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Merknader til regjeringens forslag om kildeskatt på pensjoner

Den 19.12.2006 sendte Finansdepartementet ut forslag til endringer i skattereglene for
utflyttede pensjonister på høring. Regjeringen vil at pensjonister som flytter ut av Norge,
skal fortsette å betale 15 % skatt til Norge av pensjon som er opparbeidet i Norge - også
etter utflytting.
Kilde: www.regjeringen.no
<http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2007/Forslag-til-
endringer-i-skattereglene-fo.html?id=494615>

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 31.
mars 2008. Det bes om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til e-
postadressen postmottak@fin.dep.no <mailto:postmottak@fin.dep.no>.

Etter en rekke henvendelser fra pensjonister i de norske "koloniene" i Spania, Thailand
og på Kypros
har vi følgende merknader til regjerings forslag om kildeskatt på pensjoner:

1
Vi mener Finansdepartementets forslaget om å innføre 15 % kildeskatt på pensjoner må
avvises eller utsettes inntil Regjeringen har ryddet opp i en rekke urimelige forhold som
vi har påpekt i mange år. Vi tenker da spesielt på følgende forhold som også er kommet
frem i mediene den siste tiden:

1.1
Utflyttede pensjonister utsettes i dag for dobbeltbeskatning av Skatteetaten, mens andre



blir helt fritatt for skatt - både i Norge og utlandet. NB. Retten til beskatning av
pensjoner er koordinert ved skatteavtaler, som med unntak av den nordiske
skatteavtalen, er bilaterale. Etter de fleste skatteavtaler inngått mellom land i EØS
(herunder også de fleste skatteavtaler inngått av Norge) skal pensjoner (med unntak
av offentlig tjenestepensjon) bare skattlegges der vedkommen de pensjonist er
bosatt, jf OECD's mønsteravtale artikkel 18. Men disse bestemmelsene følges ikke av
mange lokale ligningskontor. Følgelig må Regjeringen omgående sørges for at alle
skatteavtaler får slike bestemmelser. Dvs. at pensjoner bare skal skattlegges der
pensjonister er bosatt og forbruker infrastruktur og offentlige tjenester.

1.2
Utflyttede pensjonister utsettes for forskjellsbehandling av Trygde- og helseetaten ved
at enkelte får gratis behandling mens andre har store problemer med å få bestilt
legetime og få medisinsk behandling ved besøk i Norge, selv om de betaler det hele
selv. NB. Etter EØS-avtalen skal derimot trygdeavgift på pensjoner innkreves i det land
som utbetaler pensjonen, forutsatt at vedkommende pensjonist utelukkende mottar slik
pensjon. Dersom bostedslandet inkluderer en "trygdeavgiftsdel" i skatten, vil
pensjonisten derfor betale for trygdeavgift to ganger.

1.3
Informasjon fra Skatte- og Trygdeetaten må forenkles/forbedres når den er så
mangelfull at selv en tidligere statsminister ikke klarer å sette seg inn i sine rettigheter og
plikter. I tillegg må det bli slutt på at pensjonister betaler trygdeavgift dobbelt. Utflyttede
pensjonister har i en årrekke klaget på manglende og mangelfull info fra Trygdeetaten.
Den 15.1.2008 fikk vi endelig gehør for våre klager ved at statsråden kritiserer NAV for
dårlig informasjon. Da ble det opplyst at NAV har fått beskjed fra arbeids- og
inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen at den informasjon NAV tilbyr nordmenn
som flytter utenlands er for dårlig. "- Men jeg har sagt til NAV at de må se om de kan
bedre i nformasjonen. De skal nå blant annet gå igjennom nettsidene", sier Hanssen.
Ordren kommer fra arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, som er
øverste ansvarlig for NAV. Den siste tiden har de fått mye oppmerksomhet på grunn av
rotet rundt Gro Harlem Brundtland og ektemannen Arnes bruk av norske sykehus.
Hanssen har ingen problemer med å innrømme at regelverket er innviklet, og at det kan
være vanskelig å orientere seg for folk som har flyttet ut.

Med ovennevnte strakstiltak håper vi at informasjon blir vesentlig forbedret og at det blir
satt en snarlig stopper for det faktum at Skatte- og Trygdeetaten behandler mange
utflyttede pensjonister forskjellig og på en måte som kan karakteriseres som urimelig,
urettferdig, tilfeldig og i noen tilfeller lovstridig. Vrangvilje, trakassering, mobbing er også
uttrykk som ofte er brukt.

