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Folketingets Retsudvalg
Folketinget
Christiansborg
1240 KØBENHAVN K 8.juni 2017

Vedrørende Brev fra Karsten Lorentzen den 7.april 2017, politisk assistent for retsudvalgets ordførende Peter Skaarup ifølge, vedlagt kopi 1

Mit svars brev af den 28.april 2017 ifølge, vedlagt kopi 2

Min påmindelse des forinden om svar af den 2.februar 2017 ifølge, vedlagt kopi 3

Min oprindelige henvendelse med bilag af den 5.december 2016 ifølge vedlagt kopi 4
Jeg beder endnu endnu en gang om besvarelse og appel at bevirke, at myndighederne efierkommeren genoptagelse alternativ, at udbetale også den tilbageværende udbetaling med tilkommende aldcumulerende rente, ifølge alle dokumentationer jeg har indsend.

Jeg vore taknemmelig for medvirken til ,og i det mindste en smule retfærdighed og en ende af sagen, og at min henvendelse ikke mere cirkulere frem og tilbage i systemet. Jeg har adresseret kor -rekt som fremgår afkopieme.

Med ve»lig lii
Jfc

HannffP. Ohien

bilag 4 St kopier som foregående nævnt
kopier til rette vedkommende
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Kære Hanno P. Ohien

7. april 2017

Tak for dit brev. Vi beklager her fra kontoret den meget tange svartid, og at
brevet tilsyneladende har cirkuleret lidt frem og tilbage i systemet. Når
Retsudvalget ikke har svaret, må det bero på, at brevet ikke er nået frem til
rette modtager. Jeg vil af den grund opfordre dig til at sende dit brev direkte til
Retsudvalget på denne adresse:

Folketingets Retsudvalg
FoIkenget
Christiansborg
1240 København K

Jeg ønsker dig en god påske

Kontakt
Karsten Lorentzen

Politisk assistent for Peter Skaawp

Med venlig hilsen

Karsten Lorentzen
Politisk assistent for Peter Skaarup
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Hanno P Offien
Rolighedsvej 4
4941 BANDHOLMFolketingets Retsudvalg

Folketingets
Christiansborg
1240 KØBENHAVNK 28.april 2017

Kære Karsten Lorentzen,

tak for dit brev af den 7.april 2017 ifølge vedlagt kopi. Jeg har noteret, at den korrekte adresse somdu har oplyst mig om,er: Folketingets Retsudvalg. Folketinget Christiansborg 1240 København.
Venligst bemærk, af kopi af mit brev af den 5.december og min påmindelse om svar den 2.febmar2017 fremgår nøjagtig denne adresse :Folketingets Retsudvalg Christians15rg 1240 København K.

kopi bilag 8,9Nu kan det dok være uden betydelse eftersom i hele sammenhænget har det gået meget langt tid ogsagen har bevist b levet konsekvent truldcet i langdrag af de ansvarlige i sagsbehandlingen.
kopi bilag I til 7Bare ,- det ville ske noget ,- nogen gang,- for reffærdigheden,- for faimess,- for at i hvert fald en•smule retssildcerhed i de mindste i klagesystemet! Se vedlagte aviskommentarer og de grove anklagelser mod det danske retssamfund.

Tak for din venlige ønske om en god påske , - nogle 1 venlige ord gør nogen gang godt i så den etsammenhæng.

Vedlagt sender jeg endnu en gang kopier af min henvendelse, eftersom jeg blev ikke klar over omdu mente at jeg er nødt til at sender endnu en gang mine papir i sagen, eller om min henvendelse nuhade kommet frem til den rette adresse eller kommet væk?

Jeg håber i hvert fald at,- mit brev i dag som jeg har adresseret til dig kommer frem til dig,- og at duvil aflevere denne til den rette personen hos ig i huset.

