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Til

Kopi til Webmaster(Rev 0=NOT QS/ready for publishing)

Den det måtte vedrøre

NorAlliansens styreleder/-medlem og WebMaster.

Kan vi stole på at en ny borgerlig regjering vil reversere urett mot 1 million uføre og
alderspensjonister i utlandet og i Norge, hvis skatteetaten går fra vondt til verre?
Vi viser til tidligere kommunikasjon vedrørende ovennevnte, og oversender hermed i kronologisk orden, følgende
brev og annen kommunikasjon som NorAlliansen, The Northern Alliance Global (NAG) har hatt med myndigheter
og politikere i utlandet og i Norge:
2013-03-30 Representantforslaget er nå oppdatert og kan leses på denne linken:
https://docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9NkhJU2dXcWFjVUE/edit
Etter et søk på nettet etter NorAlliansens korrespondanse om tiltak for å stoppe Skatteetatens avkorting av
utenlandspensjonistenes opparbeidede pensjons- og trygderettigheter, kom vi over et ”Representantforslag”
om skattlegging av pensjon ved flytting til utlandet som vi har snakket med flere stortingsrepresentanter om.
Vi beklager at det ikke ser ut til at noen på Stortinget har mottatt, lest og/eller forstått vårt Representantforslag.
Vi beklager også at Stortinget Kontroll og Konstitusjonskomite (SKK) ikke har imøtekommet NorAlliansens
anbefaling om å gripe inn i denne beklagelige saken. I så fall ville vårt representantforslag ha vært overflødig.
Men som kjent har SKK avvist NAGs anmodning om gjøre noe for å stoppe Skatteetatens rettsstridige handling
overfor utenlandspensjonistene selv om Skatteetatens rettstridige handlinger har kostet en rekke utenlands-pensjonister
livet.
Vi legger til grunn at den borgerlige siden vil følge opp det faktum at Stortingets viktigste kontrollorgan (SKK) ikke
kan gjøre noe for å stoppe Skatteetatens rettstridige lignings- og forskuddspraksis og overgrepligninger med den
begrunnelsen av SKK ikke kan prioritere slike saker og/eller har kapasitet til å gjøre det. Dette til tross for at komiteen
har mandat til å kontrollere at regjeringen gjennomfører vedtak som Stortinget har bestemt.
Vi legger til grunn at de borgerlige partier vil bli stilt til regnskap for dette i valgkampen i og med at avslaget fra SKK
var enstemmig iflg. komiteleder Anders Anundsen (FrP).
I henhold til ovennevnte, nevnes at det er en enkel vei ut av dette uføre for de borgerlige partiene. NorAlliansens
forslag til ”Representantforslag” vil med fordel kunne brukes som en plattform for en felles borgerlig programerklæring foran høstens Stortingsvalg - en tverrpolitisk plattform på den borgerlige siden; dels for å komme på
offensiven ovenfor den rødgrønne regjeringen og dels tiltrekke seg stemmene for over 1 million uføre- og alderspensjonister i utlandet og i utlandet.
2013-03-05 _03 Om pensjonsbegrepet - og Endringer i skattereglene for uføreytelser fra 2015
https://docs.google.com/document/d/1Cf09vwj9iR0h9G1c2jvVVrRanpY3bzjh1R-QUESkPx0/edit
2013-03-14 _8 Letter to Advocate Lazarose Omirou Re the doubletaxation of Norwegian expats.doc
som er Paphos-ordførerens advokat. Han er også Chairman of Commitee of International Affais.
Vår avtale går i korthet ut på at advokaten for Paphos-ordføreren skal få arrangert et møte med sin onkel, som er
President of The Parliament House i hovedstaden Nicosia for å be om hjelp til å
- stoppe den rettstridige skatteleggingen av utvandrerne til Kypros
- hindre at skatteetaten i Norge frarøver Kypros store skatteinntekter – direkte og indirekte
- hindre at Norge påtvinger Kypros en skatteavtale som kan karakteriseres som ubalansert og som vil svekke Kypros
sin konkurransekraft i forhold til andre land Kypros kan sammenligne seg med.
Adv. Lazaros snakker på vegne av alle ordførere på øya. Det presiseres at dette kun er et høringsdokument og må
følgelig ikke brukes eksternt uten nærmere avtale med undertegnede.
https://docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9TVVCdXowN19ZYm8/edit
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2013-03-05 NAGs brev Om PENSJONSBEGEPET - Endringer i skattereglene for uføreytelser fra 2015. -->