1.4
Punkt 1.1 - 1.3 blir det ikke ryddet opp i ved å innføre kildeskatt på pensjoner, slik
Finansdepartementet og Finansministeren mener og tror.

1.5



Vi mener det er helt urimelig at en utflyttet pensjonist som ikke har krav på ytelser i
Norge i form av fastlege, medisinsk behandling og lignende, også skal betale kildeskatt
på pensjoner Norge.

2
Vi mener at Finansdepartementets informasjon om bakgrunnen for og hensikten
med kildeskatten inneholder store feil og mangler. De viktigste manglene er at
vesentlige sider ved denne saken ikke er utredet. Vi tenker da spesielt på følgende
forhold:

2.1
Kildeskatten fører ikke til likere behandling av pensjonister som forblir bosatt i Norge
og pensjonister som flytter ut. Kildeskatten fører tvert i mot til ulik behandling. Lik
behandling er det når pensjonister skatter og betaler for infrastruktur og offentlige
tjenester i det landet de bor fast.

2.2
Finansdepartementets har gitt feil informasjon om at utflyttede pensjonister, som er
skattepliktig i utlandet der de bor (iht. skatteavtaler), ikke kan skattlegges i Norge. Det
kan dokumenteres at mange fortsatt skatter dobbelt - både i Norge og i utlandet iht.
dagens regler.

2.3
Kildeskatten vil ikke gi så mye penger i statskassa som Finansdepartementet har anslått
i høringsnotatet; nemlig 355 millioner med gjeldende skatteavtaler og nærmere 500 mill
når avtalene er reforhandlet.

2.4
Finansdepartementet har ikke regnet på hva utflyttede pensjonister sparer statskassen
for i form av utgifter til medisinsk behandling, hjemmehjelp, trygde- og eldeboliger mv.

2.5
Finansdepartementet har heller ikke beregnet konsekvensene av dagens
dobbeltbeskatning og ekstrakostnadene med at flere revmatikere mv som bor i utlandet,
vil flytte tilbake til Norge og færre vil ta utflytting.

2.6
Finansdepartementet har heller ikke beregnet konsekvensen av at kildeskatt på
pensjoner vil føre til betydelige skatteskjerpelser for revmatikere og andre som flytter til
utlandet av helse- og klimatiske forhold. Å straffe personen som sparer statskassen for
store beløp som Norge har vært forpliktet til å dekke dersom de bodde i Norge, er så
urimelig at en utreding om dette ikke gjennomføres. Like urimelig er det at innvandrere
som flytter tilbake til sine hjemland etter å ha arbeidet og opptjent pensjon i mange år,
også må betale 15 % kildeskatt til Norge etter utflyttingen.

2.7



For at utflyttede pensjonister kan få en lik og rettferdig skattemessig behandling som er i
samsvar med gjeldende rett, må Skatteetaten omorganiseres. Derfor må ligningen av
utflyttede pensjonister legges til en instans som må få høynet sin kompetanse - spesielt
hva angår gjeldende skatteavtaler. Norge bør kunne lære av Sverige som alt har etablert
"Særskilt inntektsskatt for utenlandsbosatte (SINK)."

I det De er oppgitt som høringsinstans i Høringsdokumenter, ber vi om at ovennevnte
merknader, blir sent videre av og/eller at våre synspunkter kommer frem på annen måte
i Deres merknader.

Vi beklager at Finansdepartementet har vanskeliggjort kommunikasjon ved å ikke
utlevere e-post-adressene til høringsinstansene. De vi ikke har funnet e-postadressen til,
får derfor ikke dette skrivet.

I vedlegg 1 har vi gitt ytterligere begrunnelser for og utdypet ovennevnte punkter.

I vedlegg 2 foreslås at Stortinget ber Regjeringen om å iverksette flere strakstiltak for å
rydde opp i verste forholdene som utflyttede pensjonister har klaget på i mange år.

Som konklusjon ber vi om at Stortinget ber Regjeringen om å avvise eller utsette
forslaget om kildeskatt på pensjoner inntil oppryddingen av konkrete tiltak er
gjennomført og at alle sider av denne saken er tilstrekkelig utredet.

