
MC forhandler, andre bilforhandlere har oplevet tilsvarende:  

 

Efterår 2008 skat kommer uanmeldt til MC butik og beder om alle slutsedler og faktura på solgte MC 2007 

 De sender krav på 500000kr på manglende registreringsafgift  

 Adv og borger afholder møde med skat hvor de ikke accepterer påstandene. 

 Herefter er virksomheden selvanmelder fra jan 2008 med godkendelse pr salg ved skat de første 3 mdr dvs alle 

faktura er godkendt af SKAT efter hvert salg. 

 AUG 2009 sender skat girokort på 1,5 mill kr i reg afgift for 2007 og 2008 hvor der er solgt flere MC 

 Skat meddeler at der kunne betales med 350000kr for at afslutte sagen !!! hvorefter krav om 1,5 mill er 

frafaldet !! 

 Sep 2009 er firmaet konkurs fordi banken ikke vil finansiere 350000kr 

 Ved opgørelse af selskabet er det solvent og skat får størstedelen med kravet på 1,5 mill kr som største kreditor. 

 1 md efter start nyt MC selskab jul 2010 meddeler skat krav om personlig hæftelse for borgeren på 1,5 plus 

tillægsbøde på 1,5 mill kr plus ubetinget fængselsstraf !!! Der er 2 ansvarlige direktører for det gamle selskab, 

men kun 1 direktør stævnes. 

 Forretning dør helt, rygter går om skattesvindel og momssvindel, i hele byen. 

 Politiet beslaglægger alle personlige midler incl konens midler 4 konti med værdipapirer på 750000kr 

 2010 frem til 2015 er borgeren sigtet for 1080000kr idet Politiet ikke mener at kunne fastholde det fulde krav. 

 Sagen kommer for byretten sep 2013 hvor anklager frafalder 500000kr allerede den første retsdag og på 

tredjedag afsiges dom på 75000kr vedr garantiordning og ikke reg afgift som hermed er godkendt. 

 Sagen ankes og de 75000kr er max krav men beslaglæggelsen fastholdes på værdipapirer på nu 1050000kr 

uagtet kravet kun er 75000 kr. 

 9 dec 2014 frifindes borgeren for garantidelen, og hele sagen er dermed vundet!!! 

 Borgeren står nu med en manglende indtjening på ca 5 mill kr, og et kuldsejlet selskab og stor stress og 

frustration i årevis.  
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