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Agritechnica – Husk miljømærket på bilen
I store dele af Hannover kræves det, at bilen er udstyret med et miljømærke. Skal du i forbindelse med dit besøg på Agritechnica ind i Hannover by, skal du være opmærksom på, at bilen skal have påmonteret enten
det gule eller grønne miljømærkat, alt efter hvilket område du skal til.

Miljømærke til
bilen

Messeområdet er beliggende uden for Hannovers Emmision Zone.
De tyske regler for miljøzoner er opbygget efter et mærkningssystem,
og der findes 3 typer miljømærker. Det grønne, det gule og det røde,
der svarer til gældende euronormer for bilers forureningsniveau. Som
udgangspunkt er det bilens alder, samt hvorvidt bilen kører på benzin
eller diesel, der bestemmer, hvilket mærke bilen kan få.
Mærket kan købes ved synscentrene eller hos FDM.

Pressemeddelelse
Entreprenør & Håndværk rammer ind i en ny tid
Fagmessen Entreprenør & Håndværk den 10.-12. maj 2012 holdes i lyset
af mange store anlægsarbejder i Danmark og stor travlhed hos de internationale maskinproducenter.
Med Entreprenør & Håndværk i maj 2012 ved MCH Messecenter Herning
er der igen skabt en stor national udendørs messe for alt, hvad der rører
sig omkring entreprenør- og byggebranchen, og den kommer på det helt
rigtige tidspunkt.
Mange i anlægsbranchen giver udtryk for, at de kan mærke, at de seneste års brydningstid nu er afløst af stabilisering og en vis fremgang. Ud
over Europa er der endda så meget gang i hjulene, at mange maskinproducenter har svært ved at følge med efterspørgslen. I Danmark er der en
række større anlægsarbejder, der enten er i gang eller bliver sat i gang,
og samtidig er den politiske situation afklaret, så der også på det felt er
udsigt til stabilitet i en længere periode.
Branchedirektør Michael Husfeldt, Maskinleverandørerne oplever, at entreprenørbranchen har stabiliseret sig og tilpasset sig et nyt aktivitetsniveau.
- Det er ganske vist et lavere niveau nu end frem til 2008, men tilpasningen betyder, at der nu igen opstår et løbende behov for investeringer og
udskiftninger i maskinparken. Der er ikke længere den overkapacitet, der
har presset maskinbranchen de seneste år, siger Michael Husfeldt.
- Vore medlemsvirksomheder har også tilpasset sig, og det er vigtigt for
dem bl.a. i forbindelse med Entreprenør & Håndværk at få en god dialog
med kunderne om nye produkter og metoder, som kan hjælpe dem med
at effektivisere. Entreprenør & Håndværk er en udendørs messe, hvor der
også er mulighed for at demonstrere og lade de besøgende afprøve maskinerne. Det har stor værdi især for maskinførerne, som spiller en meget
vigtig rolle for valget af maskiner, når entreprenørvirksomhederne investerer.
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- Den øgede aktivitet hos maskinproducenterne på grund af god afsætning i det meste af Europa og Asien har igen fået fabrikkerne til at investere og udvikle for fuld kraft. Det betyder, at der efter et par års pause igen
kommer nyheder på markedet i form af nye maskinmodeller og ny teknologi, som vil blive vist på Entreprenør & Håndværk. Det kan både være
nyheder indenfor funktionalitet, ergonomi, brændstoføkonomi og miljøforhold, siger Michael Husfeldt.
MCH Messecenter Herning har mange års erfaring med at arrangere entreprenørmesser helt tilbage til EGA-messerne på Fyn i 1990’erne. Entreprenørmessen kommer nu til Herning på et areal tæt ved MCH Messecenter Herning, hvor der er mulighed for at grave i jorden og samtidig udnytte parkeringsanlæg og infrastruktur ved messecenteret.
Messen er grundlæggende opdelt i arbejdende stande målrettet entreprenører og stationære stande målrettet håndværk. Udstillerne vil ud over
maskinleverandører være leverandører af byggepladsindretning, diverse
kloakudstyr, materiel til vintertjeneste, nedbrydnings- og knuseudstyr,
værktøj og redskaber samt tilknyttede brancheområder.
Entreprenør & Håndværk arrangeres af MCH Messecenter Herning i tæt
samarbejde med Brancheforeningen Maskinleverandørerne, Entreprenørsektionen.
På nuværende tidspunkt er der solgt stande til ca. 50 udstillere, der tilsammen tegner sig for mere end 50.000 m2.
Om maskinleverandørerne
Brancheforeningen Maskinleverandørerne har til formål at fremme medlemmernes erhvervsinteresser - bl.a. at samle distributører hvis primære
forretning er autoriseret salg og service af entreprenørmateriel i Danmark.
Sektion 1, Entreprenørsektionen har 19 medlemmer.