Med vennlig hilsen
for FinnSpania.info

FinnSpania Skatt og Økonomi:
Telefon: 0047 4812 8288, eller 0035 799 148 043

E-post: jakupskamsar@gmail.com <mailto:jakupskamsar@gmail.com>

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Ytterligere begrunnelser for å avvise forslaget om kildeskatt på
pensjon

De fleste land der norske pensjonister bosetter seg, har et lavere skattenivå enn i Norge.
Mange land skattlegger spesielt minstepensjonister, uføretrygdede og andre med lav
pensjon på en gunstig måte - sett med norske øyne. Begrunnelsen for at disse landene
behandler sine pensjonister på denne måten har kanskje Norge noe å lære av?



Myndighetene på Kypros (der kommunistene har størst innflytelse) begrunner dette slik:

De fleste av dagens pensjonister har vært med på å legge grunnlaget for dagens
velstand, men har ikke selv - i samme grad som andre grupper - fått ta del i denne
velstandsutviklingen den siste tiden. Derfor har de bestemt at pensjonister med
pensjoner under et bestemt beløp, skal være fritatt for skatt.

I utgangspunktet bør Norge ta lærdom av dette å gi alle pensjonister betydelige
skattereduksjoner.

På Kypros er det 0 % skatt på brutto pensjon som er lavere enn ca kr 150.000,- I
Frankrike er det 0 % på netto pensjon under ca kr 119.000,- Tar man hensyn til
skattefradraget blir fribeløpet nokså likt.
I Spania blir det opplyst av minstepensjonister, uføretrygdede og andre med liten
pensjon også har 0 % skatt, men beløpsgrensen har vi ikke klart å bringe på det rene
pga. kompliserte fradragsregler.
I Thailand betaler heller ikke utflyttede pensjonister skatt på lave pensjoner, etter det vi
har fått opplyst.

Som begrunnelse for Finansdepartementet forslag om kildeskatt sies det blant annet at
"Dette bidrar til en likere behandling av pensjonister som forblir bosatt i Norge og
pensjonister som flytter ut.." Dette er etter vår oppfatning i beste fall misvisende i verste
fall feilinformasjon. Tvert i mot mener vi kildeskatten vil bidra til ulikere behandling av
pensjonister i Norge og de som flytter ut. Likere behandling betyr etter vår oppfatning at
man betaler direkte og indirekte skatter og avgifter i det landet man forbruker
infrastrukturen og andre offentlige tjenester. Hvis Norge ønsker at tilflyttingslandene
skal fraskrive seg retten til å skattlegge "innvandrerne" fra Norge, må vel Norge også
fraskrive seg retten til å skattelegge innvandrerne som forbruker offentlige tjenester i
kongerike? Er det rimelig?

Å kritisere at utflyttede pensjonister betaler lite eller ingen ting i skatt i utlandet pga. lavt
skattenivå, faller på sin egen urimelighet av flere grunner. Både i Norge og i de land
pensjonister normalt bosetter seg, kommer store deler av landets såkalte skatteproveny
(landets samlede skatteinntekter) fra indirekte skatter i form av MVA og andre
skatter/avgifter. I utlandet er ofte skattene lavere også fordi utgiftene til staten er mye
mindre enn i Norge bl.a. på grunn av betydelig lavere lønns- og kostnadsnivå. En av de
mest urimelige påstander er denne: "Når pensjon er opptjent i Norge er det bare rett og
rimelig at pensjonister også må betale skatt til Norge etter utflytting". Folk flest har
innbetalt eller oppspart pensjonsmidler på Statens hånd, som tilbakebetales når man blir
pensjonister. Det er ikke statens, men egne penger man får ti lbake i form av pensjon.

Å innføre kildeskatt på pensjon for å oppnå større likhet, faller derfor på sin egen
urimelighet. Ekstra urimelig føles det at Finansdepartementet vil endre skattereglene og
gi utflyttede pensjonister betydelige skatteskjerpelser etter at skattereglene for de rikeste
er endret de siste årene på en slik måte at mange av de rikeste i Norge kan tilpasse seg
og betale lite eller ingen ting i skatt. Iflg. økonomiprofessor Terje Hansen og
skatteprofessorer Ole Gjems-Onstad vil dette kunne fortsette i overskuelig fremtid, hvis



reglene ikke endres. At Finansdepartementets prioriterer arbeidet med å endre
skattereglene slik at svake grupper skal betale mer skatt, når endring av skatteregler og
tetting av skattehull kan gi milliarder i statskassen, er etter vår oppfatning feil bruk av
begrensede ressurser.

