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Til deg som trenger momenter til bruk i korrespondanse med skattemyndighetene i Norge.

Om Skatteetatens rettsstridige avkorting av opparbeidede pensjons og trygderettigheter i Norge
Vi ønsker å bringe på det rene om ansvarlige saksbehandlere – i likhet med andre i utlandet, utsetter deg for
en rettsstridig lignings- og forskuddspraksis av såkalte ansvarlige saksbehandlere i Skatteetaten i Norge, basert på
grov uforstand i tjenesten. Som kjent har NorAlliansen på siste styremøte fattet følgende vedtak i sak nr. 5:
”Forslag om å vurdere om de ansvarlige for gjennomføringen av den rettsstridige lignings- og forskuddspraksis kan rammes av
straffelovens paragraf 120 for grov uforstand i tjenesten. Konklusjon: En slik liste lages og alle som kan dokumentere at de er
blitt utsatt for grov uforstand i tjenesten av skatte- eller trygdeetaten i Norge bes om å si fra om dette så snart som mulig og senest
inne neste styremøte. Ansvarlig/medarbeider –Tidsfrist: JS/OM/PH/JH - 2011-04—05”.

For å ha et sikkert grunnlag å bygge på for å forfølge din sak videre bør du gjøre følgende:
A) Få tilsendt din saksmappe fra og med første året du bodde i utlandet mer enn 183 dager og frem til i dag. Dersom
du har noen klagefrister, ber du om at denne henvendelsen blir å oppfatte som en foreløpig klage. Be om at ”Din
mappe” skal være ”komplett mappe” at at den spesielt inneholder alle saksunderlag m.m. som du har krav på iht.
offentlighetsloven og som har dannet grunnlag for de beslutninger Skatteetaten hittil har truffet.
B) Be om en skriftlig begrunnelse om hvilken hjemmel Skatteetaten påberoper seg for å sette ”gjeldene rett” til side
slik Høyesterett har definert skattemessig utflytting i dommen mot staten i Sølviksaken.
Vi sikter her til det som på fagspråket kalles ”gjeldene rett”, legalitets-prinsippet og trinnhøydeprinsippet i Statsretten.
Vi sikter da spesielt til hjemmelen for at f. eks. Thailands skattelovgivning og skatteavtalen med Norge settes til side.
Vi viser bl.a.til at Skatteetaten i Norge, etter vår vurdering, ikke har hjemmel for å sette til side en særbestemmelse i
skatteavtalen om pensjon som iht. trinn-høydeprinsippet i statsretten skal ha forrang fremfor andre bestemmelser.
Du bør oversette besvarelsen til engelsk, og hvis nødvendig, også ta opp saken med bostedslandets kompetente
myndigheter som vi antar er Finansdepartementet. Du kan regne med at din sak kanskje vil havne hos den norske
ambassaden i ditt bostedsland og ambassaden i Norge. Derfor bør du sørge for at besvarelsen blir på engelsk slik at
gjengivelsen blir 100% korrekt. Et alternativ er selvfølgelig å be avsenderen om å godkjenne den engelske utgaven av
den oversatte besvarelsen når den i sin tid kommer - hvis den kommer.
Informer de politiske myndighetene i ditt bostedsland om Skatteetatens ståsted og de negative konsekvenser dette har
for bostedslandets økonomi; at skatteavtalen, etter vår oppfatning, settes til side på grunnlag av avanserte
tolkningsteknikker som ikke er forankret i gjeldene rett.
Send gjerne en kopi til den Norske ambassaden med opplysninger om at du er alvorlig bekymret for at Skatteetaten
opptrer som en "stat i staten" og dermed undergraver det som etter vår oppfatning er kongeriket Norges offisielle syn
på forståelsen av skatteavtalen mellom Norge og ditt bostedsland. Vi er mest bekymret for at Norges omdømme i
utlandet derfor kan bli vesentlig svekket, også pga. Finansdepartementets informasjon til Stortinget om innføringen av
den såkalte fireårsregelen fra 1. januar 2004, og uttalelser og lovnader som ble gitt fra regjeringens talspersoner før
den såkalte loven om kildeskatt ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2010.
Vi har tidligere skrevet følgende til Finansdepartementets avdelingsdirektør Per Olav Gjesti:
NorAlliansen mener det er bekymringsfullt at Gjesti ikke er kjent med at dobbeltbeskatning har vært et alvorlig problem på
Kypros fra 1. Januar 2004 etter at Norge ensidig endret norsk internrett uten å informere og/eller søke godkjenning hos
kypriotiske myndigheter.
Vi sikter her til endringene i den norske interne skattelovgivingen i den såkalte emigrasjonsregelen om skattemessig inn- og
utflytting som sier at en person som tar fast opphold i Norge og har til hensikt å bli her (varig opphold), anses som skattemessig
bosatt her, jf. skatteloven § 2-1 annet ledd første punktum. Selv om oppholdet er midlertidig, vil en person anses som skattemessig
bosatt hvis vedkommende oppholder seg sammenhengende i Norge i minst seks måneder, jf. § 2-1 annet ledd annet punktum
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(seksmånedersregelen). I Ot.prp. nr. 42 (2002-2003) gav Finansdepartementet Stortinget følgende informasjon gjeldene
rettsregler for skattemessig inn- og utflytting:
”Skatteloven regulerer ikke uttrykkelig når skattemessig bosted i Norge opphører i forbindelse med utflytting. For skatteformål
formuleres utflytting i praksis som det motsatte av innflytting: Dvs. en persons skattemessige bosted i Norge opphører når
vedkommende tar fast opphold i utlandet og har til hensikt å bli der ikke bare midlertidig, men et varig opphold i utlandet eller
emigrasjon. Hensikt om å ta varig opphold i utlandet foreligger når vedkommende har brutt sin faste tilknytning til Norge.”