Foto: Messekomiteen bag Entreprenør & Håndværk 2012 fra venstre Christina Ley Milling, MCH, Hans Holm formand for Maskinleverandørerne sekt. 1, Klaus Erichsen, MCH,
Benny Svenningsen bestyrelsesmedlem i Maskinleverandørerne, Helle Helth Hansen,
Maskinleverandørernes sekretariat, Knud Sørensen, MCH og Michael Husfeldt, Maskinleverandørernes sekretariat i Kolding (Palle S. Kjærsgaard fra SDK er også medlem af
komiteen, men er ikke med på billedet)
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En traktorforhandler måtte bøde kr. 652.000 for ulovlig parallelimport, men det kunne være blevet dyrere, hvis ikke et dyrskue havde reddet ham på målstregen
Som hovedregel er parallelimport lovlig inden for EU. Men når varer parallelimporteres fra lande uden for EU, er adgangen begrænset af bl.a.
Varemærkeindehavere fra USA kan derfor forbyde
europæiske forhandlere at parallelimportere deres varer.

En traktorforhandler måtte
bøde kr.
652.000 for
ulovlig parallelimport

En amerikansk producent af de velkendte John Deere-traktorer blev
opmærksom på, at en af producentens tidligere forhandlere i Danmark
parallelimporterede og solgte John Deere traktorer og græsslåmaskiner, der ikke var udviklet til det europæiske marked.
Traktorproducenten mente, at parallelimporten var en krænkelse af
John Deeres varemærkerettigheder. John Deere havde nemlig ikke givet tilladelse til markedsføring af amerikanske modeller i EU.
John Deere henviste bl.a. til at de importerede maskiner var udviklet til
det amerikanske marked og derfor indrettet anderledes end de maskiner, der blev solgt i Europa. Det kunne gå grueligt galt, hvis de danske
landmænd troede, de kendte den traktor, de købte og først for sent opdagede at lygter og bremser var anderledes.
John Deere gik derfor til fogedretten, og der blev nedlagt et fogedforbud. Efter forgæves forligsforhandlinger mellem parterne måtte Sø- og
Handelsretten endelig afgøre sagen.
Den der tier, samtykker.
Ved Sø- og Handelsretten gjorde John Deere gældende, at traktorerne
var bragt på det europæiske marked uden producentens samtykke. Det
var en krænkelse af varemærkelovens regler om konsumption. Traktorproducenten gjorde også gældende, at der netop var strengere krav til
sikkerhed i Europa end i resten af verden.
Den danske forhandler forsvarede sig med, at John Deere faktisk godt
kendte til salget. En af traktormodellerne var nemlig udstillet på et dyrskue, hvor John Deeres repræsentanter havde været til stede, herunder
traktorproducentens autoriserede danske forhandler.
Retten fastslog, at produkterne ikke kunne markedsføres inden for EU
uden samtykke fra den amerikanske producent. John Deere havde dog
mistet muligheden for at gøre krav gældende for den maskine, der var
udstillet på dyrskuet, fordi de ikke havde reageret hurtigt nok.
Den danske forhandler blev dømt til at betale kr. 350.000 i godtgørelse
og kr. 302.000 i sagsomkostninger.
Kilde: Norrbom Vindings