I henhold til ovennevnte tar vi sterk avstand fra regjerings forlag om 15 % kildeskatt på
pensjoner som vil bety store skatteskjerpelser for de fleste utflyttede pensjonister.
Forslaget om kildeskatt på pensjoner er spesielt urimelig og urettferdig fordi det vil
ramme sterkt ressurssvake gruppe som har flyttet til utlandet av helsemessige årsaker.
Dette gjelder spesielt revmatikere og andre med lignende plager. Når disse menneskene
bor i Norge, bruker de store utgifter til medisin, legebesøk, innleggelse på sykehus osv.
som helt eller delvis betales av staten. Når disse menneskene flytter til varmere strøk,
reduseres ofte forbruket av medisiner og smertene vesentlig. Da blir hverdagen og den
sosiale biten mye lettere. Staten spares da for mesteparten av disse utgiftene.
Livskvaliteten for den enkelte bedres samtidig som økonomien bedres ved at de fleste
land de flytter til, har lavere skatt på pensjon enn No rge. Derfor tar vi spesielt sterk
avstand fra skatteskjerpelser for pensjonister som tar ansvar for egen helse, flytter til
varmere strøk og på den måten sparer statskassen for store beløp som Norge vil være
forpliktet til å dekke dersom de bodde i Norge.

Innvandrere som flytter tilbake til sine hjemland, vil da måtte betale 15 % kildeskatt til
Norge på sine pensjoner på linje med andre som flytter til utlandet og skaffer seg fast
bolig der. Norges omdømme i utlandet vil svekkes dersom regjeringen er så urimelig at
de vil frata disse langt fattigere landene retten til å skattlegge pensjonistene som flytter
tilbake fra Norge.

"Når utgangspunktet er som galest blir resultatet originalest", skrev Ibsen en gang.

Som eksempel nevnes følgende feilinformasjon fra Finansdepartementets side:

«En intern hjemmel til å ilegge kildeskatt på pensjoner kan begrenses av skatteavtaler.
Om Norge etter skatteavtale har frasagt seg retten til å skattlegge pensjonsinntektene til
en person som er bosatt i den andre staten, står dette fast, selv om det blir innført intern
hjemmel for slik beskatning. 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. Etter de skatteavtalene som gir Norge rett til å ilegge kildeskatt på pensjoner, vil
dobbeltbeskatning hindres ved at den andre staten unntar pensjonen fra skattlegging
eller gir fradrag for den norske skatten ved skattleggingen av pensjonen.»

Dette er med respekt å melde rett og slett ikke sant. Vi kan dokumentere at mange
pensjonister - med dagens skatteavtaler er utsatt for mobbing, trakassering og det som
er enda verre i denne sammenheng; nemlig at de blir skattlagt dobbelt - både i Norge og
i det landet de bor.



De foreslåtte skatteskjerpelsene for utflyttede pensjonister, vil etter vår oppfatning ikke
innbring så mange millioner i statskassen som anslaget fra Finansdepartementet. I
henhold til Høringsnotatet er anslaget på 355 millioner.
Anslaget er alt for høyt av følgende grunner:

 For det første er anslaget tvilsomt, av grunner departementet selv nevner.
Finansdepartementet har tidligere (feil)informert Stortinget om at Norge ikke har
adgang til å skattlegge pensjonister som allerede skatter til utlandet og at
dobbeltbeskatning ikke er noe problem. Men i høringsnotatet kommer de likevel med
følgende oppsiktsvekkende opplysninger:

·
"Disse anslagene er basert på forutsetningen om at alle pensjonsmottagere er
skattemessig utflyttet fra Norge. Det må imidlertid antas at en andel av disse
pensjonsutbetalingene i dag beskattes i Norge. De maksimale provenyeffektene kan
dermed bli noe lavere enn dette."

 Finansdepartementet har ikke tatt med utgiftene til adm. o.l. av kildeskatten i sine
anslag.

 Mange av de 41000 pensjonistene som hittil har flyttet til utlandet er revmatikere og
andre med lignende sykdommer. Mange vil derfor ikke ha råd til å bo i utlandet
lenger hvis kildeskatt på pensjoner innføres.

