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D·A·F, FAI og SKAD på vej mod fusion
Mandag de. 2. maj afholdte D·A·F,
FAI og SKAD pressemøde i håndværkets hus. Her blev det annonceret at de tre foreninger indleder et
tæt samarbejde som skal føre til en
egentlig fusion. Første skridt bliver,
at organisationerne flytter sammen

i Autobranchens hus i Taastrup til
efteråret.
På pressemødet fremlagde formændene for de tre organisationer planen, der skal føre til en fusion senest
1. januar 2015. Formålet med sammenlægningen er i bund og grund at

sikre medlemmerne den bedst mulige service. Derudover sikrer sammenlægningen også at vi får branchens stærkeste politiske talerør.
På de interne linjer er det målet at
høste de synergieffekter, en sammenslutning af tre organisationer til én
fortsættes på side 2 ...
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tilbyder. Ved at samle de alle funktioner – herunder de administrative,
politiske, juridiske og arbejdsgivermæssige – under én hat kan den nye
organisation koncentrere sine ressourcer på at tilbyde medlemmerne
den faglige kvalitet, de med rette kan
forvente.
Den fremtidige konstruktion bliver
kort sagt sådan, at den enkelte medlemsvirksomhed vil blive tilknyttet

en division med en given type medlemskab. Det vil blive arbejdet på at
skabe en mere fleksibel kontingentstruktur, hvor medlemmerne i højere grad får mulighed for at skræddersy sit kontingent.
Den nye organisation vil desuden
blive konstrueret således, at det vil
være muligt for eventuelle øvrige
foreninger i autobranchen efterfølgende at tilslutte sig organisationen.
Umiddelbart efter sammenflytningen i efteråret 2011 etablerer de tre
bestyrelser et tæt samarbejde. Be-

styrelsesmøder i de tre foreninger
afholdes på samme tid og sted, og en
del af møderne bliver fælles for de
tre bestyrelser. På denne del af mødet drøfter bestyrelserne i fællesskab
de overordnede forhold og politikker, mens de mere sektorspecifikke
spørgsmål fortsat vil blive håndteret
separat af de tre bestyrelser.
I takt med at de tre foreninger
iværksætter ovennævnte proces, vil
D·A·Fs medlemmer blive holdt løbende orienteret.

Bilbasen
møder kun branchen på halvvejen
Oven på de store prisstigninger som
Bilbasen annoncerede i marts, har
autobranchen i fællesskab været i
dialog med Bilbasen for at få dem til
at komme med indrømmelser.
Tirsdag blev sidste møde afholdt, og
Bilbasen skulle her vise om de tog
kritikken fra branchen alvorligt. Resultatet blev dog en langtfra hvad vi i
branchen havde håbet på. Der var en
masse ”fugle på taget” og meget lidt
konkret. Konkret annoncerede Bilbasen marginale rabatter i forhold til
de udmeldte. Derudover var det eneste konkrete at de fastholdt en tvungen brug af Mobile.de.
Da Bilbasen i marts hævede prisen
pr. bil fra 27 kr. til 52 kr., betød det
prisstigninger på 33 pct. for de små
forhandlere, og helt op til 81 pct. for
de store forhandlere. På det første
møde med Bilbasen og organisationerne, beklagede organisationerne
kraftigt disse eksorbitante prisstigninger, der ikke kan retfærdiggøres
af den generelle prisudvikling.
På mødet afviste Bilbasen gang på
gang, at prisstigningerne kommer
efter krav fra deres amerikanske ejer
eBay. Denne pointe blev fremhævet
så mange gange på mødet at det fik
brancheforeningerne netop at mistænke at de amerikanske ejere har

