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ROJANA

OVER
ENDE
AF BÅDE SKAT OG POLITI

MASSAGE. Rojana åbnede
sin klinik med traditionel
thailandsk massage den 1.
juni. Foto: Morten Melhede.

»

Hvis de føler
sig forulempet
og mener, at de
har fået en dårlig
behandling, vil vi
meget gerne tale
med dem om det. For
det er ikke kontrol
det hele. Vi kommer
lige så meget ud
til de forskellige
massageklinikker
for at hjælpe dem.
ANE LINE NIELSEN,
SKAT i Struer.

IVÆRKSÆTTER. 31-årige
Rojana blev fuldstændig
overrumplet, da hun tre
dage efter at have åbnet
sin klinik med traditionel
thailandsk massage fik
besøg af både politi og SKAT.
Foto: Morten Melhede.

som iværksætter skulle forholde sig over for myndighederne. Hun fik hjælp af Søren Jespersens revisor fra
firmaet Revision Limfjord
i Struer og gjorde i det hele
taget, hvad hun kunne for
at sikre sig, at der var fuldstændig rent bord.
Efter kontrolbesøget kunne Ane Line Nielsen fra
SKAT i Struer da også konstatere, at alt var i orden, og
hun beklager, hvis det virkede for voldsomt.
»Vi bestræber os altid på
at tage det stille og roligt.

Men det virker selvfølgelig
bombastisk, at der pludselig
kommer to betjente og to
kontrollanter fra SKAT på
kontrolbesøg. Hvis øjeblikket ikke skal forspildes, bliver vi nødt til at være lidt
kontante,« forklarer hun.
»Men der må da være
grænser for, hvad de kan tillade sig,« mener Søren Jespersen.

Føler sig forulempet
Under kontrolbesøget følte
han sig i den grad sat i bås
og overhørt, når han forsøg-

te at forklare, hvordan tingene hang sammen, og Rojana
følte, at både politiet og repræsentanterne fra SKAT så
ned på hende med så mange
fordomme, at de slet ikke så
hende som en selvstændig
personlighed.
»Det var bestemt ikke meningen. Hvis de føler sig forulempet og mener, at de har
fået en dårlig behandling,
vil vi meget gerne tale med
dem om det. For det er ikke
kontrol det hele. Vi kommer
lige så meget ud til de forskellige massageklinikker
for at hjælpe dem,« forklarer
Ane Line Nielsen fra SKAT
i Struer.
»Vi har ingen fordomme.
Men en brance kan jo godt
være lidt slidt, og så må vi jo
beklage, hvis det kommer til
at gå ud over den enkelte,«
forklarer hun.