 Mange vil nok flytte tilbake for å slippe dobbel beskatning eller å forholde seg til to
ligningskontor.

 Mange revmatikere mv vil unnlate å ta utflytting når kildeskatten kommer på toppen
av alle historiene om "mobbing", dobbelt skattlegging og tilfeldig behandling fra
skatte- og trygdeetatens side.

 Revmatikere mv som flytter tilbake til Norge eller ikke tar utflytting, vil belaste den
norske statskassen med min kr 100.000,- hver i året i form av utgifter til medisinsk
behandling mv. Dette er utgifter de har krav på å få dekket mens de bor i Norge og
som ikke den norske stat betaler ved flytting til varmere strøk.

·

Dersom man veldig forsiktig anslår at mindre enn 10 % eller ca 4000 pensjonister flytter
tilbake og/eller unnlater å ta utflytting, vil statskassen få en ekstrakostnad på mer enn
400 millioner!

Hertil kommer alt arbeidet som kommer i kjølevannet av denne kildeskatten med
vanskelige forhandlinger med mange land og etterfølgende rettssaker om
dobbeltbeskatning mv.

En rekke av oppslagene i mediene den siste tiden om at tidligere statsminister Gro
Harlem Brundtland ikke har betalt skatt hverken i Norge eller i Frankrike
(bostedslandet), viser at det er behov for opprydding både i skatteetaten,
Finansdepartementet og i regelverket. Vi kan dokumentere at andre utflyttede



pensjonister må betale skatt dobbelt - både i Norge og i landet der de bor.

Kan dagens regjering leve med at Skattetaten (og Trygdeetaten) ikke etterlever de
skatteregler og skatteavtaler som Stortinget har vedtatt - spesielt om at ingen skal
utsettes for dobbeltbeskatning?

Våre merknader blir sendt til Norsk Pensjonistforbund (NPF) og ande høringsinstans
med anmodning om at våre synspunkter blir videreformidlet til Finansdepartementet når
høringsuttalelsen skal sendes.

NPF er en partipolitisk uavhengig organisasjon med 170.000 medlemmer. NPF har som
formål å ivareta bl.a. pensjonistenes økonomiske interesser. Selv om utflyttede
pensjonister er i mindretall av medlemmene, bør alle pensjonister være solidariske i
denne saken. Neste gang er det andre grupper som blir rammet av skatteskjerpelser og
urettferdigheter. Arnulf Øverland sa det slik: «Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett
som ikke rammer deg selv».

Ytterligere info om saken kan gis av: jakupskamsar@gmail.com
<mailto:jakupskamsar@gmail.com>
Kildeskatt og dobbeltbeskatning mv. diskuteres på følgende nettsteder:
www.finnspania.info eller forum.hegnar.no
<http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=877477>

Vedlegg 2

Forslag om opprydding og utredning av urimelige forhold for utflyttede
pensjonister

1.
Stortinget ber Regjeringen sette i gang nødvendige strakstiltak for å rydde opp i den
forskjellsbehandling som er avslørt i mediene den siste tiden. Det tenkes da spesielt på
følgende:

 Utflyttede pensjonister utsettes for dobbeltbeskatning av Skatteetaten, mens andre
blir helt fritatt for skatt - både i Norge og utlandet.

 Utflyttede pensjonister utsettes for forskjellsbehandling av Trygde- og helseetaten
ved at enkelte har store problemer med å få bestilt legetime og få akutt medisinsk
behandling ved besøk i Norge, selv om de betaler det hele selv.

 Andre får både rask tilgang til medisinsk behandling og blir fritatt for betaling.
·
2.
Stortinget ber Regjeringen sørge for at enkel og lettfattelig informasjon om rettigheter
og plikter blir tilgjengelig for alle pensjonister enten de har tatt utflytting, planlegger å
gjøre det, eller oppholder seg i utlandet deler av året. I det behovet for slik info er



påtrengende, bør slik info i første omgang begrenses til land innen EØS-området. Som
strakstiltak bør det etableres et gratis telefonnummer man kan ringe til fra utlandet. Det
må spesielt innskjerpes ovenfor skatte- og trygdeetaten at de skal svare på skriftlige
henvendelser (e-post) innenfor de frister som er satt i forvaltningsloven. Det må være et
minimumskrav at pensjonister, får en bekreftelse p&a ring; at e-posten er mottatt og når
vedkommende kan regne med å få svar på sine henvendelser.

