
Arne Viste 

From: "Ringså, Lene Marie" <lene.ringsa@skatteetaten.no>
Date: 15. september 2017 16:08
To: <arne.viste@lyse.net>
Cc: "Holte, Hans Christian" <hch@skatteetaten.no>
Subject: VS: Tålmodigheten er slutt
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Hei 

Viser til telefonsamtale i går, samt din e-post under, i tillegg til din e-post av 26. august 2017 og øvrig kontakt. 

Som jeg har nevnt til deg på telefon har Skatteetaten besluttet at det skal gjennomføres et skatteoppgjør for 
Plog AS sine ansatte, dvs. de som ikke tidligere har mottatt dette. Det skal i utg.pkt. gjennomføres et 
skatteoppgjør for de inntektsår personene er skattepliktige til Norge, der de vil bli skattlagt for inntekter/formue 
som er skattepliktig til Norge ihht. skattelovens bestemmelser. Jeg kan i dag ikke gi deg noe eksakt dato for når 
disse skatteoppgjørene vil bli gjennomført. Dette er begrunnet med at vi er i prosess med å få kartlagt bl.a. 
hvem dette gjelder, hvor mye inntekt de har hatt, for hvilke inntektsår, om de skal betale trygdeavgift og 
omfanget av skatteplikten til Norge. Så snart dette er klargjort, samt at personene er tilstrekkelig identifisert 
(f.eks. har fått tildelt et id-nummer der det er nødvendig) vil et skatteoppgjør gjennomføres. Det er imidlertid 
mulig  vi må ha en konkret dialog med den enkelte person før vi får gjennomført et skatteoppgjør, da de selv vil 
være ansvarlige for å gi skatteetaten fullstendige opplysninger om sine inntekter/sin formue, utover den 
lønnsinntekt de har fra Plog AS som du har informert oss om.

Vedr. lenken til en oversikt over dine ansatte og deres inntekter du sendte i din mail av 26. august så er det ikke 
lenger mulig å åpne denne. Vi ber derfor om at du sender oss denne oversikten i en mail, ev. gjør slik at lenken 
igjen kan fungere og vi kan finne den nødvendige informasjonen. 

Når det gjelder de spørsmål du hevder du ikke har fått svar på, så viser jeg til din oppramsing i din mail av 26. 
august 2017 – klippet inn under. Jeg har skrevet inn mine svar i rødt i hvert punkt fortløpende: 

l Bekrefte skriftlig at dere vil foreta skatteoppgjør for de ansatte i Plog AS, slik du sa på telefon Dette har 
jeg nå bekreftet til deg øverst i denne mail

l Forklare når skatteeoppgjøret for Melat fra inntekt i 2015 vil bli foretatt Dette vil avhenge av når alle 
relevante forhold er klarlagt for Melat, ref. redegjørelsen øverst i denne mail

l Forklare når skatteoppgjøret fra inntekt i 2016 for Melat, Tita, Mulu og Yemeserat vil bli foretatt Se svar 
på forrige punkt

l Bekrefte at den nye praksisen med å foreta skatteoppgjør for alle skatteytere som har betalt skatt uten 
skattekort, og ikke bare de ansatte i Plog Jeg kan kun bekrefte at Skatteetaten vil foreta et skatteoppgjør 
for de konkrete personene Plog AS har som ansatte, og som det kreves et skatteoppgjør for, via deg. Vi 
kan ikke gi noen generell bekreftelse på gjennomføringen av skatteoppgjør for andre personer enn dette.

l Forklare om det settes noen tidgrense for hvor langt tilbake i tid dere nå vil gå for å gjøre slike 
skatteoppgjør Skatteetaten vil gjennomføre et skatteoppgjør for Plog AS sine ansatte for de respektive 
inntektsårene personene er skattepliktige til Norge 

l Hvor mye skatt skal trekkes når vi ikke har skattekort, og dette utelukkende skyldes skatteetatens 
skattekortnekt, og ikke andre forhold. Er kravet om 50% skattetrekk ment som en permanent og livsvarig 
løsning for enkelte grupper skattytere, uten at de skal gis anledning å skaffe seg skattekort? AS Når en 
person ikke har fått utstedt skattekort, plikter arbeidsgiver å trekke 50 % skattetrekk. I henhold til 
skattebetalingslovens § 5-1 første ledd første punktum så skal skattekort utstedes til personer som 



forutsettes å få trekkpliktig inntekt av betydning. Videre er det i skattebetalingsforskriftens § 5-1-5 
fastsatt et krav til at en person må ha "oppholdstillatelse med adgang til arbeid i riket"  for å få utstedt et 
skattekort. Personer som følgelig ikke har gyldig oppholdstillatelse med adgang til arbeid i riket vil derfor 
ikke få utstedt et skattekort. En arbeidsgiver som har ansatte uten skattekort plikter som nevnt over å 
foreta 50 % skattetrekk.  

l Skal ansatte som ikke er medlemmer i folketrygden likevel betale trygdeavgift? Spørsmål om medlemskap 
i folketrygden ligger under NAV sitt ansvarsområde. Vi vil kontakte NAV for å få klarlagt om personene 
ansatt i Plog AS er medlemmer i folketrygden og om skatteetaten skal beregne trygdeavgift når vi foretar 
et skatteoppgjør. 

