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En sak bara som jag långt om länge kom underfund med och som inte är självklar. Det handlar
om när man får en idé och bestämmer sig för att
förverkliga den.
Man är uppfylld av att komma igång och pröva och
därför kanske man startar för fort.
När man trycker på startknappen startar man
nämligen en resa som varar minst fem eller tio år
där man oftast får tanka hela tiden för att komma
dit man vill. Problemet kan då bli följande.
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Bakgrunden var att fastighetsmäklare Frisk allt
emellanåt under åren gjorde konkurs för att troligen rensa bort diverse oklara affärer.
Vid detta tillfälle hade han enligt egen uppgift
drabbats av å
 nger, troligen rädsla, för en del av
sina affärer och åkte därför till Länsstyrelsen och
berättade om diverse h
 ändelser.

Den som får en idé får oftast flera. Där andra ser
problem ser han möjligheter.

Då han emottagit provisioner som han inte redovisat öppnade han sitt hjärta och berättade om detta, men såg samtidigt till att av någon anledning
försöka att dra med andra i detta s kattefuskande.
I detta sammanhang angav han att jag skulle fått
del av hans provisioner utan kvitto.

När han alltså har tryckt på knappen kanske en ny
idé föds som är bättre än den första, men den kan
man inte förverkliga därför att man har fullt upp
med att få idé nr ett att få bärkraft.

Här uppstod mitt första ifrågasättande eftersom
Skattemyndigheten (polisen) inte började utredningen förrän ca fyra år efter att de fått uppgifterna
från Frisk.

Ett bra råd kan därför vara att suga på idén ett tag
och kolla att ingen ny idé är på väg att växa fram
som är ännu bättre.

Detta gagnar knappast möjligheterna att få ett
ärende rättvist utrett.

Jag har aldrig lyckats med detta utan alltid dragit
igång först och tänkt efter sedan.

Alla uppgifter som Frisk påstod bevisade jag var
felaktiga och visade upp kvitton på egna provisionsintäkter som vi erhållit och skattat för.

Med hårt arbete och envishet reder man ju oftast
upp situationen men många ännu bättre idéer till
verksamheter hinner man ju inte genomföra.

Men domstolen dömde det som troligt att jag fått
pengar därför att en postväxel inköpts men återlämnats och jag blev dömd.

Skattebrott
Som ett bevis på att allt
oförutsett kan hända
beskriver jag här hur
jag en gång överraskades med att ha begått
skattebrott.
En gång har jag blivit beskylld för skattebrott.
Hur enkelt detta kan gå till
framgår av tidningsartiklarna vilka också kan väcka
frågan om hur rättssäkerheten är i verkligheten.
Denna fråga har jag sedan
ställt vid ett flertal tillfällen
de senaste åren och nu senast i ett antal frågor jag riktat till Tingsrätten men ännu
ej fått svar.