3.
Stortinget ber Regjeringen legge frem informasjon om konsekvensene for
skatteprovenyet at utflyttede pensjonister ikke forbruker infrastruktur og offentlige
tjenester i Norge. Det tenkes da spesielt på revmatikere og andre med lignende
sykdommer som oppnår store helsemessige gevinster ved å oppholde seg i varmere
strøk og på den måten sparer statskassen for store beløp i form av utgifter til medisinsk
behandling mv. Konsekvensene av at utflyttede pensjonister flytter tilbake til Norge pga
kildeskatten og at pensjonister ikke tar utflytting må også utredes. Det tenkes da spesielt
på det økt behov for medisinsk behandling, hjemmehjelp, sykehjemsplasser,
omsorgsboliger mv.

4.
Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennomgang skatteavtalene med de land hvor
utflyttede pensjonister bevislig er utsatt for dobbeltbeskatning; nemlig Spania, Kypros
og Thailand.
Det tenkes da spesielt på å iverksette strakstiltak for å:

 innskjerpe ovenfor Skatteetaten at de særnorske interne om skattemessig bosted
ikke skal gjelde når utflyttede pensjonister betaler skatt eller er skattepliktig til landet
der de bor.

 fjerne uklarheter og/eller tette "skattehull" for å hindre at utflyttede pensjonister i
Norge.

 fjerne privilegier som gjør det mulig å bli fritatt for skatt - både i Norge og utlandet.
 sikre at "gjeldende rett" blir at ingen utflyttet pensjonist skal utsettes for dobbel

beskatning.
 sikre at alle skatteavtaler inngått mellom Norge og land i EØS har bestemmelser om

at pensjoner (evt. med unntak av offentlig tjenestepensjon) bare skal skattlegges der
vedkommende pensjonist er bosatt, jf OECD's mønsteravtale artikkel 18.

·
5.
Stortinget ber Regjeringen sørge for at det blir iverksatt utredninger og/eller
prøveprosjekter for å få frem hvor mye staten sparer (provenyeffekten) ved at:

 pensjonister reiser på landtidsopphold i varmere strøk - spesielt om vinteren
 pensjonister tar utflytting og ikke belaster infrastrukturen offentlige tjenester
·
Det tenkes da på de totale besparelser i form av redusert behov for penger og personell
til medisinsk behandling, hjemmehjelp, sykehjemsplasser, omsorgsboliger og lignende.



Hvis provenyeffekten innen helsesektoren er så store som vi antar, må det iverksettes
tiltak for flere pensjonister kan reise på langtidsopphold i utlandet eller at flere tar
utflytting - ikke minst for å redusere ressursbehovet og køene til eldreomsorgen i Norge.
Som eksempel på tiltak som ikke vil koste staten noe, nevnes at mange utbyggere vil
påta seg jobben med å finansiere pensjonistboliger i utlandet, hvis det inngår avtale om
at et bestemt antall boenheter ønskes leid i vintersesongen og at det gis en eller annen
garanti for det.

6.
Stortinget ber Regjeringen om å avvise eller utsette forslaget om kildeskatt på pensjoner
inntil punkt I - IV er gjennomført og at alle sider av denne saken er tilstrekkelig utredet
iht. punkt V.

Begrunnelser

Vi viser til en rekke oppslag i media den siste tiden om at sentrale personer som Gro
Harlem Brundtland har fått særbehandling av norske helse- og skattemyndigheter. En
rekke politiker fra de fleste partier, har stilt krav om at det omgående må ryddes opp i
disse sakene. Det er vi helt enig i, og vi vil legge til: Dette er så grov
forskjellsbehandling at det er tvingende nødvendig med strakstiltak: Som eksempel
nevnes følgende saker som krever strakstiltak og kraftig opprydding:

Gro-saken viser at det er behov innstramminger når det gjelder praksis og regler i fm.
utflytting.
Vrangvilje og negative holdning til utflyttede pensjonister slik mange føler det, tror vi
skyldes manglende innsikt og kunnskap om at de fleste pensjonister som tar utflytting,
gjør det av helsemessige grunner. Kildeskatten mener vi gir signaler som er feilaktige
om utflyttede pensjonister. Vi tror at behovet for heving av kompetanse blant de ansatte
om gjeldende rett og bedre organisering er større enn behovet for regelendringer.

