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Jule – Nyhedsbrev fra Sammenslutningen af By- og Markedsfester 

 

PARADENS julenummer er lige udkommet. Et blad, som vi synes er rigtig flot, med mange 

gode artikler og informationer til vores medlemmer. 

 
Vi siger en stor tak til alle annoncørerne. Uden annoncerne havde det slet ikke været muligt 

at udsende et sådant medlemsblad. 

Se http://paraden.dk/04-2016/ 

- send gerne bladet, eller linket, ud til alle bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere, m.fl. 
 

Hvad er der så sket siden PARADEN gik i trykken: 

 
Skattesagen 

Sammenslutningen af By- og Markedsfester har, sammen med Danmarks Tivoliforening 

været medspiller i en skattesag, der er rejst mod en kræmmer – omtalt i flere udgaver af 

PARADEN. 

Sagen drejer sig om pligten til at bruge kasseapparat, eller udstede forenklet faktura, ved 

salg på kræmmermarkeder eller lign. 

 
Sagen blev i december 2014 vundet ved Skatteankestyrelsen, hvor der blev afsagt kendelse 

om, at SKAT skulle godkende, at der IKKE var lovmæssigt grundlag til pålæg om 

anvendelse af kasseapparat, bl.a. hvis regnskabsforholdene i øvrigt var i orden. 

 
SKAT ankede sagen til domstolene, og Byretten i Næstved afsagde dom, den 14. december, 

desværre med det resultat, at Skatteankestyrelsens afgørelse blev underkendt, hvilket 

betyder, at SKAT med deres fortolkning af moms-bestemmelserne (fra 2013) er berettiget til 

at kræve, at en kræmmer skal bruge kasseapparat på markedspladserne.  

 

Det kan, på nuværende tidspunkt, være svært at vurdere konsekvenserne af dommen, 

men der er nok ingen tvivl om, at SKAT nu vil kræve kasseapparat hos alle 

kræmmere, der driver handel kontinuerligt eller jævnligt på markedspladserne, men 

hvis der ’kun’ sælges på få pladser om året, hvad vil praksis så blive ?  - og i givet 

fald, hvor få pladser skal der til for ikke at blive mødt af kravet ? 

  

Vi er efter drøftelser med DTF informeret om, at DTF af principielle årsager har valgt 

at anke den trufne dom. Sagen har været drøftet med den pågældende kræmmer, 

advokat m.v. 

 

B&M ser gerne sagen prøvet ved næste retsinstans, men der er flere forhold, der skal 

indgå i vurderingen, ikke mindst foreningens økonomi. 
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Det kan blive en voldsom udgift at køre en sådan sag, hvis det værst tænkelige skulle 

ske, at sagen igen tabes, og vi dømmes til at betale såvel egne som modpartens 

sagsomkostninger. Det vil B&M formentlig ikke kunne ’overleve’. 

 

Vi skal dog nok forvente, at SKAT, på baggrund af dommen i Næstved, vil kræve 

kasseapparat fra den kommende sæson, dette sagt uden hensyn til at sagen er anket. 
 

Denne problemstilling vil vi følge op på i de kommende udgaver af Paraden eller ved 

udsendelse af nyhedsbreve. 

 
”Teltsagen” - Indretning af festpladser, salgsområder m.v. 

Vejledningen fra Trafik- og Bygningsministeriet om Certificeringsordning for transportable 

telte og konstruktioner er blevet tilrettet og opdateret, bl.a. med en del af de ønsker, som By- 

og Markedsfester har talt med Ministeriet om. 

 
Vejledningen kan hentes på: 

http://bygningsreglementet.dk/konstruktioner_vejledning/976023/40 

Vær opmærksom på, at når selve vejledningen hentes i pdf-fil, vil datoen stadig være juli 

2016. 

 
Vejledningen mangler fortsat en beskrivelse af, hvordan vi håndterer opstilling af et 

kræmmerområde. Det er vi i dialog med ministeriet om. Ministeriet har lovet, at det snarest 

bliver skrevet ind i Vejledningen, og at vi, i By- og Markedsfester, får teksten til 

gennemlæsning, inden den sendes ud. 

 
By- og Markedsfester er inviteret til møde i Ministeriet den 22. marts 2017, hvor vi skal 

evaluere lovgivningen og vejledningen. 

 
Vi skal derfor på det kraftigste, endnu engang, anbefale ALLE arrangører, at I SNAREST 

får afholdt et møde med kommunens byggesagsbehandler og Beredskabet, hvor det bliver 

klargjort hvordan, og efter hvilke regler festpladsen, salgsområdet m.v. skal indrettes i 2017. 

 
Hvis der er/bliver problemer i forhold til tidligere år, vil vi rigtig gerne kunne tage det med 

på mødet den 22/3-2017. Erfaringsmæssigt ved vi, at det er mere end svært at løse 

problemerne få dage/uger før arrangementet. 

Send gerne jeres erfaringer, positive eller negative til By- og Markedsfester, Mogens 

Lorenzen,  mail: mwl@os.dk 

 
Byggesagsgebyr 

Tønder Kommune har netop meddelt, at de fritager foreninger m.v. for at betale gebyr for at 

få en byggetilladelse til at sætte festtelte m.v. op. 

Kommunerne er pligtige til at opkræve et sådant gebyr, men Tønder har så valgt at sætte en 

pulje penge af i budgettet, så foreningerne reelt fritages. 

En disposition som vi i By- og Markedsfester er rigtig glade for, og vi opfordrer alle 

arrangører til at kontakte jeres kommune og ”sælge” den gode ide. 
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”Hvor der er en vilje – er der også en udvej” ! 

Sammenslutningen af By- og Markedsfester ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 
Vi håber alle på et fantastisk nyt år med et godt vejr, mange glade og festlige mennesker til 

vores mange byfester, kræmmermarkeder m.v., i hele det ganske land. 

 

 
B&M´ støttemedlemmer:  

 

Vi glæder os til at møde jer alle i 2017 !!! 
 

 

http://www.b-m.dk/

