# STAVANGER TINGRETT

W

Dok27

Advokat Hege Merete Oftedal
Advokathrmaet PricewaterhouseCoopers AS
Postboks 150 Forus
4065 STAVANGER

Deres referanse

Vår referanse

Dato

20-t19t97KON-STAV

25.09.2020

Forkynning
Skatteoppkreveren iSola kommune - Plog AS
Vedlagte dokument(er) oversendes

til forkynning

:

Dokument

Dokumentdato

Kjennelse

25.09.2020

Dokumentnummer
t19t97l2s

Vi ber deg på vegne av din part vedta forkynning og straks fylle ut kvitteringen og sende den
tilbake. Avgjørelsen anses som hovedregel forkynt når den er kommet til advokatens kontor.

Vil

du påberope deg et annet forkynningstidspunkt, ber vi deg sende et eget brev om dette
eventuelt skrive en begrunnelse på forkynningskvitteringen når du returnerer den.
Stavanger tingrett

C.fh'

1Å

Torhild Barkve
saksbehandler

h

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 159 Sentrum, 4001 Stavanger

51 29 91 00

Torhild Barkve

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Tinghuset, Bergelandsgt. 10, Stavanger

51 59 41 00

51 29

9\

57

Bankgiro

Organisasionsnummer
974735490

Ekspedisjonstid

lnternetuE-post

0800-1500
stavang€r.tingrett@domstol.no

-

til:

Sendes tilbake

Stavanger tingrett
Postboks 159 Sentrum, 4001 Stavanger

Kvittering for mottak av forkynning
2A-fl9t97KON-STAV
Forkynning av
Kiennelse

lt9t97lzs

25.09.2020

vedtas.

Utskriften kom til mitt kontor den

Grunnet

kunne jeg tidligst se utskriften den

Dato

]

ilIilIililililililililt

55209 480i

lil

Stauanger tingrett

20-n9$7KON-STAV

Underslcrift
Advokat Hege Merete Oftedal

lt

I

til

H

Saksbehandler
Torhild Barkve

Side 2

STAVANGER TINGRETT

KJENNELSE

Avsagt:

25.09.2020

Sak nr:

20-119197KON-STAV

Dommer:

Tingrettsdommer Tove Lene Mannes

Protokollfører:

Dommeren

Saken gjelder:

Begjæring om åpning av konkurs

Skatteoppkreveren i Sola kommune

mot
Plog AS

998208688

lngen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

Til

Saksøkeren v/ Geir Tøning og Sissel Brueland

stede:

Saksøkte Arne Viste med prosessfullmektigen
Saksøkeren redegj orde for konkursbegj æringen innkommet I 8.08.2020
Saksøktes prosessfullmektig

fikk ordet og motsatte

seg begjæringen.

Saksøkte

Navn:
Fødselsdato:

Adresse:
Stilling:

Arne Viste
210167
Marknesringen2,4052Røyneberg

Daglig leder og styreleder i Plog AS.
ble formant, avga forsikring og forklaring.
Fra saksøkers side ble det bedt om protokollering av skatteoppkreverens uttalelser om
innrapportering. Det ble gjort følgende protokollering:
Fra Skatteoppkreverens side ble det uttalt at hvis DUF nummer er en tilstrekkelig indikator,

tilstekkelig å innrapportere på dette. Det tas forbehold idet skatteoppkrever er
usikker på om DuF nummer er tilstrekkelig indikator slik Viste mener.
så må det være

Hvis dette ikke er tilstekkelig forventer skatteoppkrever at Skatteetaten må kunne svare på
hvor det ellers skal rapporteres.
Saksøkte ba om en frist for å innhente ytterligere dokumentasjon. Skatteoppkreveren hadde

ingen innvendiger mot dette.
Det ble avsagt slik
kjennelse
Saken reiser spørsmål om saksøkte kan

tilby sikkerhet for kravet ved hjelp av tredjemann,

jf

konkursloven $ 64.

I medhold av konkursloven $ 71 gir retten saksøkte frist til 5.10.2020 for
med dokumentasj on for sikkerhetstillelse.

å

inngi prosesskriv

Det var enighet mellom partene om at fristen kunne settes lengre frem i tid enn 4 dager.
slutning

Frist for fremleggelse av dokumentasjon er 5.10.2020

-2-

20-115164KON-STAV

Det var enighet mellom partene om at det ikke var behov for nytt rettsmøte etter dette.
Partene

fikk deretter ett avsluttende innlegg hver.

Replikk/ duplikk.
Retten hevet 10-45.

(q,
/tan
Lene Mannes
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20-115164KON-STAV

