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Ændringsforslag til retfærdiggørelse af mange tidligere fejl og mangler.
Citat

Lovforslaget udvider den gældende overgangsregel for de pensionister, som var
hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og som senest den 31. december
2008 var begyndt at modtage dansk pension, så de pågældende kan få den danske skat
af deres danske tjenestemandspension nedsat med den franske skat af denne pension.
Desuden indfører man en ny overgangsregel for personer, som var hjemmehørende i
Frankrig eller Spanien den 28. november 2007 og ansat med base i København af SAS
og tilsvarende andre internationale luftfarts- eller skibsfartskonsortier til arbejde
ombord på fly eller skibe i internationale trafik. Disse personer skal ikke betale dansk
skat af deres løn for dette arbejde. Det er en betingelse, at de pågældende var
hjemmehørende i Frankrig eller Spanien ved fremsættelsen af lovforslaget om
opsigelse af overenskomsterne med de to lande. Inden opsigelsen af
dobbeltbeskatningsoverenskomsterne betalte disse personer ikke dansk skat af deres
løn fra SAS. De betalte derimod skat til Frankrig, henholdsvis Spanien. Opsigelsen
har medført, at de pågældende personer skal betale dansk skat af lønnen.
Efter ophold i lande uden for Danmark oplever jeg at f.eks. Norge ikke betaler pension forholdsvis
for den betalte skat i den relevante periode.
Jeg har ligeledes oplevet at danskere, der har været under uddannelse i ungdommen og danske
skatteydere, trods dette er dømt ude og har msitet den forholdsvise andel af den social pension fra
Danmark. Alt dette til tods for at personnummer ikke var oprettet, og vi var som borgere slet ikke
klar sådanne konsekvenser.
I en række sager kan jeg nu påvise, at da Folkeregisteret der jo styres af Skatteadministrationen, at
Skat altid vælger den metode, der giver mest skat, og altså ikke tager hensyn til faktiske boforhold,
studier etc.
Ændring fremhævelse. Til ovennævnte Lovforslag
På den baggrund bedes Ministeriet, der står bag denne lovændring bekræfter og indføjer, at betaling
af dansk skat også medfører forholdsvis andel af den sociale alders pension.

PS anskuelsen bedes anturligvis overføres generelt til samtlige aftaler med andre lande
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