Vi beklager at Skatteetaten tilsynelatende ikke har fått beskjed om å sette seg inn i, og praktisere, hva Stortinget har
lagt til grunn som underlag for denne lovendringen. Når det nå viser seg at loven ikke praktiseres likt for inn- og
utvandrere, forstår vi at loven omtales som ”diskrimineringsparagrafen”. Det er altså en forskjellsbehandling eller
- diskriminering mellom inn- og utvandrere,
- diskriminering mellom utvandrerne og de som for blir fastboende i kongeriket Norge
- diskriminering mellom personer innen EU som bor i land som har innført EUs direktiv om utveksling av skatteopplysninger.
- diskriminering mellom pensjonister innfor EU og utenfor EU og sist men ikke minst
- diskriminerig og forskjellsbehandling mellom de pensjonister som private pensjoner og de som har offentlige pensjoner

Vi beklager at Finansdepartementet ikke har informert Stortingets Finanskomitè om at dobbeltbeskatning har vært et
økende problem – spesielt etter den norske interne lovendringen. Før Finanskomitèen kom med sin innstilling, ble
saksutreder Omar Dajani (OGD) spesielt bedt om å informere om de alvorlige konsekvensene av
dobbeltbeskatningen. OGD kjente da ikke til kommentarene som kom i kjølvannet av Sølviksaken fra
Skattebetalerforeningen og tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen, som han ble bedt om å lese. Disse
kommentarene viser at dobbeltbeskatning har vært et alvorlig problem også når beskatningsretten av pensjon er tillagt
bostedsstaten. Dette gjelder både Kypros og Thailand. Departementet har gått bort fra egne og fagstatsrådens lovnader
og uttalelser fra Stortingets talerstol.
NorAlliansen er meget tilfreds med de entydige og klare uttalelsene som kom fra Finansdepartementets og
Finansminister Kristin Halvorsen i forkant av Stortingsvedtaket om pensjonsavkorting for utenlands-pensjonistene
(også kalt kildeskatt). Vi viser til Finansdepartementets pressemelding av 19.12.07 der det bl.a skrives følgende: ”Etter
gjeldende skatteavtaler med for eksempel Spania, Pakistan og Thailand, har Norge frasagt seg retten til å skattlegge
pensjonsinntektene til en person som er bosatt der. Re-forhandling av slike skatteavtaler kan imidlertid bli aktuelt.”
Til tross for denne uttalelsen har Finansdepartementet gitt pålegg til Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (AID) og
Skattedirektoratet om å gjennomføre forskuddstrekk hos alle utenlandspensjonister.
Vi ønsker derfor å klarlegge om Kypros har godtatt at Norge skal kunne avkorte våre pensjoner med kildeskatt – i
tillegg til å bli skattlagt som skattemessig bosatt på Kypros.
Vi finner det oppsiktsvekkende at Finansdepartementets ledelse, som har deltatt i forhandlingene med Kypros, ikke er
kjent med de alvorlige økonomiske problemene som mange pensjonister og uføre har fått – spesielt etter å ha fått
avkortet sin pensjon med 15 % kildeskatt. Når dette kommer på toppen av Skatteetatens ligningspraksis, går dette på
liv og helse løs for mange. Fra Thailand er det også kommet meldinger om at menneskeliv er gått tapt.
Norge vil bli innrapport til EU-kommisjonen og til ESA (EFTAs overvåkningsorgan). For at Finansdepartementet kan
forberede seg på spørsmål fra Europakommisjonen om Norges rettsstridige og mangeårige skattlegging av
utenlandsbosatte, oversendes en melding fra EU-Kommisjonen om å gjennomføre en høring om dobbelt-beskatning.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/2010/04/doubletax_2010_04_co
nsultation_paper_en.pdf
Vi legger til grunn at Finansdepartementet også kartlegger hva som faktisk skjer i Skatt Øst og andre etater. Vi
forventer også at Finansdepartementet kan medvirke til at NorAlliansens konkrete spørmål i brev til Skattedirektoratet
av 2009-11-23 og til Finansministeren av 2010-04-27, blir besvart.
I motsatt fall vil også dine brev – om du ønsker det, bli oversatt til engelsk av autorisert transalatør og vedlagt klagene
til EU- kommisjonen, ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og til den Europeiske Meneskerettsdomstolen. Vi regner med
at Norge ikke vil unnlate å svare EU på nevnte grunnleggende spørsmål om rettsgrunnlaget for bl.a. ikke å respektere
2

