Skatteforlaget

Til brugerne af KommuneMoms

31. oktober 2022

Nu nærmer tiden sig for fornyelse af abonnementerne på KommuneMoms og faktura for det kommende
abonnementsår vil blive udsendt i starten af januar 2023 og dække perioden 1/2 2023 til 31/1 2024.
Ingen prisstigninger i 2023
Folk, der kender mig, vil vide, at jeg gør tingene på min egen måde og i stedet for at forsøge at dække mig
ind for den inflation, der har ramt os alle, og lade prisen på KommuneMoms stige, har jeg besluttet mig for
at gøre det modsatte.
Så til en start, vil priserne for et abonnement i det kommende abonnementsår, være de samme som hidtil
nemlig 1.800 kr. for et personligt abonnement og 9.000 kr. for et organisationsabonnement – begge er
ekskl. moms.
Jeg vil til gengæld tillade mig at opfordre jer, der har 1 – 4 enkeltabonnementer, om at overveje, om der er
en eller flere af jeres kolleger, som kunne have glæde af KommuneMoms. Hvis I fx bruger jeres tid på at slå
op i Ejerforholdskoderen for andre, så kunne det måske spare både jeres og deres tid, hvis de havde deres
egen bruger.
Og selvom det måske virker lidt harskt at nævne det her, så vil jeg minde om, at enkeltbrugere på
KommuneMoms er personlige – og at brugernavn og password ikke må deles med kolleger.
Den gratis adgang til Driftsoverenskomstfortegnelsen lukker
Jeg vil være komplet ærlig og indrømme, at jeg har haft en bagtanke bag at give gratis adgang til Driftsoverenskomstfortegnelsen. Og den var, at dette ville give mig omsætning ved, at brugere af den gratis
adgang ville konvertere den til en betalt adgang. Dette er dog næsten ikke sket. Det er meget få brugere,
der har valgt at købe adgang til de betalte områder efter først at have haft adgang til
Driftsoverenskomstfortegnelsen.
Af samme årsag har jeg besluttet, at den gratis adgang lukker her ved udgangen af oktober 2022.
Det er ganske enkelt ikke rentabelt for mig at give gratis adgang til et produkt, hvis ikke dette på anden vis
er med til at generere indtægter for mig. Her vil jeg minde om, at jeg ikke kan ”finansiere” gratisydelser via
indtægter fra andre og særdeles givtige aktiviteter fx rådgivning.
Jeg er nødt til at vurdere forretningen ”KommuneMoms” isoleret – og her giver den gratis adgang til
Driftsoverenskomstfortegnelsen ganske enkelt ikke et tilstrækkeligt økonomisk udbytte.
Hvis du anvender en gratis bruger vil du derfor fremover blive mødt med en tekst, hvor du vil blive bedt om
at tage stilling til, om din bruger skal lukkes eller konverteres til en betalt bruger.
Har du spørgsmål ?
Du er altid velkommen til at kontakte mig – enten på telefon 25 37 87 57 eller på mail,
lars@skatteforlaget.dk.

Venlig hilsen
Lars Gosvig

