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Praksis

Lex superior, Lex temporalis og 
Lex specialis gjelder. Finner 
ingenting i lovforarbeid eller 
rettspraksis som tilsier at ikke 
Grunnloven skal tolkes 
bokstavelig i denne saken. Det 
må skilles mellom grunnlovens 
påbud som kun er en 
forpliktende målsetting for 
myndighetene Og som ikke 
egner seg for 
domstolsbehandling. Og 
grunnlovens forbud som retter 
seg mot den enkelte person 
som er gitt statlig myndighet.

http://www.dyktige.no/?p=277

http://www.dyktige.no/wp-
content/uploads/2016/01/Towa
rds-recognizing-the-right-to-
work-for-asylum-seekers.pdf

Ja, alle som bor og arbeider i  
Norge, også de ureturnerbare 
uten lovlig opphold

Kun medlemmer av 
folketrygden, og dermed ikke de 
ureturnerbare uten lovlig 
opphold

Arbeidsgiver har et ansvar for 
de ansattes velferd også ved 
sykdom, arbeidsledighet etc. 
AGA må derfor håndteres til de 
ansattes beste. Gjelder derfor 
også de ureturnerbare uten 
lovlig opphold, men ikke via 
Folketrygden, derimot via MiL. 
Om myndighetene krever AGA  
til andre formål enn de ansattes 
velferd, kan ikke Plog se andre 
muligheter enn å beregne 
dobbel AGA for de ansatte. En 
AGA som staten krever, og en 
AGA som sendes MiL for å 
ivareta Plog sitt ansvar for sine 
ansatte.

Ja. Et skattekort er ikke et 
innvandringspolitisk instrument, 
men et redskap for å bidra til 
skatteinnkrevingen. 
Skatteetatens "Internt notat" 
datert 18.03.2016 støtter dette 
synspunkt. Eventuell 
skattekortnekt anses for å være 
brudd på forbudet som følger av 
Grunnlovens §110.

Regelen gjelder bare dem som 
har mulighet for å få skattekort, 
men som ennå ikke har rukket å 
skaffe seg. Ber skatteetaten 
bringe saken inn for rettslig 
avklaring dersom de fastholder 
sitt synspunkt om at det.

Et brev med info om 
lønnsforhold og skattetrekk i 
begynnelsen av hvert 
kalenderår, med info om lønn 
og skattetrekk til den enkelte

Skattetrekket fra de ansattes 
lønn sendes som kontanter med 
verdibrev i posten dersom 
skatteetaten ber om det. 
Dersom skatteetaten ikke ber 
om det, settes pengene til sides 
på Plog AS sin konto.

Skal selvsagt foretas innenfor lovens frist.

§55 og §108 gjelder ikke de 
ureturnerbare, da de faktisk 
HAR arbeidstillatelse hjemlet i 
grunnlov og menneskerettslov.

Ubesvart spørsmål
Hvordan ser skatteetaten på de 
plikter og forbud som følger av 
grunnlovens §110

Hvilke innvendinger har 
skatteetaten til 
menneskerettslovene. Da 
spesielt de konklusjoner som 
trekkes i "Towards recognizing 
the right to work.."

Spørsmålet er besvart

Plog AS anser spørsmålet for å 
være besvart den 15.12.2016. 
Trygdeavgiften gjelder kun 
medlemmer av folketrygden. 
Skatteetaten er bedt om å 
brekrefte Plog AS sin forståelse, 
men har ikke vært villig til det.

Plog AS anser spørsmålet for å 
være besvart den 15.12.2016. 
AGA gjelder kun medlemmer av 
folketrygden. Kemneren sår 
likevel tvil om dette i eposter, 
men uten å konkludere tydelig. 
Skatteetaten er bedt om å 
brekrefte Plog AS sin forståelse, 
men har ikke vært villig til det.

Skattekortnekten har vært 
begrunnet i at arbeidet skal være 
ulovlig. Holder skatteetaten 
fortsatt fast ved vurderingene i 
"Internt notat" tross 
påtalemyndighetens 
henleggelse? I så fall ber vi om 
innsyn i den juridiske vurdering 
som leder saketteetaten til en 
annen konklusjon enn 
påtalemyndigheten.

Er dette ment som en 
permanent og livslang ordning 
for enkelte grupper skattytere?

A-melding virker ikke. Foreligger 
det rapporteringsplikt likevel?

