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En anderledes rufferisag – Diverse Hent PDF Indledningsvis skal det nævnes, at det i Danmark ikke er
ulovligt at ernære sig som prostitueret, bare man betaler skat af sine indtægt, og er man momsregistreret, kan

man trække sine udgifter fra på selvangivelsen.

Det er derimod ulovligt at tjene penge på andres seksuelle ydelse ved for eksempel at drive bordel, og det
kaldes rufferi.

Den 20. november 2008 indledte politiet efterforskningen mod kvinden Anni Fønsby, som mistænkt for
rufferi efter straffelovens &#xA7; 228, stk. 1 nr. 3.

Anni Fønsby havde været en del i medierne blandt andet på grund af en rufferisigtelse, som førte til
domsfældelse i 2005, for hendes optræden i Playboy og senest ægteskabet med It-milliardæren Erik

Damgaard. Derfor var det forventet, at der ville blive en del medieinteresse om efterforskningen, når den blev
offentlig kendt. Anni Fønsby har ændret navn, men hun bliver i denne artikel benævnt som Anni Fønsby.
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