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Om Norges svært urimelige, urettferdige og rettsstridige behandling av utenlandspensjonistene
Innledningsvis ønsker vi å gi uttrykk for stor tilfredshet med at du viser interesse for ovennevnte tema.
Ved hjelp av NorAlliansens nettverk, har vi med dette gleden av å legge frem en grundig dokumentasjon som
med all ønsket tydelig viser at Skatteetaten i Norge behander de fleste utenlandspensjonistene på en svært
urimelig, urettferdig og lovstridig måte. Behandlingen er mer enn molboaktig - slik lederen for Stortingets
Arbeids- og sosialkomitee, Robert Eriksson, karakteriserte myndighetenes behandling av Asmundvaag
graverende historie fra Thailand. Se http://www.na24.no/article3013233.ece
Saken til Asmundvaag er nok bare toppen av isfjellet når det gjelder Skatte- og Trygdeetatens svært urimelige
og urettserdie behandling av utenlandspensjonistene. I denne omgang omtales kun Skatteetaten, selv om vi har
minst like graverende historier å fortelle om Trygdeetatens behandling av utenlandsbosatte. Etter at Stortinget
vedtok å avkorte utenlandspensjonistenes opparbeidede pensjons- og trygderettigheter med 15 % såkalte
kildeskatt, har NorAlliansen mottatt nødropom hjelp fra store deler av verden til å få endene til å møtes.
Spesielt for mange uføre- og minstepensjonister går det på liv og helse løs. Det er et beklagelig faktum at fra
Thailand er det kommet meldinger om at liv er gått tapt. Fra Brasil har vi mottatt melding om at en
hårreisende sak er innrapportert til den Europeiske Menneskerettsdomstol i Strasbourg. Se:
https://docs.google.com/leaf?id=0B8hJbihdDNi9MmYxN2NiMDEtMzE3Ni00MGU2LTkwNDItM2JlODcyNzgzMmNj&hl=no

Tilsvarende historier kan også fortelles fra andre fattige land som Fillipinene, Mexico, Portugal, Kypros mm.
Den siste saken fra Kypros handler om en dame som har ventet over 9 måneder på å få svar på sin søknad om å
få sin pensjons utbetalt uavkortet fra NAV - uten 15% kildeskatt som Norge ikke har hjemmel til. Se:
https://docs.google.com/leaf?id=0B8hJbihdDNi9YTQ4OTZiNzMtNDA1Yi00NjA1LTg4MmItMmRiN2VjNzkxMGNj&hl=no
https://docs.google.com/leaf?id=0B8hJbihdDNi9MTIyOGM2MDYtZTQ2Zi00MTg1LTk1MjQtYzVlYzA1ZmQxYzcw&hl=no