https://docs.google.com/document/d/1Cf09vwj9iR0h9G1c2jvVVrRanpY3bzjh1R-QUESkPx0/edit
2013-02-25 NAGs e-post ( 02:36 ) til jorgen.nasje@stortinget.no om et ”Representantforsalg” oppdatert:
2013-03-10 _010 om skattlegging av pensjon ved flytting til utlandet. 
https://docs.google.com/document/d/1BhmeQjheW1mPkYqO_m7lWtZOq1ZSIj0jxEuPrp5MBGo/edit
2012-11-03 NorAlliansens brev til samtlige partiledere på Stortinget med spørsmål om hvordan de vil reversere urett
og pensjonsavkorting for over 1 million uføre og alderspensjonister ved høstens valg. 
https://docs.google.com/document/d/1_ePjUtoXAcD7qScm-522Nn6JyQVggrckGoW5IbTUDGY/edit
Denne saken vil jo bli ett ekstra viktig supplement til det prisverdige brevet vi har mottatt fra FrPs partileder, Siv
Jensen, som i all hovedsak har lovet å reversere de ankepunktene vi listet opp i sistnevnte brev
2012-08-29 Brev til Skattedirektøren i Norge om beskatning av pensjon og emigranter på Kypros
https://docs.google.com/document/d/1tjXYLSOvtAq1FVut8bXwSbn4vFRtKB_ygn7Iphv_gP0/edit
Brevet er besvart av en såkalt seniorlovrådgiver – uten kjennskap til ”gjeldende rett” og Høyesteretts avgjørelser..
2012-01-03 Letter to Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI)
Re.: Double Taxation and Withholding Tax for Norwegians Pensioners living in Cyprus.
https://docs.google.com/document/d/1WjxwszoDvwaq2IvuJQUiYCBK9erBiMLs-7fYcIKd3Bc/edit
Vi antar at de(t) parti(er) som klarer å følge opp denne saken generelt og spesielt oppfølgingen av de pågående
reforhandlingene mellom Kypros og Norge vil kunne sikre de fleste stemmene fra over 1 million stemmeberettigede
pensjonister. Det er dette vi har kalt JOBB NR 1. Årsaken til det er at dersom Norge vinner frem med å påtvinge et
landet en husmannskontrakt av en skatteavtale, vil andre land falle som ”dominobrikker”. ALLE pensjonistene vil
tjene på at Finansministeren stiller følgende spørsmål: ”Hvorfor har ikke forhandlingsdelegajoner fått føringer om å
legge til grunn internasjonale anerkjente rettsprinsipper som gir bostedsstaten beskatningsretten av pensjon (både
private og offentlig) slik OECDs mønsteravtale gir føringer om og som det er tverrpolitisk enighet om i de over 175
skattavtalene som Tyskland har inngått med utlandet” ?
2011-12-15 NorAlliansens brev til Finansminister Sigbjørn Johnsen
Om manglende svar fra Finansdepartementet på grunnleggende spørsmål om skattemessig utvandring. 
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#search/brev+fra+Finansdepartementet+finansminister+sigbj%C3%B8rn+Johnsen
2010-04-27 Brev til Finansminister Sigbjørn Johnsen om kildeskatten.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9ZWMzZGUxZDctNmQ0OS00MDk3LTk1YjItNDViZjMzZGU3ODU1
/edit
Undertegnede forsøkte i forrige uke å få kontakt med Jørgen Næsje for å følge opp tidligere saker som han og
Christian Tybring-Gjedde har tatt opp med Finansministeren, men tilbakemeldingen var at Jørgen hadde permisjon og
at Christian var opptatt i møte.
Undertegnede har også to (2) ganger bedt om at Stortingets sikkerhetsansvarlig, Berit Michelet, kontaktet
NorAlliansen med den begrunnelse at vi ikke har fått tilbakemeldinger om at en rekke brev som er sendt til en rekke
Stortingets representanter ikke er bekreftet mottatt – til tross for at vi har bedt om det og vi har krysset av i e-post
systemet for å få bekreftet at postene er mottatt/lest. Michelet kom ikke tilbake, men ble kontaktet senere.
Vi trodde at Stortingets sikkerhetsansvarlig så på denne saken som meget alvorlig og at hun kom tilbake omgående
ettersom vi opplyste at vi hadde sendt dokumentasjon på Skatteetatens rettsstridig behandling av pensjonistene .
Vi finner derfor grunn til å gi uttrykk for skuffelse når vi, etter tredje forsøk kommer i kontakt med Michelet og får
opplyst at det ikke er sikkert på at hun kan gjøre noe i denne saken og/eller at det ligger utenfor hennes mandat.
Vi legger til grunn at de borgerlige partier følger opp denne saken – spesielt etter tidligere opplysninger om at meget
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alvorlige trusler mot Stortinget ikke er kommet frem til Justiskomiteen leder, Per Sandberg.