stillet høje krav om udbytte til Bilbasen. De fastholder dermed at prisstigningerne skyldes udbygning af
systemet og nye tiltag.
For at imødekomme vores kritik,
har Bilbasen besluttet at indføre en
omsætningsbestemt rabatordning.
Rabatordningen baserer sig på forhandlerens månedlige omsætning,
og gælder kun for prisen pr. bil. Rabatsatsen er på mellem 9 og 24 pct.
Det er dog ikke mange af D·A·Fs
medlemmer der får glæde af rabatterne. En gennemsnitlig stor forretning betaler ca. 370.000 til Bilbasen
efter prisstigningerne. Det svarer til
en månedlig udgift på ca. 30.000. For
at opnå den højeste rabatsats, skal
den månedlige omsætning på Bilbasen være større end 36.000 kr.
Denne rabatordning kompenserer
dermed langt fra de store prisstigninger. Det svarer til en merudgift
på 166.000 om året i forhold til 2010.
Med rabatordningen vil sådan en forretning stadig skulle betale 142.000
mere om året. Så i stedet for 81 pct.
i prisstigning, ”slipper” forhandleren
med 57 pct.
Mange forhandlere har udtrykt utilfredshed ved automatisk at blive tilsluttet mobile.de. Selvom Bilbasen
har lovet at begrænse brugen af pak2

keløsninger, vil det fortsat ikke være
muligt at stå uden for mobile.de.
Af fuglene på taget, så vil Bilbasen
lancere en ny, omsætningsbestemt
rabatordning pr. 1/1 2012, som også
vil inkludere bilannoncering. Derudover kom Bilbasen på mødet en række hensigtserklæringer, såsom bedre
varsling af prisstigninger samt at der
arbejdes på en ny afregningsmodel.
Problemet er bare at forhandleren risikerer, at dette er varm luft.
Det reelle resultat for forhandleren,
af mødet med Bilbasen er, at den
enkelte forhandler stadig vil opleve
prisstigninger på over 50 pct. og han
er tvunget på Mobile.de.

Branchegodkendt

bilsælger-uddannelsesforløb
åbent for tilmelding

Få din medarbejder på det første
hold! Begrænset antal pladser!
I uge 35 2011 starter et nyt uddannelsesforløb udviklet specielt til
bilsælgere.
Uddannelsesforløbet
er branchegodkendt af Danmarks
Automobilforhandler Forening.

Din medarbejder vil få styr på:

• Grundlæggende salgsteknikker og
markedsføring
• Leasing og finansiering
• Købelov og skatteregler
• Serviceaftaler og økonomi

Hvem kan deltage?

• Fungerende bilsælgere (Bliv opdateret!)
• Tidligere mekanikere og lagerekspedienter
• Nye medarbejdere fra helt andre
brancher
Deltageren skal være ansat i salgsafdelingen, når uddannelsesforløbet
påbegyndes.

Hvad koster det?

Det nye bilsælger-uddannelsesforløb
er forbundet med meget beskedne
omkostninger for både deltager og
arbejdsgiver på grund af refusionsmulighederne inden for arbejdsmarkedsuddannelse. Dette kræver blot,
at deltageren ikke har en videregående uddannelse, så f.eks. markedsfø-ringsøkonom, merkonom, HD el.
lign. Du kan læse mere om reglerne
på http://udd.daf.dk.

Praksisorienteret
uddannelsesforløb

Det 12 måneder lange uddannelsesforløb er sammensat af en række
moduler og kurser. De før-ste seks
moduler sætter skarpt på vigtige dele
af bilsælgertilværelsen, herunder det
personlige salg, markedsføring, leasing/finansiering og grundlæggende
økonomifærdigheder. De sidste tre
moduler er afsat til undervisning i
projektstyring, som kombineres med
et konkret projekt i delta-gerens arbejdsplads. Hele forløbet afsluttes
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med en ordinær eksamen, der giver
deltageren 10 ECTS-point og et diplom fra D·A·F – vel at mærke kun
hvis eksamen bestås.
Uddannelsesforløbet består af 9 moduler af 4-5 dage, og foregår på Business College Syd i Mommark. Resten
af tiden tilbringes i virksomheden.
Lærerkræfterne er både undervisere
fra skolen og erfarne branchefolk
hentet ind som gæsteundervisere.
Formålet med uddannelsestilbuddet
er, at give branchen et generelt kompetenceløft, uddanne dygtige medarbejdere og rekruttere nye ”salgstalenter”.
Få mere information på udd.daf.dk.
Her finder du også tilmeldingsblanketten, som skal indsendes til D·A·F
i udfyldt stand.

