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Allerførst tak for hjælpen i ovenstående sag.

Charlotte Friis, Ekspeditonssekretær har tilsendt mig Skatteministerens kommentar til Folketingets
Skatteudvalg vedrørende spørgsmål af 20.september 2016.
Jeg forstår svaret således, at der ikke kan tages hensyn til, at jeg i årene efter tilmelding til
Folkeregistret i Danmark har benyttet min bolig i USA på lige fod med den danske, og været et
fuldgyldigt medlem af de amerikanske samfund indtil nu, hvor jeg har sat min bolig i USA til salg.
Der blev ikke anvist en måde, hvorpå jeg kunne søge om at få set bort fra 12 måneders fristen, men
oplyst, at det var yderst sjældent, det kunne bevilges.
Med andre ord, at en EU forordning indført i 2009 skulle udelukke vanlig fri overførsel mellem 2
hjem beliggende hhv i og uden for EU. Hvordan almindelige borgere skulle kunne have kendskab
til dette, og handle proaktivt , er mig en gåde.
Det betyder tilsyneladende,at jeg nu betragtes som importør af varer, og at jeg skal kategorisere
hver enkelt ejendel, finde den rette toldsats og ikke mindst rette værdi herfor, og acceptere at
forsendelsen pålægges moms for såvel indhold som fragtværdi.
Det siger sig selv, at jeg ved hjemtagning af mine personlige ejendele, selv ved told og momsfrihed,
kun ville vælge det, som har stor affektionsværdi .Fragtomkostningerne er i sig selv prohibitive, og
mange ting, kun bedømt ud fra funktion, ville kunne nyanskaffes billigere i Danmark.
Mens personlige ting som fotos, dokumenter, min afdøde mands fritidsmalerier (han var professor i
Ocean Engineering og ikke kunstmaler) mm ikke har nogen kommerciel værdi, og slet ikke kan
erstattes, og derfor heller ikke vil blive forsikret.
Jeg må indrømme, at det hele forekommer mig komplet uoverskueligt. Og jeg føler, at min eneste
realistiske mulighed vil være at skille mig af med mine personlige ejendele, smide dem ud eller give
de brugbare ting til godgørende formål. Jeg er med andre ord ikke stillet bedre, end hvis en
naturkatastrofe havde frataget mig mit bohave.
Jeg rejser til USA ultimo oktober, og hvis der skulle åbne sig en mulighed for, at jeg kan få nogen
af mine kæreste ejendele med mig til Danmark, når jeg ved salg af boligen skal tømme den, kan jeg
kontaktes via email.
Med venlig hilsen
Karin Negendahl Ørngreen