Skatteetatens behandling av utenlandspensjonistene, er misstenkeliggjøring, trakassering og mobbing, slik
tidligere skattedirektor Erling Ree-Pedersen har uttrykt det i Seniorsakens høringsuttalelse om det siste
Stortingsvedtaket om kildeskatt. Dette er et meget godt eksempel på at den rødgrønne gjør det motsatte at det
som Statsministeren og tidlig Finansminister har lovet; nemlig å gi mest til de som har minst fra før.
Det skal bli spennende å se hvilke kraftuttrykk som Kosmo vil bruke når han får tid/anledning til å sette seg inn
i ”DE GAMLES TESTAMENTE” som undertegnede har kalt brevet fra en EU-pensjonist av 2010-06-28 til
myndighetene: https://docs.google.com/leaf?id=0B8hJbihdDNi9ZmRlZjBkOGEtMTU0My00ZTFlLWIwNWUtNTRlYzYwNTQzMGE4&hl=no
Brevet er sendt til utenlandske og norsk myndigeter med følgende adressater øverst på distribusjonalisten:
- Statsministerens kontor v/Statsminister Jens Stoltenberg
- EFTA Surveillance Authority, Brussels Attn. President Mr. Sanderud
- EU Commission, Brussels, Attn. EU Commissioner Mr. Semeta
- The Republic of Cyprus Embassy, Stockholm, Attn. The Ambassador
- Riksrevisjonen OSLO, Attn: Riksrevisor Jørgen Kosmo
- Stortingets kontroll og Konstitusjonskomittè, Stortinget, Oslo, Attn. Leder Anders Anundsen
EU-pensjonisten Jan Hallquist sitt brev, er i utgangspunktet utarbeidet på grunnlang av en egne erfaringer på
Kypros med med dobbeltbeskatning og skattesaker fra enkeltmennesker i en lang rekke land som har fått sin
pensjon avkortet med dobbeltbeskatning, urettsvis skattlegging i Norge av uføre- og minstepensjonister og sist
men ikke minst kildeskatt fra 1. jan 2010. Kildeskatten synes å ramme hardest de som har minst fra før.
Denne dokumentasjon viser med all ønsket tydelighet at Skatteetaten setter til side bostedslandenes
skattelovgivning, skatteavtalen med Norge, enstemmige dommer fra Høyesterett, EUs og FNs forbud mot
diskriminering av minoritetsgrupper,grunnleggende menneske-rettigheter, og mest sannynslig også den norske
grunnloven (§ 97) – forbud mot å gi en lov tilbakevirkende kraft).
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Svarbrevet fra EU-kommisjonen av 2010-07-15 som slår fast at ingen EU land kan gjøre noe som er i strid
med EUs grunnlov. Dvs. de fire friheter som forbyr diskriminering og skattehindring som begrenser fri
bevegelse av personer fra et land til et annet), men at det er ESA (EFTAs overvåkningsorgan som skal følge
opp Norge som ikke er EU-medlem. Svaret fra EU-kommisjonen er vel ikke til å ta feil av? Se.
https://docs.google.com/leaf?id=0B8hJbihdDNi9ZjJjMzc5ZDktMTRlNi00MGU5LWFiZDEtNmU4OWQ3NjZlOTNk&hl=no

