
Afgiftsagen Preben og K 
 
Landsskatteretten har den 21-09-10 stadfæstede Skats krav mod Bjarne og Mads. Det betyder 
desværre at Bjarne Redam og Mads H. Hedemann er dømt til at betale registreringsafgift af hele 
køretøjet én gang til. Begrundelsen for stadfæstelsen er at på det tidspunkt hvor Bjarne og Mads 
bliver anklaget, er daggældende regler således at ved montering af en sidevogn mister motorcyklen 
sin afgiftsmæssige identitet, og der skal derfor betales afgift af hele køretøjet. Det betyder i 
princippet at alle køretøjer, der er monteret med sidevogn før den nye lov (den 21-12-08), skal 
betale fornyet registreringsafgift. 

 
Men! Vi har været i kontakt med Skat, oppe i systemet, for at høre hvad de 
forventer at foretage sig i forbindelse med dommen. 
Svaret herfra er, at den nye lov er et tydeligt signal fra folketinget om, at det er den måde 
tingene skal foregå på. I praksis betyder det, at sidevognscykler indregistreret før 21-12-08 

kan køre videre som intet var hændt. Dette er umuligt at få på skrift, da det ville være en 
godkendelse med tilbage- virkende kraft, det fås ikke i Danmark.  
 
Skulle man mod alle ods blive stoppet af en emsig betjent, skal/kan man kontakte en af følgende 
personer, som kan fortælle vedkommende, at sagen er lukket. 
Susanne Echberg, Mogens Andreasen 72 37 65 42 eller evt. Wilhelm Grøfte 72 38 56 81. Disse 
personer er specialkonsulenter i skat København, og skal derfor kun kontaktes, hvis man bliver 
anklaget for afgiftssnyd! 
 
Med hensyn til stadfæstelserne overfor Bjarne og Mads, kan stadfæstelserne ankes gennem det 
civilretslige system, domstolene dvs. byret, landsret og højesteret. 
Nu hvor de tilbageværende sager er endt ved domstolene, har vi overladt det til DSK’s bestyrelse, i 
samråd med Bjarne og Mads, at beslutte hvad der videre skal ske. Vi står selvfølgelig stadig til 
rådighed, med vores erfaring og viden om regler vedr. indregistrering af sidevognscykler. 
 
Til dem som er kommet til på det sidste, kan vi lige genopfriske den nugældende lov: 
 
 §10.1.”stk 7. en registreret motorcykel, der monteres med en sidevogn, mister ikke derved sin 
afgiftsmæssige identitet. Det samme gælder en registreret motorcykel med sidevogn, hvor 
sidevognen afmonteres.” 
 
Det betyder, at efter den 21-12-08, kan du uden at betale ekstra afgift, montere en sidevogn på en 
allerede dansk indregistreret motorcykel. 
Vælger man at importere en sidevogncykel og kun ønsker at betale afgift af motorcyklen, er det 
nødvendigt først at adskille køretøjet, syne og indregistrere motorcyklen (solo med nr. plade). 
Derefter kan sidevognen monteres og det samlede køretøj skal synes.  
Rækkefølgen er vigtig!!!! 
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