Har du spørgsmål?

Business College Syd uddannelseskoordinator Johnny Nedergaard,
telefon 42 74 38 00
D·A·F administrationschef
Edmund Krol, telefon 33 31 45 55

Importørundersøgelsen 2011
Igen i år bliver der gennemført en
importørundersøgelse hos de danske bilforhandlere. Undersøgelsen
bliver i år gennemført af Interresearch A/S på vegne af Danmarks
Automobilforhandler
Forening
(D·A·F).
Formålet med undersøgelsen er at få
belyst det daglige samarbejde med de
enkelte forhandleres respektive bilimportører.

Interresearch A/S sikrer selvfølgelig,
at undersøgelsen er 100 pct. anonym.
Ingen vil få kendskab til de enkelte
besvarelser. D·A·F vil kun få udleveret de endelige data, som efterfølgende vil blive offentliggjort i en rapport.
Der har været stor interesse for de
tidligere importørundersøgelser, da
de har vist sig at være den bedste
måde at få kortlagt forholdet mellem de enkelte forhandlere og deres
importører. Resultaterne fra tidligere

års undersøgelser har samtidig vist
en stor spredning mellem de enkelte
mærker. Nogle importører har taget
kritikken fra undersøgelsen meget
seriøst, hvilket i flere tilfælde har
ført til konkrete forbedringer for forhandlerne af de givne mærker.
Hvis din virksomhed ikke allerede
har modtaget spørgeskemaet, kommer det til jer en af de nærmeste
dage.

Ændrede åbningstider hos SKAT
SKAT har besluttet at ændre åbningstiderne ved telefonerne og ved skatte- og nummerpladeekspeditioner.
Ændringen af åbningstiderne træder
i kraft mandag d. 30. maj 2011.
Ændringerne gennemføres i et forsøg på at tilpasse åbningstiderne til
det faktiske kontaktmønster. Der er

	Telefon-åbningstider
Mandag
9.00-17.00
Tir- tor.
9.00-16.00
Fredag
9.00-14.00

størst pres på telefonerne og skrankerne om mandagen, hvorimod den
lange åbningstid om torsdagen kun
benyttes begrænset.
Ud over denne orientering, vil SKAT
informere om de nye åbningstider
ved hjælp af ny skiltning på skatteekspeditionerne og nummerpladeekspeditionerne

Skatte- ekspedition	Nummer- plade- ekspedition
10.00-16.00
9.00-16.00
10.00-14.00
9.00-14.00
9.00-14.00
9.00-14.00

Beskatning:

beskatningsgrundlaget nedsættes
ikke til 75 pct. ved releasing
Skatterådet er blevet forelagt spørgsmål beregningsgrundlaget for fri bilbeskatning. Konkret drejer det sig
om releasing til samme eller til en ny
leasingtager efter tre år, kan opgøres
til 75 pct. af nyvognsprisen, jf. ligningslovens §16, stk. 4, 5. pkt.
Hertil har skatterådet svaret nej.
Skatterådet lægger vægt på, at relea-

sing indebærer et nyt kontraktsforhold mellem leasinggiver og leasingtager (arbejdsgiver).
Der lægges også vægt på at kontraktforholdet er indgået mellem indbyrdes uafhængige parter. Ændringen i
kontraktforholdet skal anses som et
nyt ”køb” foretaget af arbejdsgiver i
relation til fri bil-beskatning, jf. lig4

ningslovens §16, stk. 4, 6. pkt.
Ved releasing sker der ikke nogen
handel med firmabilen. Derfor foreligger der ingen fakturapris, der kan
danne grundlag for beskatningsgrundlaget for fri bil. I dette tilfælde
anvendes bilens markedsværdi på releasingstidspunktet.