Markedsføring via mail til kunde
Mange medlemsvirksomheder sender faktura og kontoudtog ud til kunder via mail. Det giver derfor god mening at markedsføre virksomhedens tilbud, aktiviteter, nyhedsbreve m.m. når man nu har alle kunders
mailadresser til rådighed – men her skal man være opmærksom på § 6
i markedsføringsloven.
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§ 6. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug
af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt
arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående
har anmodet om det.
Definition af ”nogen”: Forbuddet mod uanmodet markedsføring gælder,
uanset om modtageren er erhvervsdrivende eller forbruger, og uanset
om modtageren er en fysisk eller en juridisk person. Dvs. ”nogen” gælder både B to C og B to B.
Adgangen til lovligt at sende e-mails med nyhedsbreve etc. er reguleret
i bestemmelsens stk. 2, og kan bruges for eksisterende kunder (forbrugere eller erhvervsdrivende), som medlemmet har indhentet samtykke
fra.
Vær venligst opmærksom på, at hvis den erhvervsdrivende ikke er et
selskab, men en bestemt fysisk person (enkeltmandsvirksomhed) så
gælder bestemmelsens regulering om CPR-registeret etc. også.

Dansk importør ønsker at afhænde sine importaktiviteter af kinesiske maskiner
Det er maskiner, som har været importeret til Danmark i en længere
årrække.
Salget af nye maskiner har igennem årene haft en positiv udvikling og
det anslås, at der er ca. 1.000 aktive maskiner i Danmark. Målgruppen
er primært fritidslandbrug m.m.

Dansk importør ønsker at
afhænde sine
importaktiviteter af kinesiske maskiner

Mulighed for at overtage agenturet og købe varelageret (nye maskiner,
reservedele og tilbehør) medfører et kapitalbehov på ca. 2. mio. kr.
Der er et løbende salg af tilbehør og reservedele, og der kunne være
mulighed for at overtage importen i flere lande i Norden.
Ønskes der yderligere oplysning kontakt Michael Husfeldt på mail
mh@maskinlev.dk

SKAT har gennem den senere tid oplevet, at danske virksomheder
kommer til "at sidde med Sorteper"
Det betyder, at de danske virksomheder kan komme til at hænge på
betydelige momskrav i forbindelse med handler med virksomheder i
andre EU-lande. SKAT vil derfor gøre opmærksom på nogle forhold,
der kan være med til at beskytte din virksomhed, så du ikke kommer til
at deltage i svigagtige forhold.
En maskinhandler sælger en traktor til en kunde fra Polen
Handlen afregnes uden moms kontant med 125.000 kr. og den polske
kunde sørger selv for transporten, da han tager traktoren med på sin
ladvogn.
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Maskinhandleren kan bevise, at han har tjekket momsnummeret på
SKAT’s hjemmeside, og at han har fået besked på, at dette er gyldigt.
Kunden underskriver ved modtagelse af traktoren en erklæring på, at
han tager den med til Polen.
Ved denne handel har SKAT afkrævet den danske virksomhed dansk
moms, da den danske virksomhed ikke har kunnet fremlægge bevis for,
at varen er transporteret til et andet EU-land. SKAT indgiver politianmeldelse i henhold til hvidvaskloven.

Modtagelse af kontantbeløb
Vær opmærksom på, at forhandlere samt auktionsholdere ikke må
modtage kontantbetalinger på 100.000 kr. eller derover. Det fremgår af
hvidvasklovens § 2. Dette gælder både, hvis betalingen sker på én
gang eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Modtagelse af
kontantbeløb

SKAT har udsat det nye Digitale Motor Register DMR til foråret 2012
DMR betyder, at registrerede importører selv skal oprette nye køretøjer i
SKAT’s nye digitale register, herefter vil der være mulighed for altid at
kunne finde relevante oplysninger om køretøjet på alle tider af døgnet.

