Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse
Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Nr. 2 – Februar 2011
Invitation til informationsmøde om brugtmoms
- med specielt fokus på salg til momsfrie institutioner
Med baggrund i SKAT’s fokus og kontrol i beregning af brugtmoms og
flere aktuelle sager i vores branche, har sekretariatet sammen med bestyrelsen besluttet at indkalde vore medlemsvirksomheder til et informationsmøde sammen med SKAT vedr. salg til ikke momsregistrerede virksomhed/organisationer.
For mange af vore medlemsvirksomheder er det specielt omkring nysalg
til boligselskaber og andre institutioner, hvor der tages brugte enheder i
bytte.
Målgruppen er især administrations-, økonomi- og salgsmedarbejdere,
der er beskæftiget med håndtering af salg til disse virksomheder
/organisationer.
Informationsmødet handler primært om følgende forhold:
 Alt salg til kunder, herunder erhvervsdrivende, institutioner, boligselskaber samt private, skal pålægges 25 % moms.
 Tages der en vare i bytte, skal man sikre sig, at kunden man handler med, er momspligtig af den i byttetagne vare. Hvis dette er tilfældet behandles købet som et almindeligt køb.
 Er kunden derimod ikke momspligtig af den i byttetagne vare
(f.eks. boligselskaber og private) er handlen omfattet af reglerne
om "brugt moms".
Vi antager at mange medlemsvirksomheder af uvidenhed ikke fortager
den korrekte beregning, som senere kan have betydelig økonomiske konsekvenser for virksomheden og det skaber et ulig konkurrenceforhold i
branchen.

Program for kurset: (begge dage)
Kl. 09.30 Velkomst/morgenkaffe
o Sidste nyt fra DM
Kl. 10.00 Kort om Brugtmomsordningen og loven
o Forskel mellem almindelig vareslag og varesalg under ordningen
o Hvem er typisk omfattet?
o Hvem kan benytte ordningen?
o Hvordan bruges ordningen?
o Videresalg
o Metoder til opgørelse
o Fakturakrav
Spørgsmål og dialog
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Side 2
Fra SKAT kommer Marianne Viberg Jespersen og Peter Nielsen.
Kl. 12.00 Frokost
Afslutning
Hvornår:
Dato:

Tirsdag den 29. marts 2011

Sted:

Rådssalen ved Sekretariatet SALA i København Axelborg – Axeltorv 3, 1. sal, 1504 København V (5 min. gang fra Hovedbanegården)

Tid:

Kl. 9.30 - 13.00

Dato:

Onsdag den 30. marts 2011

Sted:

Sekretariatet DM i Kolding, Kokholm 3C, 6000 Kolding – Indgang
A, lokale K1

Tid:

Kl. 9.30 - 13.00

Med venlig hilsen
Dansk Maskinhandlerforening

Michael Husfeldt

MH/hhh 23.02.2011
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Tilmeldingsblanket
Til informationsmøde om brugtmoms
- med specielt fokus på salg til momsfrie institutioner
Sæt kryds
___ Tirsdag den 29. marts 2011, Rådssalen, ved SALA, Axelborg,
Axeltorv 3, 1., 1504 København V
___ Onsdag den 30. marts 2011, lokale K1, ved DM sekretariatet
Kokholm 3A, 6000 Kolding
Tilmeldingsblanketten sendes til:
DM-Uddannelse, Kokholm 3C, 6000 Kolding.
Kan også indsendes på fax nr. 3917 8955 eller på mail til Helle Helth
Hansen: helle@danskmaskinhandel.dk

________________
Stilling

________________________________
Navn

___________________________________________________
E-mail

________________
Stilling

________________________________
Navn

___________________________________________________
E-mail

________________
Stilling

________________________________
Navn

___________________________________________________
E-mail

________________
Stilling

________________________________
Navn

___________________________________________________
E-mail

________________
Dato

________________________________
Firmanavn/Stempel og underskrift

Seneste tilmelding: 21. marts 2011
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Side 4
DM, ML og GAFSAM - Medarbejderuddannelse Salgsteknik / God
kundeservice & Konflikthåndtering
Der endnu få ledige pladser på kurset, der afholdes i Helms & Mertz A/S’s
mødelokale Kirkebjervej 3-5, Sorø.
Formål med kurset
• At gøre medarbejderen bevidst om rollen som sælger. Alle medarbejdere i virksomheden kan påvirke salget positivt
• At synliggøre vigtigheden af, at alle funktioner i virksomheden arbejder i samme retning
• At gøre medarbejderen i stand til at håndtere forskellige konfliktsituationer i hverdagen
Hvem er målgruppen for kurset?
• Kurset henvender sig til alle medarbejdere på reservedelslagret, i butikken og mekanikere / montører
• Alle medarbejdere der i andre funktioner har kundekontakt
Hvad indeholder kurset?
Kurset indeholder en bred vifte af værktøjer til brug for medarbejderne i
deres daglige arbejde med kundebetjening. Bl.a. salgsteknik, kundevurdering og servicebegrebet.
Værktøjer til brug for medarbejderens evne til at identificere, håndtere og
løse konflikter både internt i virksomheden og overfor kunderne.
Deltagerbetaling: AMU gebyr
kr. 236,- pr. deltager
Fortæring mm kr. 225,- pr. deltager pr. dag
NYT (Gældende for DM-Arbejdsgivermedlemmer)
Medarbejdere der er ansat i virksomheder under Dansk Maskinhandlerforening og indenfor overenskomsten Dansk Maskinhandlerforening,
Dansk Metal og 3F (mekanikere – montører – ufaglærte – chauffører
m.m.) – kan få refunderet deltagergebyret på kr. 236,- ved at indsende
medsendte ansøgningsskema til fællesudvalget DMH – DM – 3F til Dansk
Maskinhandlerforenings sekretariat i Kolding.
Der refunderes ligeledes for tidligere afholdte kurser og virksomhedsforlagte kurser.
Kurset er et todages kursus og finder sted:
Uge 11

Tirsdag-onsdag, den 15-16/3 2011, Kirkebjervej 3-5, Sorø
Seneste den 28. februar 2011

Som bilag er medsendt kursusbeskrivelse, brochure, ansøgningsskema
om tilskud og økonomiske vilkår
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Medarbejderuddannelse
Salgsteknik/
God kundeservice & Konflikthåndtering
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Tilmeldingsblanket
Dansk Maskinhandlerforening – Medarbejderuddannelse Salgsteknik/God kundeservice & Konflikthåndtering

Tid:

Tirsdag-onsdag, den 15-16/3 2011

Sted: Kirkebjergvej 3-5, Sorø

Tilmeldingsblanketten sendes til:
Dansk Maskinhandlerforening, DM-Uddannelse, Kokholm 3C, 6000 Kolding.
Kan også indsendes på fax nr. 3917 8955 eller til Helle Helth Hansen på
mail helle@danskmaskinhandel.dk

________________
Stilling

________________
CPR nr.

________________
Postnr.

________________________________
Navn

________________________________
Privat adresse

________________________________
By

___________________________________________________
E-mail

________________
CVR nr.

________________
Dato

________________________________
Firmanavn/Stempel

________________________________
Underskrift

Seneste tilmelding: den 28. februar 2011