EU-kommisjonens svarbrev kan vanskelig misforstås, hvis man ikke er ansatt i Finansdepartementet med
grundige kvalifikasjoner i tolkningsteknikker som har som synes å ha som formål å svekke bostedslandets
skattelovgivning og skatteavtaler til det ytterste (les ulovlige) for å være 100% sikre på at ingen tar fiktive
opphold i utlandet for å unndra skatt i Norge. Dvs. pensjonistene brukes som brekkstang for å ta ”rikingene”.
Undertegnede har lydbåndopptak som forteller at saksutrederen for kildeskatten, lovrådgivere i Finansdepartementet og Aps talsperson for kildeskatten er fullt klar over at Skatteetaten strekker strikken så langt som
mulig når de dobbeltbeskatter utenlandsbosatte uten å ha lov- og avtalemessig hjemmel til det. Flere i
Finansdepartementets ledelse innrømmet, langt på vei, at de fullt klar over og/eller at Skatteetaten har fått
stilltiende aksept på å bruke pensjonistene på Kypros for å ta velbemidlede eller hindre at flere pensjonister,
bedrifter, arbeidstakere og investorer flytter til Kypros. Målet synes å være at alle skal skatte til Norge.
Vi snakker vel her om en ukultur som Skatteetatens øverste ledelse og det politiske Norge stilletiende godtar
(?) Det ser ut som at dette kan Skatteetaten fortsette med fordi skiftende regjeringer ikke bryr seg.
Det synes å herske en grunnleggende oppfatning i Norge om at personer som flytter til utlandet, er rike
pensjonister og hovedgrunnen til er å unndra skatt i Norge. Offentlig statistikk forteller imidlertid en helt annen
historie: Siste statistikk viser at det er ca 43.000 utenlandsbosatte pensjonister som totalt mottar litt over 4, 2
milliarder i pensjon. Det gir en gjennomsnittpensjon på ca kr 100.000,-. Det er denne minoritets-gruppen som
er ilagt tvunget forskuddstrekk på 15% såkalt kildeskatt og at denne skatteskjerpelsen skal gi ca 500 millioner
til statskassen pr år etter at alle skatteavtalen er reforhandlet. For pensjonister på Kypros, betyr 15% av brutto
pensjon (uten fradrag) en skatteskjerpelse på 300 – 400%. Denne pensjonsavkortingen er av mange
karakteriseres som et grovt pensjonsran eller offentlig landeveisrøveri?
Burde ikke media ha beste forutsetninger for å skjønne at denne saken er meget alvorlig – ikke bare for den
øverste ledelsen for skatteetaten, men spesielt for Norges omdømme i utlandet? Det er et beklagelig faktum
at Stortinget ikke tok hensyn til det som var grunnleggende krav fra samtlige senior- og pensjonistorganisasjon
i høringsrunden for kildeskatten som var følgende:
- Utenlandsbosatte pensjonister bare skal skatte til ett land og ikke dobbeltbeskattes
- Den såkalte Skattebegrensingsregelen skal gjelde for alle utlandsbosatte pensjonister på den måten at en
skattyter som har så litenpensjon at han ikke ville ha blitt skattlagt om han fortsatt bodde i Norge, også være
fritatt for skatt i Norge etter å ha flyttet/emigrert til utlandet.
Er det ikke oppsiktsvekkende at Finansdepartementet ikke hadde tenkt på skattebegrensingsregelen i sit
høringsnotat ? Burde man ikke ha lov å forvente at Finansdepartementets saksutreder kjente til dette
internasjonalt anerkjente rettsikkerhets- og rettferdighetsprinsippet som skattebegrensingsregelen er?
Men i Ot.prp. nr. 20 (2008-2009)) om (kjeldeskatt på pensjonar mv.). ble dette endret etter krav fra flere
pensjonistorganisasjoner som Seniorsaken, dog slik at denne skattebegrensingen ikke ble gjort gjeldene for
land utenfor EU. Regelen ble heller ikke gjort gjelden for land innenfor EU, når landet ikke har innført EUregler for utveksling av informasjon om en skattyteres formue og inntekt. Dette er en grov diskriminering av
utenlandsbosatte pensjonister – spesielt de som bor i fattigere land. I praksis betyr det at land som Kypros ikke
omfattes av skattebegrensingsregelen med meget alvorlige konsekvenser for mange, spesielt de pensjonister
som har minst fra før. Det er et beklagelig faktum at mange føler denne pensjonsavkortingen som svært
urimelig, urettferdig, usosial, tilfeldig og diskriminerende. NorAlliansen mener at Skatteetaten setter til side
grunnleggende rettsikkerhetsmekanismer, når skatte-plikten til Norge opprettholdes i slike tilfeller – nærmest
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uten adgang til det sikkerhetsnettet som innvandrerne er omfattet av. Og tenk: Verdens
ens rikeste land står bak alt
dette.
Omsider er det kanskje tent et lite håp om at slike maktovergrep eller økonomiske overgrep mot utenlandspensjonistene også blir omtalt i norske medier
medier.. Det er trist at Norges største pensjonistavis, finner det ”for
smalt” å omtale konsekvensene av siste pensjonsavkortingen fra den rødgrønne regjeringen som er kalt
kildeskatt. Hvis Schibstedkonsernet
konsernet aviser har skrevet om denne pensjonsskandalen før valget, ville det mest
sannsynlig ha ført til regjeringsskifte. Er ddet
et derfor noe rart at mange stiller dette spørmålet? Har den rødgrønne regjeringen med tidligere Finansminister Kristin Halvorsen, gitt Schibstedskonsernet noe som de ville
miste med et regjeringsskrifte? Det som taler mot en slik teori, er at ingen politiske partier tok opp denne svært
beklagelige saken i siste valgkampen. Er det ikke skammelig? Heldigvis har vi nå fått klare tilbakemeldinger
om at utenlandske myndigheter og medier vil gripe fatt i de svært beklagelige historiene som fortelles om
konsekvensene av at Skatteetaten
eetaten i Norge setter til side grunn-leggende rettsregler – uten at politikerne eller
mediene i Norge har brydd seg i nevneverdig grad.
Det som flere og flere nå også spør seg om, er hvordan det er mulig for Skatteeteten å opptre som en ”Stat i
staten” uten at noen stiller spørsmål om hjemmelen til de økonoiske overgrepene i forhold til:
- at Skatteetaten i Norge setter til side bostedsstatens skattelovgivning og skatteavtalen med Norge
- Høyesteretts enstemmige dommer i Sølvik
Sølvik- og StoltNielsensaken
- EUs ”Grunnlov” – De fire friheter inklusive grunnpillaren
laren om fri bevegelse av personer mm uten å møte
skattemissige eller andre hindringer (slik
slik Norge har som mål å gjøre iht. forslaget om kildeskatt)
kildeskatt
- Grunnleggendee menneskerettigheter og EUs og FNs forbud mot diskriminering
- Forbudet mot diskriminering av en minoritetsgruppe nasjonalt, internasjonalt og innen EU
(som Norge heller ikke kan settes tilside pga EØS
EØS-avtalen.)
- FN bestemmelser og økonomiske menneskerettigheter
menneskerettigheter.
- Grunnlovens § 97 eller Grunnlovsvernet som ingen kan frata oss
- Barrierene som Skatteetaten setter for utenlandspensjonistene, er meget godt omtalt på disse linkene:
https://docs.google.com/leaf?id=0B8hJbihdDNi9ZTNiNjA3YmYtNDM1Ny00YWQ5LWJhNjMtYmUyM2YyNWUxZjI1&hl=no
https://docs.google.com/leaf?id=0B8hJbihdDNi9ZjViOGU0NGQtNDBjYi00ZjZhLTg4ZTktNWE3NGQ4MGI0NTgy&hl=no
ihdDNi9ZjViOGU0NGQtNDBjYi00ZjZhLTg4ZTktNWE3NGQ4MGI0NTgy&hl=no