Hvidvaskloven

– kontantforbud og krav om legitimering af kunder
Efter hvidvasklovens §2 (kontantforbuddet), som også gælder for bilforhandlere, må man ikke modtage
betaling i kontanter for 100.000 kr.
eller derover. Heller ikke selv om betalingen sker på én gang eller som
flere betalinger, der ser ud til at være
indbyrdes forbundet. Forsætlig eller
grov uagtsom overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser kan straffes
med bøde eller fængsel.
Reglerne er også relevante for bilforhandlere, som indgår kredit- eller leasingaftaler i samarbejde med
finansieringsselskaber.

Kort fortalt gælder der følgende krav,
når bilforhandlere indgår kredit- eller (finansielle) leasingaftaler på
vegne af finansierings- eller leasingselskaber:
• Bilforhandleren skal legitimere
kunden ved at bede om billedlegitimation (typisk pas eller kørekort)
og få oplyst navn, adresse og CPRnr. eller ved virksomheder CVR-nr.
• Legitimationskravet gælder alle
debitorer/leasingtagere på kontrakten.

Nyt konjunkturbarometer
for autobranchen
Danmarks Statistik har fået til opgave at lave et konjunkturbarometer for
detailhandlen, hvor autobranchen
spiller en fremtrædende rolle.
Danmarks Statistik laver i forvejen
konjunkturbarometre for industrien, byggeriet og serviceerhvervene.
Barometrene tegner et billede af
forventningerne til salg og beskæftigelse i branchen. Som medlem vil du
kunne bruge det nye barometer som
et værktøj til at planlægge fremtiden.
De første spørgeskemaer er allerede
sendt ud. D·A·F opfordrer alle for-

handlere som har modtaget ét fra Danmarks
Statistik til at besvare
det, det tager kun
5 minutter. Jo flere
besvarelser, jo bedre bliver konjunkturbarometret.
D·A·F vil følge udviklingen i barometret
tæt og løbende kommentere på de vigtigste
tendenser.
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•F
 inansierings- eller leasingaftalen
bør ikke indgås, før legitimationsproceduren er udført.
•D
 okumentation for at legitimationen er gennemført, skal overgives
til finansierings- eller leasingselskabet.
•H
 vis der opstår mistanke om hvidvask eller terrorisme, bør bilforhandleren undlade at indgå finansierings-/leasingaftalen samt rette
henvendelse til finansierings-/leasingselskabet.

Renter, rykkere og gebyrer
D·A·F minder om at renter ved forsinket betaling (morarenter) fastsættes til Nationalbankens
officielle udlånsrente + 7 %. De betyder at den aktuelle morarente er 1,30 % + 7 % = 8,30 % p.a.

Vær opmærksom på at rentesatsen
ALTID gælder i forbrugerforhold.
Som hidtil skal morarente betales
fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen. Er forfaldsdagen ikke
fastsat i forvejen, skal morarente betales fra 30. dag efter at kreditor har
afsendt eller fremsat anmodning om
betaling.
Det er ikke længere et krav, at forhandleren skal oplyse kunden om at
der vil blive pålagt renter ved forsinket betaling. Dette gælder også forbrugerforhold.
Morarentesatsen i erhvervsforhold
kan ved sædvane, handelsbrug eller
aftale fraviges i forhold mellem erhvervsdrivende.
For tiden ligger rentesatsen i branchen typisk mellem 11/2 - 2 1/4 % pr.
måned. Følger en lavere sats af sædvane eller handelsbrug kan der dog
altid kræves rente med rentelovens
sats.

