
Landsskatteretten                                                          

Ved Vesterporten 6. 6. sal 

1612 Køberhavn V 

     Hørning d. 24. maj 2010 

Landsskatterettens anmodning om udtalelse i verserende sag, 

sagsnr. 08-03816 mod Bjarne Per Redam, CPR NR xxxxx-xxxx.  

Vi skriver for at kommentere på brev d. 29. april 2010 fra 

Specialkonsulent Susanne Echberg som har fremført at det har været 

praksis at opkræve ny afgift på motorcykler der har krævet 

værkstedsarbejde ved montering af en sidevogn.  

Vi er som repræsentanter for DSK vidende om at myndighederne i mindst 

35 år ikke har opkrævet afgift, ved på- eller afmontering af en sidevogn, 

selv om dette har krævet betydelig ændringer af motorcyklen, på trods af 

at denne mulighed har været tilstede. 

Til underbygning af denne påstand vedlægger vi følgende dokumenter. 

1. Artikel fra Touring Nyt af Alex Nielsen og Vivian Mikkelsen  

2. Mail fra Casper Schad Fuldmægtig i FDM 

3. Mail fra Anders Damgaard Andersen Bilinspektør  

4. Mail fra Kurt R Rasmussen Skat Kundecenter 

5. Mail fra Bjarne Hagen Jensen  

6. Mail fra Sidepower Jørn Lunø  

7. Mail fra Jesper Taagaard Andreassen  

 

 



Da vi i DSK blev bekendt med disse nye afgiftskrav, kontaktede vi de 

skattepolitiskeordfører og skatteministeren. Vores henvendelse har som 

bekendt medført en lovændring, da det fra politisk side tydeligvis aldrig 

har været meningen at LBK nr. 977 skulle bruges til at opkræve fornyet 

afgift af motorcykler der på- eller afmonteres en sidevogn. 

Dette erfarede vi også ved vores foretræde for skatteudvalget, hvor vi 

blev lovet en pragmatisk løsning på den opståede situation. Vi vedlægger 

her de relevante dokumenter angående vores kontakt til skatteordfører, 

skatteministeren samt sagens fremlæggelse i folketinget. 

8.         Svar fra Skatteminister Kristian Jensen  

9.         Svar fra Skatteordfører Torsten Schack Pedersen  

10. Udskrift fra sagens behandling i folketinget 

11. Spørgsmål til Skatteministeren fra skatteudvalget 

12. Svar fra Skatteministeren 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Preben Danielsen     Jan Kaae 

DSK     DSK 

 