ste ansvarlige for Skatteetaten Vi beklager på det sterkeste at fleste norske medier – i likhet med øverste
ikke svarer på våre henvendelser. En rekke senior
senior- og pensjonistorganisajoner har fått brev som er
underskrevet av Finansmnister Sigbjørn Johns
Johnsen om ”at det ikke kan forventes svar på ytterligere henvendelser
hit i denne saken” Brevet er skrevet at Finansdepartementets saksutrederen Omar G Dajani
Vi ser frem til å få en tilbakemelding på at brevet er mottatt og om og evt når vi kan regne med å få et svar.
Med vennlig hilsen/Best regards
for NorAlliansen

Jakup Skamsar (Leder/president)
E-mail: jakup.skamsar@noralliansen.org,, or post@noralliansen.org, Tel. &Mob. : Cyprus: +357 700 00 243 / +357 99 080 547 (Norway: + 47 481 28 288 )
URL: http://www.noralliansen.org / under construction, Temporary Private: http://www.finnnkypros.info http://www.findcyprus.info
Head Office: Rabbaveien 28 A, 3515 Hønefoss, Norway,
y, Organization Nr/No: 994709291. Post address: P. O. Box 64394, 8074 Paphos, CYPRUS.

NorAlliansen formål er å ivareta interessene til personer som har opparbeidet seg pensjons
pensjons-og trygderettigheter
i Norge (Norden) og sikre disse rettighetene - uavhengig av fremtidig bosted.
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Vedlegg.
Dokumentajon nedenfor viser at Skatteetaten i Norge setter til side grunnleggende internasjonale konvensjoner
og (skatte)avtaler. Det gjelder rettsregler om menneskeretigheter, demokrati, rettssikkerhet, evneprinsippet og
den såkalte skattebegrensingsreglen. Det siste betyr at ingen pensjonister skal betale skatt hvis de ikke har
betalingsevne og/eller har så liten pensjon at de ikke ville ha blitt skattlagt om de fortsatt bodde i Norge. Som
eksempel på andre oppsiktsvekkende fagartikler, nevnes:

1.
Brev av 2009-08-23 til alle politiske partiet med følgende spørmål:
”Vil du (og ditt parti) gå inn for en rettferdig skattlegging av pensjonister i utlandet?”
http://noralliansen.org/pdf/brev_kildeskatt_mvedlegg.pdf
2.
NorAlliansens brev til Skattedirektoratet av 2009-11-23 som en rekke organisasjoner har minnet
Skattedirektoratet om svarfristen på en rekke ganger. NorAlliansen er av den oppfatning at spørmålen som er
stilt i dette brevet sannsynligvis ikke kan besvares uten at gjeldene rettsregler for skattemessig utflytting settes
til side og/eller at skatteetaten må få klar beskjed om å endre sin lignings- og forskuddspraksis.
Idet svarfristen iht. norsk forvaltningslov er ikke overholdt, ba vi om at svarbrevet fra Skattedirektoratet ble
skrevet på engelsk (gjerne i tillegg til norsk) for at vi skal kunne ta opp dobbeltbeskatningen og
pensjonsavkortingen med bostedslandenes myndigheter slik Finansministeren har anbefalt. Se:
- Norsk: https://docs.google.com/fileview?id=0B8hJbihdDNi9YjBiMmQ0ZTktNDg4OS00NGFhLTlkYTctNWIxODJjY2EwMTlj&hl=no
- Engelsk. : https://docs.google.com/fileview?id=0B8hJbihdDNi9Y2FlODA1MjEtZGYxMC00MjZlLTk4MzYtYmU4MDBjYmU1MzY0&hl=no

3) Brev av 2010-06-28 til utenlandske- og norske myndigheter fra Kyprospensjonistens Jan Hallquist.
Dette dokumentet omtales ofte som ”De Gamles Testamente”) og vises bl.a. til NorAlliansens grunnleggende spørmål om legalitetsprinsippet i brev til Skattedirektoratet av 2009-11-23 og til
Finansministeren av 2010-04-27.
Begge brevene er besvart, men besvarelsen har ingen relevans for saken. Årsaken til det er at den øverste
ledelsen for Skatteetaten fortsetter med sine tolkningsteknikker på grunnlag at norsk internrett som iht
norges Høyesterett har liten eller ingen når det foreligger skatteplikt iht bostedslandets skattelovgivning og
iht skatteavtalen med Norge. Det er professor Anders Ryssdal som bruker begrepet ”tolkningsteknikker” i
denne artikkelen: ”Menneskerettighetene ved norske domstoler”. Se
http://www.nkmr.org/menneskerettighetene_ved_norske_domstoler.htm Vi er av den oppfatning at
Skattedirektoratet, Finansministeren og/eller Skatteetaten ikke har hjemmel for å gi norsk internrett forrang
og på den måten sette grunnleggende norske, Europieske og internasjonale rettsprinsipper til side.
2) NorAlliansens brev av 2009-12-24 til Finansminister Sigbjørn Johnsen med krav om å endre loven om
pensjonsavkorting for å hindre at tusenvis av minstepensjonister og uføretrygdede får sin pensjon avkortet
med 15% såkalt kildeskatt selv om de har så liten pensjon at de ikke ville blitt skatt lagt om de bodde i
Norge. Se . https://docs.google.com/Doc?docid=0AchJbihdDNi9ZGMyMzZ3NTlfNTc3eHhuNWhuY2Q&hl=no
3) Emigrant1 (E1) sitt brev av 2010-01-23 til StatsministerJens Stoltenberg
http://www.emigrant1.org/hjem/item/1-hva-sier-stoltenberg-til-usannhetene-og-lovbruddene-som-gjelder-kildeskatten?.html

4) NorAlliansens brev av 2009-12-07 til Brockmannsutvalget.
https://docs.google.com/fileview?id=0B8hJbihdDNi9ZmFjNGEzOWUtOThiZC00YTk3LWEwMTItZGQ3MjA2Y2I0ZTZk&hl=no