DMR udsat til
foråret 2012

Samtidigt vil SKAT gøre det nemmere at få nummerplader på køretøjerne. For at undgå lange transport og ventetider i forbindelse med afhentning af nummerplader tilbyder SKAT, at forhandlere selv kan få tilladelse
til at være nummerplade operatører. Der er dog visse krav som skal kunne overholdes for at kunne komme i betragtning.

Kriterier for autorisation som nummerpladeoperatør
For at blive autoriseret som nummerpladeoperatør skal du som forhandler eller synsvirksomhed opfylde en række krav:
• Virksomheden skal have fast forretningssted i Danmark.
• Virksomheden skal erhvervsmæssigt handle med eller lease køretøjer af den type, der skal registreres eller være godkendt af Trafikstyrelsen til at syne eller omsyne køretøjer.
• Virksomheden må ikke have gæld til staten.
• Virksomheden må ikke være under rekonstruktion, konkurs eller likvidation.
Virksomheder, der ikke sælger eller leaser biler, skal sælge mindst 50
køretøjer af de typer der skal registreres, for at blive autoriseret som
nummerpladeoperatør. Det betyder fx, at du som forhandler af:
• traktorer skal sælge mindst 50 vogne om året
• motorcykler skal sælge mindst 50 motorcykler om året
• knallerter skal sælge mindst 50 knallerter om året.
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SKAT kan dispensere fra de nævnte krav i områder af landet, hvor der
mangler en autoriseret nummerpladeoperatør, som registrerer køretøjer
gratis. Her kan SKAT autorisere virksomheder eller offentlige myndigheder som nummerpladeoperatør.
Synshallerne kan desuden være autoriserede som nummerpladeoperatører.
Yderligere informationer findes på SKAT’s hjemmeside, klik på linket: Det
nye Motorregister

SKAT har fundet det nødvendigt at præcisere brugen af prøveskilte
I den seneste tid har der været nogle episoder, hvor SKAT i forbindelse
med aktioner har konstateret, at prøveskilte er anvendt i strid med reglerne.

Brug af prøveskilte

Som konsekvens heraf er køretøjerne i nogle tilfælde blevet beslaglagt,
og ejeren er blevet afkrævet registreringsafgift. Der er eksempler på
opkrævning af registreringsafgift på helt op til 1,2 mio. kroner.
Skulle der være tvivl om hvad man må bruge prøveskilte (prøveplader) til,
er der en forklaring at finde her: Præcisering af brugen af prøveskilte

Kender du dit ansvar som importør?
Hvis du importerer varer fra lande uden for EU's toldområde (3. lande),
har du også ansvar for at dine oplysninger ved fortoldningen til SKAT er
rigtige. Det gælder, uanset om du afgiver dem selv, eller om du får en
speditør eller en kurer til det.

Kender du dit
ansvar som
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Du kan læse mere om reglerne ved at klikke på linket her: Kender du dit
ansvar som importør?

Tidligere afdelingsleder hos ConenCo A/S søger job
Poul Hald-Jensen (59 år) tidligere afdelingsleder, servicechef og værkfører hos ConenCo A/S i Trige søger job indenfor entreprenør- og landbrugsmaskinbranchen.
Søger job indenfor følgende funktioner:
• Afdelingsleder entreprenør-/landbrugsmaskinforretning.
• Sælger entreprenør-/landbrugsmaskiner.
• Værkstedsleder entreprenør-/landbrugsmaskiner.
Kontakt Poul Hald-Jensen
Tlf. nr.:
86223162
Mobil:
40869043
Mail:
famhald@privat.dk
MH/PH/HHH 2011.11.11

Tidligere afdelingsleder søger job