Inddrivelsesomkostninger

Rentelovens regler om inddrivelsesomkostninger vedrører kun udenretlig inddrivelse. Dækning af udgifter
til inddrivelse med rettens mellemværende er reguleret i retsplejeloven.
De omkostninger, der kan kræves
betalt, er andre inddrivelsesudgifter
end udgifter til rykkerskrivelser og
oversendelse til inkasso. Det skyldes
at disse udgifter må antages dækket
via rykker- og inkassogebyrer, se nedenfor.
Omkostningerne skal i hvert enkelt
tilfælde være rimelige og relevante.
Omkostningerne vil f.eks. ikke være
relevante, hvis det stod klart at inddrivelsesforsøget ikke ville lykkes.
Dette kunne f.eks. være tilfældet,
hvis samme eller andre krav inden
for kortere tid, er forsøgt inddrevet
gennem fogedretten uden held.
Til renteloven er udstedt bekendtgørelse, der angiver nærmere retningslinier for hvor store omkostninger
der maksimalt anses for rimelige i
forbindelse med inddrivelse. Der
skelnes mellem egeninddrivelse
f.eks. ved indgåelse af aftale om frivillig betaling (frivilligt forlig) på
den ene side. På den anden side er
der inddrivelse ved fremmed hjælp,
f.eks. ved inkasso via advokat. Beløbene er naturligt størst
ved fremmedinkasso. I
forbrugerforhold kan
bestemmelserne ikke
fraviges til skade for
forbrugeren.
Ved egeninkasso kan
rimelige
udgifter
f.eks. være udgifter i forbindelse
med udarbejdelse og indgåelse
af betalingsaftale
med skyldneren,
herunder udgifter
til administration af
denne. Efter omstændig6

hederne vil der kunne kræves en vis
betaling, selv om bestræbelserne på
at indgå afdragsordning ikke lykkes.
Rimelige udgifter ved fremmedinkasso kan f.eks. være advokatens eller
inkassobureauets salærkrav.
Ved både egen- og fremmedinkasso
kan inddrivelsesomkostninger iflg.
bekendtgørelsen kun pålægges, hvis
der forinden er sendt en rykkerskrivelse til skyldneren. Skrivelsen skal
oplyse at manglende betaling inden
en frist på mindst 10 dage fra afsendelsen af rykkerskrivelsen, vil kunne
medføre, at der pålægges yderligere
inddrivelsesomkostninger.

Rykker- og inkassogebyrer

Der kan opkræves gebyr på højst 100
kr. incl. moms pr. rykkerskrivelse.
Der kan maksimalt fremsendes 3
rykkerskrivelser, og der skal forløbe
mindst 10 dage mellem hver. Der kan
desuden opkræves et inkassogebyr
på højst 100 kr. incl. moms. Mellem
erhvervsdrivende kan gebyrerne ved
aftale, sædvane eller handelsbrug fraviges. Det må dog ikke være til skade
for fordringshaveren, som skal have
sine rimelige og relevante omkostninger dækket. I forbrugerforhold
kan gebyrernes størrelse ikke fraviges
til skade for skyldneren.

Kreditrenter

Renteloven regulerer alene forholdet
ved forsinket betaling. Loven har derfor ikke indflydelse på, hvad der kan
og må opkræves i kreditrente. Har en
kunde således konto hos en forhandler, er den kreditrente der opkræves
ikke berørt af rentelovens regler. Om
denne rente eventuelt kan tilsidesættes, reguleres af reglerne i aftaleloven,
herunder § 36. Den siger at aftale kan
ændres, eller tilsidesættes helt eller
delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at
gøre den gældende.

Vejrguderne har en finger med i
påske-bilsalget
D·A·F forventer et øget bilsalg i
april måned som følge af påsken.
Men det utilregnelige forårsvejr vil
være den afgørende faktor for antallet af nye solgte biler.
D·A·F forventer, at der i påskedagene på landsplan vil blive solgt
ca. 3.500 nye biler. Det svarer til en
stigning på fem procent i forhold til
sidste års påske.

I en kommentar til tallene siger direktør i D·A·F Jens Brendstrup:
”Påsken har gennem årene udviklet
sig til den største forbrugsfest efter
julen. Påsken kan være med til at
booste et ellers haltende privatforbrug. Samtidig har danskernes økonomi det bedre end sidste år, og vi
forventer derfor en stigning i salget
i forhold til sidste år.”

