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Skatteetaten mener at denne mopeden er
verdt 200.000 kroner
– Solgt, sier eieren.

 FOTO: Geir Christian Johannessen

Vegard Ulset sier mopeden nok egentlig har større nostalgisk enn økonomisk verdi.

Geir Christian Johannessen
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KRISTIANSAND: Vegard Ulset gjorde som over en million andre
nordmenn, og sjekket skattemeldingen onsdag morgen for å se hva som var i
vente, skriver Fædrelandsvennen.
– Da oppdaget jeg at mopeden min var blitt ganske verdifull. Men
jeg er ikke sikker på om det er så mange andre som vil kjøpe den
til den prisen. Derfor tenkte jeg at Skatteetaten kan få kjøpt den til
den prisen de har satt på den. Da skal de få med full tank, sier
Ulset.
For på post 4.2 i skattemeldingen kunne han nemlig lese at mopeden var
verdsatt til 200.000 kroner. Det er riktig nok en Corvette, og det er jo
tenkelig at man må ut med den summen en velholdt utgave av sportsbilen
Chevrolet Corvette, men dette var altså snakk om en Tempo Corvette, den
klassiske mopeden.


 Skatteetaten

På skattemeldingen kan man se mopeden med registreringsnummer HU09992 oppført med verdi på 200.000
kroner.

16. mai ble årets store mopedbegivenhet arrangert i
Kristiansand. Se bilder og video her.

Kjøpt for 8.000 kroner
Ulset nevner at han både har campingvogn og en veteranbil, men ifølge
Skatteetaten var ingenting av dette i nærheten av å ha samme verdi som
Tempoen fra 1987. Selv mener Ulset verdien reelt sett er 8.000–10.000
kroner.
– Jeg kjøpte den i 2012 for rundt 8.000 kroner, sier Ulset.
Det har altså vært en grei verdistigning siden den gang. Etter å ha oppdaget
den spesielle verdisettingen, sjekket Ulset ligningene tilbake til 2014. Han
oppdaget at mopeden har stått med den verdien uten at han har lagt merke til
det.
– Det ble jo en aha-opplevelse på at det er lurt å sjekke
selvangivelsen. Jeg har nok ikke vært nøye nok før, sier han.
Ulset har tenkt å ta opp saken med Skatteetaten, men hadde ikke kommet til
det da Fædrelandsvennen besøkte ham torsdag kveld.
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Denne Tempo Corvetten fra 1987 står altså oppført til en verdi på 200.000 kroner i skattemeldingen.

– Kan forekomme feil
Pressekontakt Helen Rist i Skatteetaten kjenner ikke detaljene i denne saken,
men sier til Fædrelandsvennen at det kan forekomme feil i opplysningene i
skattemeldingen.
– Det er viktig å sjekke alle de
forhåndsutfylte opplysninger og
endre hvis noe er feil, eller fylle
inn hvis det er opplysninger slik
at skatten blir riktig, skriver hun
i en e-post.
Hun sier man kan endre dette selv.
– Hvis du oppdager feil verdi på
kjøretøy i skattemeldingen kan du selv
endre beløpet i posten i

 Skatteetaten

Pressekontakt Helen Rist i Skatteetaten sier
det kan forekomme feil i skattemeldingen og
at man må sjekke alle opplysninger.

skattemeldingen din til det du mener
er korrekt, skriver Rist.
Disse skattefradragene må du ikke
glemme å få med deg

Til treff på Østlandet
Vegard Ulset forteller at mopeden har større nostalgisk enn økonomisk verdi
for ham. Han kjøpte sin førte Tempo Corvette i 1981 da han fylte 16 år, og har
angret på at han skilte lag med den på midten av 80-tallet.
– Det er mye nostalgi. Det er ikke noe annet enn det. Jeg kunne
ikke ha en svart en. Denne er så lik den jeg hadde som det går an,
sier han.
Med sønnen Vebjørn som vokste til og et ønske om å ha noe far-sønn-tid i
garasjen, fikk han grønt lys fra kona til å kjøpe seg moped. Vebjørn har selv
en Panther fra 1977, og sammen har de deltatt på det tradisjonsrike Tempotreffet 16. mai i Kristiansand. De tar også turen til Østlandet med mopeden på
lasteplanet for å kjøre løp.
– Da er det 500 gale mannfolk som kjører fem-seks mil. Det er fellesstart og
kaffestopp underveis. Da lurer jeg på hvor alle disse raringene er i løpet av
vinteren, men så er jeg vel en av dem jeg også, sier Ulset.
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For Vegard Ulset var det viktig å få tak i en moped som lignet mest mulig på hans originale fra 1981.

To passasjerer skilte seg ut blant turistene i fergekøen i
Kristiansand. De hadde kjørt moped fra Japan.

Lite vedlikehold
Torsdag kveld vekket han Corvetten fra vinterdvalen, og den startet på første
forsøk. Ulset beskriver et fremkomstmiddel som trenger lite vedlikehold.
– Vi tar en liten streiferunde i bygda når det er fint vær. Det er litt guttemoro
uten mål og mening og uten kostnad, sier han.
Men om det er billig moro, så er den verdifull. I hvert fall ifølge
Skatteetaten.
Denne uken kom årets skattemelding. Dette sjekker Skatteetaten
ekstra nøye i år.
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