I og med at vi tidligere fått opplyst at Brage Baklien har overtatt som Finanspolitisk rådgiver i Jærgen Næsjes
permisjon, får både BB og CTG en kopi av denne meldingen.
Når det gjelder Representantforslaget, gjør vi for orden skyld oppmerksom på at forslaget mangler avsender.
NorAlliansens anbefaling er at FrP sender Representantforslaget ut ”på høring” til de andre borgerlige partier med
anmodning som å gi forslaget sin tilslutning.
Forslaget ville ha fått størst ”tyngde” og ville med fordel kunne brukes i valgkampen av alle borgerlige partier om
Representantforslaget hadde Høyre, FrP, Venstre og Krf som avsender. Hvis det er ønskelig, kan vi omgjøre
dokumentet til et Word-dokument – ETTER at vi har fått oppgitt hvem vi skal sette inn som avsender.
Reglene er såvidt vi har forstått slik at det er nok med en (1) Stortings-representant som avsender, men dette kan du
mer om enn undertegnede – også om forslaget har større gjennomslagskraft om de andre borgerlige partier med Høyre
i spissen stiller seg bak og/eller står som avsendere.
Hvis dette ”Representantforslaget” brukes eller gjenbrukes, helt eller delvis, anbefales at man tenker gjennom
TIMINGEN for å legge det frem for at forslaget skal få størst mulig effekt i valgkampen og sikre flest mulige stemmer
– av alle pensjonistene, men spesielt utenlandspensjonistene - som er hardest rammet av Skatteetatens maktovergrep.
Vi ber om en bekreftelse på at dette brevet er mottatt , gjerne med opplysninger om vi kan påregne svar.
Med vennlig hilsen
for NorAlliansen, The Northern Alliance Global (NAG)
The global organizaion for Scandinavian expatriates.

Jakup Skamsar
(Leder)
E-mail- & Skypeaddress: jakup.skamsar@noralliansen.org / jakup_skamsar
Mobile. Priv,= 00 357 9999 0358 / 0047 48128288 NAG= 00 357 7000 0253
Post address: 15 Verenikis Street, 8045 Cato Paphos, CYPRUS
Head Office : Rabbaveien 28A, N 3515 Hønefoss, Org.Nr/No: 994709291
URL:http://www.noralliansen.org, The fundamental objectives, tasks and means of coordination are;

http://docs.google.com/Doc?docid=0AchJbihdDNi9ZGMyMzZ3NTlfNTMwZDJoNTUyZzI&hl=no

