
AFGIFTER Karrosseriforeni-
gen SKAD har i længere tid 
arbejdet målrettet på at ska-
be en positiv dialog med 
Skat om juridiske vejlednin-
ger og fortolkningsspørgs-
mål, når der er tale om gen-
opbygning og ombygning af 
motorcykler og biler. Her 
indgår hovedsageligt områ-
der som identitetstab og 
moms.

Samarbejdet mellem Skat 
og SKAD blev etableret tilba-
ge i 2010, hvor netop af-
giftstabsregler på motorcy-
kelområdet var i fokus. Alle-
rede på dette tidspunkt 
fremsatte SKAD krav om 
etablering af let forståelige 
regler, som værksteder og 
private kunne rette sig efter.

- Det bidrog også til, at 
retssikkerheden fik det nød-
vendige fokus. På baggrund 
af SKAD’s politiske arbejde i 
samarbejde med Hånd-
værksrådet blev 3-års reglen 
indført på motorcykelområ-
det, oplyser SKAD-direktør 
Thomas Krebs.

Fra to til 100 linjer
En udfordring var også at 
tilpasse DMR, så dispensa-
tioner kunne skrives ind i 
systemet på en fyldestgø-

rende måde. I tæt samar-
bejde med nogle synsvirk-
somheder blev udfordrin-
gerne klarlagt og fremlagt 
for Skat.

Skat tilpassede herefter 
DMR, så der i stedet for 
kun to linjer blev etableret 
100 linjer, hvilket giver 
plads til at dokumentere 
gennemført konstruktive 
ændringer nøje. Samtidigt 
blev historikfunktionen 
implementeret i DMR, så 
tidligere data ikke bliver 

slettet ved indtastning af 
nye data.

Ros til Skat
Efter at SKAD indtrådte i 
Skat Motor kontaktudvalget, 
var der yderligere forudsæt-
ninger for at intensivere 
samarbejdet med Skat.

- Specielt på det juridiske 

område er der blevet åbnet 
op fra Skats side, så der i dag 
hersker en utrolig god dialog 
mellem Skat og SKAD. Jeg er 
personligt meget glad for 
den åbenhed og lydhørig-
hed, som Skat udviser. Det er 
en fornøjelse at mødes med 
Skats medarbejdere, der vir-
keligt prøver at forstå og in-

tegrere SKAD’s bemærknin-
ger i det omfang, som loven 
tillader det, udtaler Thomas 
Krebs.

Fokus på personbiler
SKAD’s arbejde på området 
gav også mulighed for at etab-
lere en støtteforening for pri-
vate med navnet TFTB – The 
Freedom To Build.

Foreningen vokser med nye 
medlemmer hver uge og om-
fatter i dag tæt på 100 med-
lemmer.

På baggrund af SKAD’s fo-
kus på ombygninger og op-
bygninger har andre privat-
foreninger rettet henvendelse 
til SKAD for at søge samarbej-
de.

- SKAD vil i fremtiden øge 
fokus også på personbiler med 
speciale custom, da der findes 
flere tusinde entusiaster i 
Danmark, der har ønsker om 
at skabe deres egen drøm. 
SKAD’s håb er, at der i fremti-
den er plads til en professionel 
custom branche, lige som det 
findes i lande omkring os, si-
ger Thomas Krebs. mich
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INDEKS FDM inviterer si-
ne medlemmer til at kåre 
Danmarks bedste bilmær-
ke. Det sker med den 
FDMs årlige AutoIndex-
undersøgelse, hvor biler-
ne måles på en blanding 
af bilens egenskaber, 
værkstedets kundskaber, 
forhandlerens velvilje og 
loyalitet til kæledækken 
ude i garagen. 

Svarene bearbejdes af 
Loyalty Group, og rangli-
sten over bilmærkerne 
med de mest tilfredse 
brugere offentliggøres i 
FDMS medlemsbland 
Motor senere på året. 

Resultater fra AutoIn-
dex benyttes desuden lø-
bende i forbindelse med 
test og andre artikler, og 
FDM opfordrer derfor dig 
og andre bilejere til at 
svare på undersøgelsen. 
Sidste år deltog flere end 
31.000 privatbilejere.

Sidste år fik BMW den 
højeste samlede score i 
AutoIndex og havde den 
bedste vurdering af bilen 
og loyalitet. Toyota strøg 
til tops ved vurdering af 
forhandlere og værkste-
der.  bauer

FDM kårer 
det bedste 
bilmærke

Karrosseriforening i dialog med Skat
SKAD i tæt samarbejde med Skat om afgiftsspørgsmål.

SKAD vil i fremtiden øge fokus også på personbiler med speciale custom.


