E-Post til Aftenposten 2017-03-31Harald Stanghelle
Redaktør, Aftenposten
Jeg viser til vår e-post til samtlige partiledere (se under), og det vedlagte brevet
fra NorAlliansen som ikke er blitt besvart pr. d.d.
Fakta:
 Kildeskatten er en skatt som ble pålagt alle pensjoner som blir sendt fra
Norge til alle utenlandsboende pensjonister, i 2010, med unntak for
pensjonister som er bosatt i Pakistan.
 Kildeskatten er en skatt som kan anses som en årlig avgift på utflytting
fra landet, da Staten ikke gir noen gjenytelse overhodet
 Pensjoner opptjent i Norge er juridisk sett en persons eiendom, betalt av
han selv og hans arbeidsgiver. Staten bryter dermed dermed prinsippet
om at skatter er en betaling i Norge for velfeds- og andre tjenester.
 De som velger å tilbringe sin alderdom betaler skatt til bostedslandet, og
nyter godt av de tjenester bostedslandet tilbyr.
EFTA Surveillance Authority har sendt et offisielt brev til Norge om at
Kildeskatten bryter med EFTA’s regler
Brevet fra EFTA, sammen med Stortingets saksliste ang. bl. a. denne saken, er
lenket i det vedlagte brev.
Deres kommentar imøteses.
Vennlig hilsen
Oluf A Martins
Leder, NorAlliansen
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Til alle partilederne
Vedlagt er vårt brev ang. Stortingets og partienes oppfølging til varslingsbrev
fra EFTA Surveillance Authority.
Vi ber om en snarlig oppfølging
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