5) NorAlliansens dokumentasjon som viser at (Innst. O. nr. 46 (2008-2009), jf. Ot.prp. nr. 20 (2008-2009)) om
(kjeldeskatt på pensjonar mv.). bygger på minst 7 grove usannhetet.
https://sites.google.com/site/kildeskattpaapensjoner/
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7)

Brev av 2010-08-18 fra en pensjonert rektor, Per Engene, til Finansministeren om fremtidige pensjoner.

https://docs.google.com/leaf?id=0B8hJbihdDNi9NmVjNzE0YTctZjEyZS00MDY2LThhOTAtYmZjMjdmOTZhOWMx&hl=no

8) Brev fra NorAlliansen av 2010-10-17 til Per Engene med kommentarer
https://docs.google.com/leaf?id=0B8hJbihdDNi9N2RjMGE3MDYtZjllMi00YWExLWEwMmQtNzkyNjBmNmEzZGIy&hl=no

9) ”Human Rights in Norway - as Low as they can Go” By Marianne Haslev Skånland. Se
https://docs.google.com/leaf?id=0B8hJbihdDNi9MGYxYmE1MmMtN2UzYS00NjhjLWI1MDMtMTZiZWIxYjVkMGM5&hl=no

10) Dagens Næringslivs artikkel av Hege Skjeie om ”Rettsrespekt” av 2010-10-18 med undettittelen
Kan "Det politiske Norge" velge hvilke lover det vil følge? Skjeie, som er professor i Statsvitenskap ved
Universitetet i Oslo, forteller her om en oppsiktsvekkende adverden fra myndigheten i Norge på en meget
treffende måte. NorAlliansen har i brev av 2010-10-11 kommentert denne artikkelen Se.
https://docs.google.com/leaf?id=0B8hJbihdDNi9OGY2NjhhNTItNmQ4ZS00MDRhLTgyMDAtZmUxNDIwNjAyOGM3&hl=no

11) Artikkel i Dagbladet (2010-10-19) om et eldre pensjonist som har fått en behandling fra Skatte- og
Trygdeetaten i Norge som vel ikke kan kalles noe annen enn maktovergrep eller økonomisk overgrep som går
på liv og helse løs for en syk pensjonist i Thailand. Se http://www.na24.no/article3007395.ece
12) Brev av 2010-10-01 fra Tore Christiansen, Brasil til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i
Stausbourg, om sin sterkt beklagelige skatte- og trygdesak. Den viser at utenlandspensjonister må lever på
grensen av eksistensminimun pga kildeskatten. Se.
https://docs.google.com/leaf?id=0B8hJbihdDNi9MmYxN2NiMDEtMzE3Ni00MGU2LTkwNDItM2JlODcyNzgzMmNj&hl=no

13) Dagbladet skriver i et oppslaget den 2010-10-19 om at norske myndigheter har ”gitt bort” 500 millioner
til en pengeforvalter med et lite pennestrøk. ”Dette er oppsiktsvekkende og helt bort i staur og vegger” at det
har blitt inngått slike avtaler, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. Se
http://www.dagbladet.no/2010/10/19/nyheter/jorgen_kosmo/innenriks/oljefondet/norges_bank/13909224/
Siste oppslaget står i sterk kontrast til skattemyndighetens rettsstidige avkorting av utenlandspensjonisenes
opparbeidede pensjons- og rygderettigheter. Dvs norske myndigheter frarøver utenlandspensjonisene
ca 500 millioner pr år (etter at alle skatteavtalene er reforhandlet).
”Distribusjonsliste for Senior- og pensjonistorganisasjoner i Norge og utlandet" <lop@online.no>,
<kontakt@eldrerad.no>, <oskar@proffnorway.no>, <roger.hagensen@gmail.com>,
<npf@pensjonistforbundet.no>, <post@revmatiker.no>, <info@seniorsaken.no>,<d-bredal@online.no>,
<post@viover60.no>,<bjorn@finnspania.info>, <vidar@finnspania.info>, <yvette.solem@finnspania.info>,
https://docs.google.com/Doc?docid=0AchJbihdDNi9ZGMyMzZ3NTlfNTZncjRxM3RjZg&hl=no