l Skal arbeidsgivere til ansatte som ikke er medlem i folketrygden betale arbeidsgiveravgiften for disse til 
skatteetaten, eller til det land/den institusjon/den organisasjon som best ivaretar deres sosiale behov ved 
arbeidsledighet, sykdom etc. Dersom skatteetaten krever pengene ber jeg dere forklare hvor pengene blir 
av. Som arbeidsgiver har jeg et ansvar for å ivareta de ansattes behov også når de er syke. Jeg mistenker 
at skatteetaten stjeler pengene, i stedet for å bruke midlene slik de er tiltenkt. Alle arbeidsgivere er i utg. 
pkt. pliktige til å betale arbeidsgiveravgift for sine ansatte. Dette gjelder uavhengig av om den ansatte er 
medlem av folketrygden eller ikke. Når det gjelder bruken av Norges skatteinntekter så er det Norges 
politiske ledelse som best kan svare ut dette.  

l Hvordan skal lønn og forskuddstrekk innberettes når ikke A-melding er tilrettelagt for arbeidstakere uten 
norsk eller internasjonal identifikator Alle arbeidsgivere plikter å innrapportere opplysninger om 
lønnsutbetalinger til sine ansatte gjennom A-ordningen. Det kan innrapporteres i A-ordningen, og via A-
meldingen, også for personer som ikke har norsk identitetsnummer. Det kan f.eks. benyttes en 
internasjonal identifikator eller hjemlandets identifikator. 

Når det gjelder ditt ønske om et møte, så vil vi, som jeg også nevnte for deg på telefon i går, gjerne ta deg imot i 
våre lokaler. For å kunne gi deg mest og best mulig svar på dine spørsmål, utover det du har fått tidligere fra 
skatt vest og det jeg har svart deg på/informert deg om  på telefon og nå i denne mail, så ser vi det som 
hensiktsmessig å avholde et møte f.eks. i uke 41. Forslag til tidspunkt er tirsdag 10. oktober kl 12 – 14 eller 
onsdag 11. oktober kl 12 – 14. Hører fra deg om hva som passer deg best.

Vennlig hilsen
Lene Marie Ringså
Seksjonssjef
Seksjon personskatt
Rettsavdelingen
Skattedirektoratet
tlf: 924 44 944

Fra: Arne Viste [mailto:arne.viste@lyse.net] 
Sendt: 14. september 2017 17:04
Til: Ringså, Lene Marie
Kopi: Holte, Hans Christian
Emne: Tålmodigheten er slutt

Takk for telefonsamtale. Håper du har forståelse for at tålmodigheten min er slutt. Jeg setter 
stor pris på at du er villig til å ta et møte der vi går gjennom status på alle de ubesvarte 
spørsmålene, punkt for punkt. Selv om du ikke opplever at du har noen svar å gi, er jeg 
overbevist om at møtet vil være nyttig.
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Innen fredag 15.9.2017 kl: 16:00 krever jeg altså:

l Foreløpig svar som angir dato for når de ulike spørsmål som er stilt av Plog AS vil bli 
besvart. Jeg vil bruke svaret til å sjekke at deres liste over ubesvarte spørsmål 
samstemmer med min liste.

l Skriftlig bekreftelse på at skatteoppgjør vil bli foretatt for Plog AS sine ansatte, slik du har 
lovet gjentatte ganger på telefon. Angi også dato for når skatteoppgjøret kommer, samt 
årsaken til forsinkelsen.

l Innkalling til møte. Vi trenger sannsynligvis en hel dag til å gå grundig gjennom alle 
punktene. Foreslå 3-4 datoer, slik at jeg kan velge den dag som passer best. Det er 
ønskelig at skattedirektøren deltar i møtet, eller er tilgjengelig dersom vi skulle finne 
behov for hans beslutningsdyktighet. Det er også viktig at den riktige kompetanse er 
tilstede i møtet. Jeg krever at møtet avholdes senest den 10. oktober. Jeg vil at det holdes 
av plass til inntil 3 medhjelpere fra min side.

Uten tilfredsstillende svar fra deg i morgen kommer jeg ubedt en dag det passer meg. Jeg 
setter meg i lokalene deres, og forlater ikke bygget frivillig før svar er mottatt. Jeg tar med 
sovepose. Jeg vil melde slikt besøk kort tid i forveien, og håper å få med meg mange 
ureturnerbare, interesseorganisasjoner, journalister og andre mens jeg venter. Jeg håper å 
kunne unngå det, men synes skatteetatens unnlatenhet i denne saken gir god grunn for et slikt 
opptrinn.

Det er ikke bare jeg som venter. Det er ca 3.000 mennesker. Manglende skattekort er i dag 
deres største hindring for å skaffe seg arbeid. Hver dag skatteetaten trenerer sitt svar med, 
representerer altså 13 årsverk som går tapt. Nå har jeg inntrykk av at skatteetaten vekter 
verdien av egne ansatte kontra verdien til de ureturnerbare med forholdstallet 2:3000. Det er 
grunnen til at jeg ikke finner det riktig å vise mer tålmodighet i denne saken.

Jeg oppfordrer igjen også til å lese grunnloven §110 sitt påbud, og minner også om det forbud 
som følger. Og husk at dette gjelder det grunnleggende menneskets verdighet. Både tall, 
penger, prestisje og andre faktorer er derfor underordnet.

Mvh. Arne Viste
+47 47954763

Denne e-posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med 
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Skatteetaten. 
The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential 
information and may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, please immediately 
delete the message and alert the Norwegian Tax Administration. 
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