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Emne: Forslag til løsning for at Plog AS skal kunne ivareta sine forpliktelser om
innbetaling av skatt og avgifter

Fra: "Arne Viste" <arne.viste@lyse.net>
Sendt: 27.03.2018 19.26.51
Til: skatt@sola.kommune.no; stavanger@namsfogden.no;
Kopi: "Bjørn Inge Waage" <biw@ebtas.no>; "Bent Endresen" <be@ebtas.no>;
Blindkopi: "Tor Berger Jørgensen" <biskoptorb@gmail.com>;
Vedlegg: 2017‐12‐14 Svar ‐ Skattedirektøren og tillitsbrudd.pdf; 2018‐03‐22 Varsel

om tvangsforretning.pdf

Jeg viser til vedlagte varsel om utleggsforretning fra skatteoppkreveren i Sola mot
Plog AS, datert 22.3.2018. Vedlagt er også brev om tillitsbrudd som forklarer årsaken til
skattepausen. Pausen skyldes grove tillitsbrudd i skattebehandlingen av Plog AS og
dets ansatte gjennom flere år.

Se også:
http://www.klassekampen.no/article/20180115/ARTICLE/180119977
https://www.nrk.no/rogaland/asylsokere‐kan‐fa‐tilbakebetalt‐millioner‐etter‐
skattetabbe‐1.13859542

PLOG AS ØNSKER Å BETALE
Plog AS bestrider ikke våre forpliktelser til å betale skatt og avgifter, deriblant kravet
om forskuddsskatt for 201 på 47.987 kroner. Vi erkjenner ikke ansvar for gebyret på
1.921, og mener skatteetaten selv er ansvarlig for forsinkelsene i denne saken. Det
dilemma Plog AS står overfor er om det er moralsk riktig å betale penger til en etat
som bevisst bryter lover og regler og ikke viser vilje til å gjøre opp for seg ei heller
foreta skatteoppgjør for dem som har krav på det. Plog AS ber derfor om å få overføre
pengene direkte til Namsmannen slik at vi har oppfylt våre forpliktelser om betaling.
Dette forutsetter at Namsmannen er villig til å påta seg ansvaret for at pengene i det
videre behandles i tråd med gjeldende lover og regler. Hvis dette lar seg løse ser jeg
ikke noe behov for en utleggsforretning, alt jeg trenger er et kontonummer hos
Namsmannen for å overføre kr 47.987.

OPPFORDRING TIL SKATTEETATEN OM Å SVARE PÅ SPØRSMÅL
Den enkleste måte å få en minnelig løsning i denne saken uten namsmannen eller
andres involvering, er selvsagt om skatteetaten svarer på de spørsmål som er stilt, slik
at vi kan betale direkte til dem. Ved en eventuell utleggsforretning synes vi det er på
sin plass om skatteoppkreveren gir svar som gjenoppretter tilliten til etaten.

Mvh. Arne Viste
Daglig leder i Plog AS
Marknesringen 2
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