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Står man som bilsælger og mangler argumenter for at få en kunde til at købe ekstraudstyr, kan en ny under-
søgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension give noget ammunition. 1.000 danskere er blevet 
spurgt, hvad de laver, når de kører i trafikken. Svarene er følgende:  Sidder i egne tanker: 57, Drikker: 49 %, 
Spiser: 32 %, Betjener GPS: 28 %m Finder ting frem eller lægger ting til side i bilen: 23 %, Læser sms’er, mail, 
Facebook, m.v.: 12 %, Skriver beskeder (sms, mail, Facebook m.v.): 10 %, Tager overtøj af eller på: 7 %, Taler 
i telefon (håndholdt): 7 %, Læser papirer, kort, m.v.: 7.  bauer

Hver 10. skriver på mobil bag rattet

VI SIGER OFTE, AT nutidens mekanikere 
slet ikke får olie på fingrene, men skal 
være mestre i computere. Det er delvist 

korrekt. Noget tilsvarende gælder inde på 
kontorerne. I dag skal man være langt bedre 
til jura end til at handle med og reparere bi-
ler. Det er endnu mere rigtigt.

SÅ HER VED ÅRETS begyndelse skal du gøre 
op med dig selv, hvor mange penge du vil mi-
ste i år, hvis du ikke er tilstrækkeligt inde i 
den nyeste lovgivning. Det handler om love 
på kryds og tværs; i denne udgave af Motor-
magasinet stopper vi op ved moms på genop-
byggede biler, praktikpladser, nye mulighe-
der i autolak og brugtvognshandel.

FOR DET FØRSTE, dette med moms ved vi-
deresalg af genopbyggede biler. Efter de nye-
ste regler skal der betales moms af hele salgs-
prisen – en dom i Vestre Landsret slår fast, at 
man risikerer fængselsstraf, hvis man som 
hidtil anvender reglerne for brugtmoms.

DERNÆST PRAKTIKPLADSER. Der er netop 
indført en række nye regler for tilskud ved 
lærlinge. God regel, tænker du sikkert. Men 
hvis du ikke ansætter tilstrækkeligt mange 
lærlinge, skal du i stedet betale en sum. Hvor 
mange lærlinge, der resulterer i en ”bøde,” og 
hvor mange, der skal ansættes for at få udbe-
tale et tilskud, ved ingen lige nu. End ikke 
den ansvarlige minister. 

OG MERE LOVGIVNING. Hvornår må man 
opføre et nyt værksted til autolakering? Det 
fremgår af et lovsæt helt tilbage fra 1980’er-
ne. Nu er der udsigt til, at det bliver lettere at 
opnå dispensation fra reglerne. Så her hand-
ler det altså om, at manglende kendskab til 
lovgivningen blokerer for mulig indtjening.

NYE REGLER ELLER rettere uklarhed om nye 
regler for genberegning af leasingbiler har 
foreløbigt resulteret i en for brugtvognsbran-
chen foruroligende udvikling. En markedsa-
nalytiker vurderer, at priserne endnu ikke 
har fundet deres naturlige leje.

SÅ DERFOR: KAST dig derfor for en stund 
over alt, der har med lovgivning at gøre. For 
der er mange mistede penge i at lade være.

Gas geben!

Hvor mange penge 
vil du miste i år?

 → Leder
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Autobranchens fagblad

Af Henrik Nordstrøm Mortensen

REGLER At genopbygge biler 
købt af forsikringsselskaber-
ne er en forretningsvej man-
ge benytter sig af her i lan-
det. En dom fra juni 2017 
har dog gjort det surt at sæl-
ge genopbyggede biler, da 
det efter dommen er slut 
med at anvende brugt-
momsregler ved salg af gen-
opbyggede biler. Gør man 
det alligevel, risikerer man 
fængselsstraf. Det fortæller 
foreningen SKAD og advo-
kat med speciale i momsreg-
ler.

- SKAD blev opmærksom 
på dommen gennem en 
pressemeddelelse fra advo-
kat Diana Mønnich, som er 
momsdirektør hos Advokat-
firmaet Bachmann og Part-
ners, siger Thomas Krebs, 
direktør hos SKAD.

Dommen SKM2017.443.
VLR fra Vestre Landsret den 
20. juni 2017 har betydet, at 
der skal betales fuld moms, 
altså 25 procent af hele 
salgsprisen. Det betyder i 
klartekst, at indkøbsprisen 
reelt stiger med 20 procent, 
idet virksomhederne fremo-
ver ikke kan nøjes med at be-
tale moms af sin fortjeneste i 
forbindelse med videresal-
get. 

Dommen fastslår, at for-
sikringsselskabers momsfri-
tagelse ved salg af varer ikke 
er omfattet af momsloven 
men alene af praksis. Derfor 
kan reglerne for brugtmoms 
ikke anvendes.

Mere end blot avancen
Brugtmomsreglerne, som 

hidtil er blevet anvendt, be-
tyder, at der kun skal betales 
moms af avancen. Men det 

er slut nu. Dommen betyder 
også, at de virksomheder, 
som fortsætter med at sælge 

genopbygningsbiler med vi-
dere efter brugtmoms-
reglerne, kan blive straffet 
med bøde eller fængsel.

- Derfor mener SKAD, at 
det er vigtigt, at værksteder-
ne i Danmark, der genop-
bygger biler, er klar over det-
te forhold. Ved indkøb af bi-
ler uden moms hos forsik-
ringsselskaberne skal virk-
somhederne kalkulere med, 
at budsummen reelt er 20 
procent højere, idet virk-
somheden skal afregne 
moms af den fulde salgspris, 
forklarer Thomas Krebs.

Problemet er markedsprisen
Det siger ifølge Thomas 
Krebs sig selv at det kan blive 
en voldsom udfordring at 
sælge genopbyggede biler, 
der lige pludseligt stiger væ-
sentlig i pris. Her må værk-

stedet sikre en fornuftig ind-
købspris, hvis man ikke vil 
blive siddende på bilen efter 
genopbygning. I takt med at 
registreringsafgiften er sæn-
ket, og nye biler bliver billi-
gere, så skal genopbygger-
biler også tilpasses i pris, så 
man kan være konkurrence-
dygtig.

SKAD er informeret om, at 
dommen er kæret til Høje-
steret, og at der er anmodet 
om en præjudiciel forelæg-
gelse af sagen for EU-Dom-
stolen således, at reglerne 
om brugtmoms bliver fortol-
ket ens i alle EU-medlems-
lande. 

- Vi må håbe på, at Højeste-
ret ændrer Landsretsdom-
men, men indtil da skal der 
betales fuld moms ved vide-
resalg af genopbygningsbi-
ler, anfører Thomas Krebs.

Momsregler kan koste 
fængselsstraf til bilsælgere
Køber man biler fra forsikringsselskaber, skal der betales fuld moms ved videresalg.

Det bliver væsentlig dyrere at sælge genopbyggede biler fremover på grund af en dom fra Vestre 
Landsret. (Illustration: SKAD)

”Vi må håbe på, 
at Højesteret 
ændrer Lands-
retsdommen, 
men indtil da 
skal der beta-
les fuld moms 
ved videresalg 
af genopbyg-
ningsbiler.
Thomas Krebs, direktør, 
SKAD