Informasjon om skatte-, trygde- og pensjonsrettigheter inkl. rett til medisinsk
behandling mv. er mangelfull. Og mange utflyttede pensjonister har store problemer
med å få den informasjon de trenger. Det gjelder også pensjonister som planlegger
utflytting av helsemessige og andre årsaker og pensjonister som oppholder seg i
utlandet deler av året. Som eksempel nevnes at det er svært vanskelig - for ikke å si
umulig - å få telefonisk kontakt fra utlandet med skatte og trygdeetaten. Og dersom
man først kommer gjennom på telefon - eller lang og kostbar venting, blir man kastet fra
den ene saksbehandler til den andre og blir ofte avbrutt. Å få svar på helt
grunnleggende spørsmål om våre rettigheter og plikter er også svært vanskelig ved
skriftelige h envendelser via e-post. Selv om det spesielt blir bedt om det, får man ofte
heller ikke bekreftelse fra skatte- og trygdeetaten om at e-poster er mottatt og/eller når
de vil komme tilbake med svar. Vi har forståelse for at enkelte saksbehandlere kan ha
problemer med omorganiseringer i trygdeetaten. Men når utflyttede pensjonister endelig
er kommet gjennom køen etter mange og lange opprigninger - uten å få svar, er det noe
fundamentalt galt når omorganiseringer blir bruk som unnskyldning for at man ikke får



svar. Når man kan vise til at man etter 9 skriftlige purringer pr e-post ikke har fått
bekreftelse på at meldingen er mottatt, er det vel en indikasjon på at noe er galt?

Vi mener at praktiseringen og tolkninger av skatteavtalene og - regler, krever
strakstiltak.

Dette kan best illustreres med at det i dag er mulig med følgende forskjellsbehandling:

 Gro Harlem Brundtland fritas for skatt - både i Norge og i det landet hun bor
(Frankrike)

 Andre utflyttede pensjonister må betale skatt dobbelt - både i Norge og i det landet vi
bor!

·
At noen utflyttede pensjonister faktisk blir utsatt for dobbeltbeskatning, mens andre
faktisk blir fritatt for skatt på grunnlag av skatteavtaler, er så graverende at det er
tvingende nødvendig med opprydding. Som minimumskrav må Stortinget sørge for at
skatteavtaler som skal hindre dobbeltbeskatning, ikke blir brukt av skatteetaten for å
opprettholde dobbeltbeskatning. At dette faktisk skjer, kan vi dokumentere.

Dobbeltbeskatningen som mange utflyttede pensjonister sliter med, antas å ha
sammenheng med de særnorske interne om skattemessig bosted ved utflytting fra 2004
om at skatteplikten til Norge først opphører etter utløpet av det tredje året etter det året
man tok fast opphold i utlandet, forutsatt at man har bodd i Norge i 10 år, ikke kan
oppholdt seg i Norge i hvert av de tre årene etter utflytting mer enn 61 dager og at man
selv eller nærmeste (ektefelle, samboer, barn) ikke disponerer bolig i Norge. Selv om
disse bestemmelsene ikke skal gjelde når en utflyttet pensjonist kan dokumentere at de
er skattepliktig til landet de har flyttet til iht. skatteavtalen og bostedslandets skatteregler,
viser ligningspraksis fra mange lokale ligningskontor at skatteavtalen blir tolket på en slik
måte at resultatet blir dobbel beskatning. Derfor mener vi at disse særnorske
bestemmelsene må fjernes. E n ekstra grunn til det er at Norge selv skattlegger
innvandrerne til Norge så snart de har bodd i Norge i 183 dager. Dvs. 183-
dagersregelen må gjelde både for pensjonister som flytter ut av landet og for
pensjonister og andre som flytter inn til Norge

Disse eksemplene viser tydelig at lover, regler og praksis for utflyttede
pensjonister må gjennomgås, innskjerpes og evt. endres for at slik
forskjellsbehandling omgående bringes til opphør.

Vi mener at punkt I - V må prioriteres og gjennomføres før forslaget om kildeskatt
fremmes for Stortinget. I våre merknader til kildeskatt på pensjoner, har vi påvist at
forslaget er urimelig, at det vil føre til flere urettferdigheter og at de fleste utflyttede
pensjonister får betydelig skatteskjerpelser. Kildeskatten vil også ramme mange svake
grupper sterkt. Derfor må forslaget utsettes eller avvises.
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