Hvordan ønsker skatteetaten at 
skattetrekket innbetales i 
praksis? Når skal det gjøres? 
Hvor ofte?

Når vil info om det konkrete innholdet 
praksisendringen gis Plog AS? Når vil 
informasjon gis de ansatte i Plog AS? Når vil info 
gis andre skattytere enn de ansatte i Plog AS? 
Når vil info gis offentligheten, inkludert andre 
arbeidsgivere? Når vil skatteoppgjøret for arbeid 
i 2015 foretas? Når vil skatteoppgjøret for 
arbeid i 2016 foretas?

Hvilke innvendinger har 
skatteetaten til de 
arbeidstillatelsene som er 
hjemlet i grunnlov og 
menneskerettslov?

Dato for spørsmål 12.10.2014 12.10.2014
19.06.2015
12.04.2017

19.06.2015
12.04.2017

12.10.2014 12.04.2017 19.06.2015 19.06.2015 10.10.2017

Svar
Ref brev fra SKD datert 
27.10.2016 (refnr. 
2016/958774)

Ref brev fra SKD datert 
27.10.2016 (refnr. 
2016/958774)

Ja, alle som bor og arbeider i  
Norge

Ref brev datert 15.12.2016 Ref brev datert 15.12.2016
Ja, se skattebetalingsforskriften § 
5-1-5.

Ja, så langt vedkommende 
skattyter ikke har skattekort.

Rapportering skal skje via a-
ordningen, se a-
opplysningsloven § 3. Der det 
foreligger norsk ID-nr (f.eks. D-
nr) skal det brukes ved 
rapportering. Der det ikke 
foreligger norsk ID-nr må 
utenlandsk ID brukes. Samtlige 
fire skattytere har hatt og har D-
nr.

Det skal rapporteres månedlig 
via a-ordningen, og innbetales 
forskuddstrekk annenhver 
måned. Se f.eks. her for mer 
info: 
http://www.skatteetaten.no/no
/Bedrift-og-
organisasjon/Arbeidsgiver/arbei
dsgiveravgift1/Betalingskort-for-
innbetaling-av--forskuddstrekk-
og-arbeidsgiveravgift/

Skatteetaten er i prosess for å klargjøre et 
skatteoppgjør for de ansatte i Plog AS. 
Skatteetaten vil ila oktober/november sende et 
brev til de ansatte i plog AS og be om 
fullstendige opplysninger om inntekts- og 
formuesforhold slik at skatteetaten kan 
gjennomføre et korrekt skatteoppgjør. 
Skatteoppgjørene vil foreligge når skatteetaten 
har mottatt alle relevante opplysninger fra de 
ansatte i Plog AS.  Dette vil gjelde både 
skatteoppgjør for inntektsåret 2015 og 2016. 
Når det gjelder informasjon til "offentligheten" 
så vil det ikke bli gitt noen mer informasjon 
utover det som allerede finnes på våre nettsider.

Skatteetatens synspunkt er at 
arbeidstillatelse innvilges av 
utlendingsmyndighetene.

Hvorfor besvares 
ikke spørsmålet

N/A N/A NA NA NA N/A N/A N/A N/A

Når vil svar gis N/A N/A NA NA NA

Relevante lover og 
regler som taler for 
skatteetatens 
konklusjon

N/A N/A NA NA NA

Relevante lover og 
regler som taler 
mot skatteetatens 
konklusjon

N/A N/A NA NA NA

Hvilke 
innvendinger har 
skatteetaten til 
Plog AS sin 
etablerte praksis i 
påvente av svar

N/A N/A NA NA NA
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Plog AS definerer de ureturnerbare som asylsøkere med avslag på asylsøknaden, men som likevel bor og lever i Norge i full åpenhet uten å gjemme seg for politiet. Plog AS håndterer disse som en homogen gruppe når det 
gjelder de skattemessige forhold, da de er utsatt for den samme skattekortnekten med begrunnelsen at de ikke har lovlig opphold. Det er likevel store individuelle forskjeller blant de ansatte, bla. med tanke på årsaken til 
at de ikke returnerer, med tanke på oppholdstid i Norge, med tanke på hvilke ID-papirer de har (deriblant om de har D-nummer eller ei) og mange andre forhold. Dersom skatteetaten trenger differensiere mellom de ulike 
gruppene i sitt svar, må det presiseres i svaret. Uten slik differensiering, fortsetter Plog sin praksis med å håndtere de ulike ansatte på en samordnet måte.
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