Han indrømmer dog samtidig, at
særligt én ting kan få stor betydning
for det endelige påske-bilsalg.
”Vejret har stor betydning for folks
indkøbstendenser. Erfaringsmæssigt vil flere komme ned i butikken
for at prøvekøre en eventuel ny bil,
når solen skinner. Og det kan give et
samlet salg i påskedagene på helt op
til 4.000 biler”, slutter Jens Brendstrup.

1. maj og grundlovsdag
I år falder både 1. maj og Grundlovsdag på søndage. For timelønnede og
andre arbejdere, der er omfattet af
Industriens Overenskomst, er såvel
1. maj som grundlovsdag normalt
hele fridage. Såfremt der alligevel
udføres arbejde på disse søndage,
skal der udbetales overtidsbetaling.
Dette gælder også lærlinge.
For overenskomstdækkede funktionærer (Industriens Funktionæroverenskomst) gælder, at 1. maj,

når den falder på en hverdag, er en
hel fridag med løn. Såfremt der alligevel udføres arbejde på søndag
den 1. maj 2011, skal der udbetales
overtidsbetaling.
For
ikke-overenskomstdækkede
funktionærer er 1. maj og Grundlovsdag almindelige arbejdsdage,
såfremt den falder på hverdage.
Grundlovsdag var tidligere en lovbestemt halv fridag fra kl. 12, men
dette er faldet bort. Mange virk-

somheder fastholder dog traditionen om hel eller halv fri på Grundlovsdag, hvorfor der her er kutyme
for frihed, med mindre funktionærernes ret hertil er blevet behørigt
opsagt.
For overenskomstdækkede værkstedschefer, der er medlem af Ledernes Hovedorganisation gælder
særlige regler. Disse har som de
timelønnede fri såvel 1. maj som
grundlovsdag med sædvanlig løn,
nå disse dage falder på hverdage.

Tag med Motor-magasinet til Færøerne 16.-21. september
Sammen med andre autobranchefolk
har du nu mulighed for at få et indblik i autobranchen på Færøerne – og
måske en anden opfattelse af din egen
virksomhed og den hjemlige danske
branche.
Motor-magasinet lægger, med et indholdsrigt program 16.-21. september,
op til også en storslået naturoplevelse,
der meget let kan gå i blodet på deltagerne. Har du forretningsforbindelser
på Færøerne, er her en oplagt mulighed for også at aflægge dem et besøg.
Rejseguider på non-profit turen er

Motor-magasinets friske salgschef Suzanne Zabava samt journalist Terkel
Spangsbo, der gennem mange besøg
på Færøerne, og et engagement i nordisk amatørteater og Foreningen Norden, har et stort kendskab til landet,
ligesom han har skrevet flere artikler
til Motor-magasinet fra de nordlige
breddegrader.
Se det udførlige program med mere
på http://www.e-pages.dk/aller/303/
Pris for turen er 8.800 (grundet høje
flypriser), og tilmeldingsfristen er 12.
maj.
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Tilmelding på http://www.motormagasinet.dk/tilmeld/

Vær med til at fejre D·A·Fs 75 års jubilæum
D·A·F afholder 75 års jubilæum den 19-20. maj, og der er stadig ledige pladser
til vores medlemmer, hvis du skynder dig. Du er velkommen til at medbringe
ledsager.
D·A·F har til jubilæet inviteret en håndfuld kendte personer, som er de bedste
inden for deres felt. Du får blandt andet mulighed for, at høre hvad der rører sig
på Christiansborg fra politisk kommentator Hans Engell, eller få et godt grin
med Jan Gintberg.
Se hele programmet på daf.dk
Jubilæet bliver afholdt i smukke omgivelser på Munkebjerg Hotel i Vejle, hvor
der også er mulighed for overnatning. Om aftenen afholdes der stor fest med
god mad, musik og underholdning.
I forbindelse med jubilæet afholdes der også D·A·Fs årlige generalforsamling,
som er din mulighed som medlem for at påvirke D·A·F. Mød op og giv din holdning til kende.
Hvis du mistet din tilmeldingsblanket, kan en ny rekvireres på jl@daf.dk. Vi skal
have din tilmelding senest den 6. maj.
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