Brev /Letter

Open

Our date

Our reference

2011-04-03
Handled by

Your date

NorAl/Br/JS/OM
Your reference

Jakup Skamsar +357 990 80 547
andre lands (skatte)jurisdiksjon.
NorAlliansen beklager at telefonsamtaler med Skattemyndighetene i Norge er registrert og bevart, dersom etaten er
unntatt fra Straffelovens § 145a.
NorAlliansens brev til Avdelingsdirektør Per Olav Gjesti som i sin tid ble skrevet med utgangspunkt i den rettsstridige
lignings- og forskuddspraksisen på Kypros, har etter undertegnedes mening minst like stor aktualitet for Thailand og
andre land. NorAlliansen beklager at brevet som opprinnelig er av 2010-06-02, tross flere purringer enda ikke er
besvart. I brevet innholdet tre punkte; 2 spørsmål og en klar beskjed til Finansdepartementets avdelingsdirektør:
1) Er Finansdepartementet ukjent med Skatteetatens rettsstridige lignings – og
forskuddspraksis?
2) Har Finansdepartementet gått bort fra egne og fagstatsråden lovnader og uttalelser fra Stortingets talerstol?
3) Norge vil bli innrapport til EU-kommisjonen og til ESA (EFTAs overvåkningsorgan.
Sivilombudsmannen bør også få en kopi – dels for å bli informert om den svært beklagelige utviklingen i denne
saken, dels for å vurdere om han kan ta opp saken på en anmodning om å vurdere saken på ”eget initiativ”.
Om ønsket, vil NorAlliansen i henhold til en eventuell fullmakt fra deg, kunne publisere saksbehandlingen i
utenlandske medier og bruke den som eksempel på vår kommunikasjon med utenlandske myndigheter og - medier.
Det bes om å få oppgitt navnet på den etaten og de personer som er så høyt oppe i systemet at han/hun kan dekke alle
år du er utsatt for feil ligning og skattetrekke (grunnet kildeskatten). Se første avsnitt. Når vi har fått besvarelsen, skal
vi deretter vurdere om saksbehandleren og/eller den lederen som er ansvarlig for din feilaktige skattlegging siden du
emigrerte, skal settes på denne listen. Det er som kjent en strafferamme på 6 år hvis uforstandig saksbehandling
har vært til alvorlige skade eller belastning for skattyteren.
NorAlliansens liste over såkalte ansvarlige saksbehandlere med mer som skal vurderes iht. straffelovens paragraf 120
for grov utforstand i tjenesene som har en strafferamme på 6 år;
NorAlliansen har allerede flere selvskrevne kandidater på denne listen som bl. a. har forårsaket at skattytere ikke har
penger til kreftbehandling og en rekke personer som må kutte ut sin helseforsikring.
Før din saksbehandler svarer deg, bør du oppfordre henne/han å lese side 1, 20 og 21 i Kyprospensjonistens tapport til
Riksrevisjon på tilsammen 170 sider. Det kan ikke ses på som noe annet enn en "nekrolog" over Skatteetatens
"overgrepsligninger" som vi har fått opplyst er en intern betegnelse bland "verstingene" i Skatt øst når de vet at
skattyterene har rett, men likevel fortsetter sin trakassering, mobbing og sine økonmiske overgrep som vi har sett en
rekke eksempler har ført til at det går på liv og helse løs.
Undertegende anbefaler på det sterkeste at alt som sies og skrives blir grundig dokumentert og deretter lagt ut på
nettet, gjerne på NorAlliansens nettsider, - fortrinnsvis uten personopplysninger, men med fullt navn på skatteetaten og
den såkalte ansvarlige saksbehandler. Det anbefales at en "skattekyndig " kvalitetssikrer informasjon før den legges ut
for å hindre at motsøksmål reises hvis/når det blir aktuelt å stille personer og etater til rettslig ansvar for den skaden de
har påført og påfører utenlandspensjonisene.

Best regards
for NorAlliansen

Jakup Skamsar (Leder/President)
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E-mail: info@noralliansen.org, jakup.skamsar@noralliansen.org, jakupskamsar@gmail.com,
Mobile. : +357 999 99 358 00357 991 48 043, 00357 990 80 547
WebPages: NAG www.noralliansen.org, Privat www.finnkypros.info and www.findcyprus.info
Head Office: Rabbaveien 28 A, 3515 Hønefoss, Norway, Organization Nr/No: 994709291,
Post address: P. O. Box 64394, 8074 Paphos, CYPRUS. NorAlliansens formål/objectives: Se:
http://docs.google.com/Doc?docid=0AchJbihdDNi9ZGMyMzZ3NTlfNTMwZDJoNTUyZzI&hl=no
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