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Til

Kopi til

Arbeidstaker-, Arbeidsgiver- Senior- og pensjonistorganisasjoner i utlandet og i Norge (ASPUN)

”NorAlliansens styreleder og – medlem/-webmaster
Adv, Marius Reikerås og pensjonist Oluf A Martins”
<marius@norm-norge.no>; <info@noralliansen.org >
NorAlliansens globale nettverk/samarbeidspartnere,

Ad Finansavisen artikkel 2013-04-27 med overskriften

”Nytt skattesjokk - staten får aldri nok ” med undertittelen:
”Gjemt i en fotnote i en forskrift har regjeringen snikinnført en ekstraavgift som kan få store konsekvenser for mange.”
som kan leses på denne linken: http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/article727014.ece

I anledning ovennevnte artikkel, finner NorAlliansens grunn til å komme med følgende bemerkninger:
Den senere tid har NorAlliansen en rekke ganger publisert informasjon om det faktum at
- Skatt øst har gjennomført en rettstridig lignings- og forskuddspraksis ovenfor emigrerte seniorer,
pensjonister, ansatte, arbeidsgivere og investorer som er karakterisert som grove økonomiske overgrep. Vi
har også informert om at denne behandlingen står i sterk kontrast til en korrekt saksbehandlng fra
kongerikets dyktiste skattejurister som gir utenlandsbosatte en ligning som er bestemt/bekreftet av
Stortinget/Høyesterett gjennom en rekke enstemmige dommer som Sølviksaken, Stolt-Nielsensaken og
Rederisaken. Diskrimineirng kalles det vel når like saker behandles ulikt?
- En del dyktige jouranlister i Norge og i utlandet har begynt å skrive om myndighetenes overgrep mot
utvandrerne og ikke lytter til desinformasjon fra Skatt øst med ukulturen blant Finansdepartementets
embetsmenn/byråkrater/ seniorlovrådgivere (som premissleverandør) som har frarøvet fattige land og –
pensjonister hundrevis av millioner i skatt - uten av det politiske Norge eller mediene i har brydd seg i
nevneverdig grad. Artikkelen i Finansavisen, NA 24 og noen få andre medier ser nå ut til å velge andre kilder
enn den desinformasjon som Finansdepartementets mediarådgivere har brukt skattebetalernes penger for å
fremstille som skatteflyktninger og det som verre er.
Iht. ovennevnte oversendes følgende skriv fra NorAlliansens med håp om at noen følger opp disse sakene:
- 2013-04-19 Om MIGRASJON - NAGs brev til HOD ved Heleseministeren om gevinster ved utvanding.
https://docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9LW5IeERxMnd2clE/edit
- 2013-04-01 Kan vi stole på at en ny regjering vil reversere urett mot 1 million uføre/alderspensjonister i
utlandet og i Norge: https://docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9cllyU0pkVEdpcFE/edit
- 2012-01-17 Anbefaling om å hindre at Kypros blir påtvunget en ny ubalansert skatteavtale av den
rødgrønne regjeringen og ”Nei til EU”-partiene, som er i strid med EUs grunnlov og internasjonale
konvensjoner og (skatte)avtaler: https://docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9WDBTVGVDbklnQms/edit
- 2012-09-25 Om viktigheten av å få utlevert mandatet for en ny pensjonsavkorting, kalt indeksregulering
https://docs.google.com/document/d/1t7dCOIG41V9uxWqjel-qHQhmlMezJFr0OuiWoHRwDaE/edit
- 2010-08-18 fra Per Engene til Finansministeren om framtidige pensjonar
https://docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9NmVjNzE0YTctZjEyZS00MDY2LThhOTAtYmZjMjdmOTZhOWMx/edit

-2010-10-17 Brev til Per Engene om Fremtidige pensjonar.
https://docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9MDg2MjQzYjgtZWRjNC00ZTRjLTlmN2UtM2ZlOGM0MjM1ODkz/edit

Vi håper og tror at arbeidsgiver og/eller arbeidstakerorganisasjoner som får denne meldingen, vil følge opp
det faktum at NorAlliansens og andre senior- og pensjonistorganisasjoner ikke har klart å få svar fra
Finansministeren om hvorfor han ikke stopper en pensjonsavkorting som Norge ikke har hjemmel til.
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I henhold til Norges og EU sin grunnlov skal nemlig opparbeidede pensjons- og trygderettigheter kunne tas
med til andre land inne EU/EØS-området, uten å bli utsatt for skattemessige eller andre hindringer som
dobbeltbeskatning/pensjonsavkorting, underregulering av pensjon i forhold til arbeidstakere,
indeksregulering og/eller andre skatte- eller avgiftsmessige straffetiltak. Så vidt vi har klart å bringe på det
rene, deler også FN denne rettsoppfatning.
Vi legger til grunn at alle mottakerne av denne meldingen er kjent med NorAlliansens, som hovedregel,
publiserer informasjon og kommunikasjon med offentlige og private organisasjoner – både i Norge og i
utlandet hvis annet ikke er avtalt. NorAlliansen sitt brev med svarene som mottas vil også bli oversatt til
engelsk og bruk som saksunderlag, hvis det blir aktuelt å innklage Norge til EU-kommisjon – fortrinnsvis
med hjelp fra den nye regjeirngen og presidenten på Kypros. Og hvis det blir nødvendig, vil vi også be
NorAlliansens styreleder som er menneskerettsadvokat, å innklage Norge til Den Europeiske
menneskerettsdomstolen i Strasbourg for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
Vi tar også sikte på å informere arbeidstakerorganisasjoner om denne beklagelige saken idet dagens
arbeidstakere er morgendagens pensjonister.
Vi ber om en bekreftesle på at meldingen er mottatt – gjerne med opplysninger om hva du/din organisasjon
har tenk å gjøre i denne saken for å ivareta dine medlemmers interesser.
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NorAlliansens objectives is to cater for the interests of persons who have earned pension- and
health service rights in the Nordic countries, and to secure these rights regardless of domicile. See:
http://docs.google.com/Doc?docid=0AchJbihdDNi9ZGMyMzZ3NTlfNTMwZDJoNTUyZzI&hl=no

