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Tillit er limet i samfunnet. For Plog AS oppleves det derfor som tillitsbrudd at ikke
skatteetaten svarer på de spørsmål som er stilt i en rekke brev gjennom flere år. Hvor
viktig tillit er fremgår også på nettsidene deres:

SAKENS FAKTA
Skatteetaten har urettmessig i en årrekke innkrevd og beregnet trygdeavgift
for ureturnerbare skattytere som ikke er medlemmer i folketrygden.
Skatteetaten har urettmessig i en årrekke innkrevd og beregnet
arbeidsgiveravgift fra arbeidsgivere til ureturnerbare ansatte som ikke er
medlemmer i folketrygden
Skatteetaten har i en årrekke innkrevd 50% skattetrekk for ureturnerbare
skattytere uten skattekort, uten å foreta påfølgende skatteoppgjør. Skatteetaten
plikter å foreta slikt skatteoppgjør.
Når skatteetaten har blitt gjort oppmerksom på disse forhold, har kommunikasjonen
stanset opp. Konkrete spørsmål blir ikke besvart. For Plog AS framstår det som at
uretten skyldes bevisste handlinger fra skatteetaten. Plog AS har derfor nå mistet sin
tillit til etatens vilje til å ivareta sitt samfunnsoppdrag.
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På toppen av dette kommer skatteetatens manglende respekt for påtalemyndighetens
kompetanse, og de påstander skatteetaten framsetter om at Plog AS sin virksomhet
skal være ulovlig. Plog AS har rett til å anses som uskyldig fram til en dom foreligger i
saken.
Skatteetatens manglende respekt for grunnloven og menneskerettighetene er likevel
mest alvorlig. Saken kjerne handler jo ikke om penger, men om nedverdigende
behandling av mennesker i en sårbar situasjon. Plog AS forventer at også disse
spørsmål tas på alvor av skatteetaten, og at spørsmålene om dette besvares.
PLOG SINE VURDERINGER
Med kjennskap til den uholdbare humanitære situasjon de ureturnerbare befinner seg
i, er det ikke riktig for Plog AS å forholde seg taus lenger, eller utvise mer tålmodighet
i saken. Uten tillit til at skatteetaten utfører sitt samfunnsoppdrag er nå våre
vurderinger at det mest etiske og riktige handlingsalternativet er som følger:
Å ikke betale mer penger til en en etat som bevisst bryter lover og regler, og
ikke ivaretar sitt samfunnsoppdrag.
Å ikke mase mer i saken. Skatteetatens manglende vilje til dialog om disse
spørsmål fører bare til frustrasjoner hos begge parter.
Plog AS velger derfor selv fremover ta ansvar for en mest mulig riktig og rettferdig
skattebehandling for virksomheten inntil skattetaten tar nødvendige skritt for å
gjenopprette tilliten.
ANGÅENDE RAPPORTERING
Plog AS pauser herved kommunikasjonen med skatteetaten, også når det gjelder A‐
melding, omsetnings og merverdiberegningen, årsoppgjør og eventuelle andre
rapporteringer. Regnskapsførselen vil likevel fortsatte som normalt. Dette er å anse
som en foreløpig nødløsning som opprettholdes bare frem til skatteetaten svarer på
de mest sentrale spørsmål.
ANGÅENDE SKATTEHÅNDTERING
Plog AS pauser herved innbetaling av selskapsskatt, momsinnbetaling, skattetrekk fra
de ansatte, gebyrer eller andre penger skatteetaten har ansvaret for. Dette er å anse
som en foreløpig nødløsning som opprettholdes bare frem til skatteetaten foretar
skatteoppgjør også for de ureturnerbare skattyterne uten lovlig opphold..
BALLEN LIGGER HOS SKATTEETATEN
Etter flere år med forsøk på konstruktiv dialog, er Plog AS nå overbevist om at jeg har
tilstrekkelig grunnlag for mine påstander om bevisste lovbrudd fra skatteetatens side.
Dersom det foreligger misforståelser eller feil i avsnittet "SAKENS FAKTA", foreslår jeg
at dere heller løser det gjennom dialog enn gjennom en rettssak. De svar, de
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antydninger og de uklarheter som skatteetaten har svart med så langt og den
kunnskap Plog AS har fra andre kilder, tyder på at det ikke foreligger uenighet mellom
skatteetaten og Plog AS omkring de tre kulepunktene i avsnittet over.
Mvh. Arne Viste
Daglig leder og ansvarlig eier i Plog AS
Marknesringen 2
4052 RØYNEBERG
+47 47954763
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