
Arne Vistes påtegning ved innsending av skattetrekket til Skatt Vest som verdibrev i posten 

Dato: 12.04.2017 

Skrevet av: Arne Viste 

Bakgrunn: 

Gjennom 20 måneder har ikke skatteetaten villet svare på skriftlige spørsmål fra Plog AS om hvordan 
lønnsrapportering, skattetrekk og skatteinnbetaling skulle behandles. De begrunner det manglende 
svar i at arbeidet skulle være ulovlig, og de derfor ikke ville svare fordi domstolene ville rydde opp i 
det økonomiske. Først 10.04.2017 informerer de om at skattetrekket skal innbetales til dem, ikke så 
lenge før politiet henlegger straffesaken. 

Min påskrivning på pengeinnbetalingen sendt 12.04.2017 til skattejurist Jørn Utklev Thoresen:: 

Først prøvde jeg betale til Sola Kemnerkontor, men lyktes ikke da jeg ikke hadde KID oppgitt fra deg. 

Så prøvde jeg ringe deg 3-4 ganger mellom 08:30 og 09:30 i dag. Ikke svar. 

Så ringte jeg Sola kemnerkontor og spurte etter KID. Det kunne de ikke gi meg, og henviste meg 
tilbake til deg som har fremsatt betalingskravet. 

Så ringte jeg deg og fikk kontakt. Men du kunne heller ikke gi meg KID. Vi ble derfor enige om å sende 
pengene som verdibrev. 

Så sjekket jeg posten.no og fant at verdibrev kostet mer enn 400 kroner. Derfor tok jeg heller ut 
kontanter og gikk til Skatt Vest i Lagårdsveien med dem. 

Hun i security ble informert om mitt ærende, og gikk inn og fant deg inne. Men du ville ikke komme ut 
og snakke med meg. Ingen andre ville ta imot pengene. Derfor sender jeg med verdibrev, slik vi ble 
enige om. Jeg trekker imidlertid 1.000,- for de omkostninger dere påfører meg ved ikke å ville ta imot 
pengene på normal måte. 

De 8.000 i verdiposten anses å dekke hele det skyldige beløp på 8.978,92. 

Kuriositet: 

Omtrent en måned senere ringte skatteoppkreveren meg. Han hadde fått konvolutten med pengene, 
og ba meg komme hente dem. Jeg forklarte ham at pengene tilhørte de ansatte, så det kunne jeg 
ikke hjelpe med. Hvis han ikke skulle ha dem, pliktet han å gi dem til deres rettmessige eiere – de 
ansatte. Det ville han ikke, og forklarte meg at pengene da ville bli ført på en konto for herreløse 
penger og tilfalle statskassen. Jeg sa at slikt tyveri ville være hans eget ansvar, og noe jeg ikke blandet 
meg i. 






