med advokat Tom Kåri Kristjansson om det frem-

sane forligstilbud,
forberedelse afog deltagelse i møde den 22. august 2014 med Susanne Reinholdt Andersen og Mia Hansen vedrørende Peer Kølendorfs farligstilbud,
møder den 27. august 2014 med Reino Nielsen, Jørn Rosenmeier og Ole Eklund vedrørende forberedelse afvidnenfhøringer,
forberedelse afog deltagelse i møde den 29. august 2014 med Mia Hansen vedrørende forberedelse af vidneafhøring,
udarbejdelse af indstilling af2. september 2014 til SKAT vedrørende farligstilbud,
mailkoITcspondance og telefonsamtaler med Susanne Reinholdt Andersen, Mia Hansen, Reino Nielsen og Kenn Hoffi-nann Jensen vedrørende indstilling til farligstilbud,
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fremsendelse af bilag 119-121 Iii østre Landsret den 29. august 2014 og kopi lil advokat Tom Kåri Kristjansson,
gennemgang af advokat Tom KlIri Kristjanssons breve til østre Landsret vedlagt bilag EU-EX og EY-EZ, begge modtaget 1. september 2014,
gennemgang af advokat Tom Kåri Kristjanssons brev til østre Landsret vedlagt bilag
EÆ-FA modtaget 2. seplember 2014,
forberedelse afog deltagelse i mede den 5. seplember 2014 med Kenn Ho!fmann Jensen vedmrende forberedelse af vidneafhøring.
udarbejdelse ef sammenfattende proeesskriftlpåstandsdokumenlar 5. september 2014
til østre Landsret og kopi til advokat Tom Kåri Kristjansson,
gennemgang ar advokat Tom Kåri Kristjanssons omfattende påstandsdokument af 5.
september 2014,
løbende telefonisk kontakt og e-mailkorrespondance med tidligere ansatte i Comitel
International NS angående vidneforklaringer,
udarbejdelse og fremsendelse af støtlebilag 1,2.1-2.6 og 3.1-3.2 til østre Landsret
den 12. seplember 2014 og kopi til advokat Tom KlIri Kristjansson,
fremselldelse af bilag 122-127 til østre Landsret den 1S. september 2014 og kopi til

advokat Tom Kåri Kristjansson,
udarbejdelse af endelig udgave af parternes fælles sagsfremstilling,
udarbejdelse af ekstrakt og tillægsekstrakt l-III,

udarbejdelse affælles materialesemling.
udarbejdelse af kortfattet påstandsdokument af 29. september 2014 indeholdende

SKATs sammenfattende anbringender.
gennemgang af advokat Tom Kari Kristjanssons kortfattede påstandsdokument af 29.

september 2014 indeholdende sammenfattende anbringender,
udarbejdelse afproeedurebilag 1,2,3,4.1-4.4 og 5 uddelt under hovedforhandlingen

og forinden sendt til advokat Tom Kåri

Kris~ansson,

forberedelse afog deltagelse i mede den 22. september 2014 med Mia Hansen vedrø-

rende forberedelse af vidneafhøring,
deltagelse i hovedforhandling
den 16.-19. september 2014,
den 23.-25. september 2014,
udarbejdelse og fremsendelse af input til SKATs presseberedskab den 8. oktober
2014,
mailkorrespondanee med SKAT angående presseberedskab den IS., 16. og 17. oktober 20 14,
mailkorrespondance og telefonsamtaler med Rikke Madsen angående SKATs pressefunktionlpressehåndte ring
meilkorrespondance samt telefonsamtaler med SKAT vedrørende østre Landsrets
dom den 3 I. oktober 2014,
møde med SKAT den IO. november 2014 angående ankeindstilling,
udarbejdelse afankeindstilling til SKAT,
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udarbejdelse af ankestævning til Højesteret,
mailkorrespondance saml telefonsamtale den 13. november 2014 Susanne Reinholdt
og Mia Hansen vedrørende ankcstlCvning,
den i øvrigt med sagen og hovedforhandlingen for østre Landsret forbundne korrespondance og telefonsamtaler.
Mit salær for arbejdet med sagen udgør kr. 2.250.000,- ekskl. moms. Jeg har sendt en elektronisk faktura med et samlet tilgodehavende til mig på kr. 3.101.934,98.

Med venlig hilsen
Kammeradvokaten

v/Boris Frederiksen
-Advokat

Side

)1]