Jeg vore meget, meget taknemmelig for dette.
Med venlig hilsen’

Hanno P Ohien

BJjg : kopi i til 9 som foregående nævnt.
Kopi: til rette vedkommende



Hanno P Offien
Rolighedsvej 4
4941 BANDHOLM

Folketingets retsudvalg
Att Peter Skaarup
Christiansborg
1240 KØBENHAVN K 2. februar 2017

Kære Pete Skaarup.,

Jeg har den 5.december 2017 henvend mig med en skrivelse / appel til Dig og udvalget, ifølge ved
lagte kopier 1-4.
Dette, på grund af en særdeles ureffærdig retsforfølgelse som jeg har været udsat for af de danske
skattemyndighederne, og som er svær at forstår for en person med en normal rets opfattelse og
ifølge alle mine dokumentationer.

Jeg har til dagens dato endnu ikke modtaget noget svar fra retsudvalget,hværken en modtagelse -

kræfielse eller nogen anden meddelelse.

Jeg henvender mig derfor denne dag, endnu en gang med en påmindelse om svar i denne sag, og at
tilmøde kommer min appel og vore taknemmelig for et svar.

Med venlig hilsen

Hanno P. Offien

bilag : brevkopi med bilag 1-4.



Hanno P. Offien
Rolighedsvej 4
4941 BANDHOLM /

Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 KØBENHAVN K 5.december 2016

Kære Peter Skaarup, kære medlemmer i Folketingets Retsudvalg!

Jeg henvender mig denne dag til Dig / Dem med en begæring om appel for genoptagelse og en nybehandling som i egenskab som person, som er omtalt af medier som offer for Skats behandlmg.
-- APPEL --

Det fremgår af Berlingske i stor opskntt:
NÅR MYNDIGHEDERNE KRIMINELLE KRÆNKELSER FORBLIVER USTRAFFET”

se videre, kopi af artikel fra. Ierlingske ifølge bilag i

Det fremgår af en halv sides artikel i Jyllands Posten “Skaftesag i strid med EU regler” bilag 4

Begrundelsen, og hvorfor Berlingske mener “ athorgeren skal har en genoptagelse” bilag 4

Min appelbegæring til genoptagelse og ny behandling, er med stød af Skattestyrelse lovens lovtekst§ 35 : “Uanset fristerne i § 34 kan en sktteansættelse foretages eller ændres såvel efter anmodning fra den skattepligtige, som efter som efter skaftemyndighedernes bestemmelse ilolgende tilfælde:
9.1.

I det omfang skafteministeren tillader, at skatteansættelsen ændres, som følge af fejl begåetaf en skatte ansættende myndighed.”
2.3.4.5. “MYNDIGHEDSFEJL” bilag 2Jeg har i alle årene henvend mig til Skatteministeriet med en appel om at efterkommer Højesteretsdom, med at efterkommer,- at også udbetale den sidse post af en indkomstberegning af minedokumenterede fradrag i en dobbeltbeskatning af en indkomst som ene og alene er efter alle reglerog love (nationale og fællesskabslove) bogført og beskattet. Dette er dokumenteret af de tyskeSkatteministeriet det tyske skattecentret og ifølge den tyske statsautoriserede revisor og ifølge Handelskammeren, Gewerbeamt, Meldeamtet, et cetera!

Jeg har ikke kunnet kommer frem til Skatteministeren eftersom de fuldmægtige i Ministeriet fraholder,afskære skatteministeren al kendskab fra mine henvendelser se bilag 3Jeg er i besiddelse af en lang lang række af dokumenterede grove myndighedsfejl, den mest grovekrænkelse som medieme kalder for kriminel er dok at Skat har hemmelighold, ikke fremlagt sandheden som blev opgjort efter den falske anklage med falske bankkonto Det vil sige års opgørelseraf det fremkommer “0 indkomst -o skat under den pgældende tid “!Dette overgreb har kostet statskassen enorme udgifte, og mig,- min ejendom og mange mangeår af opslidende kamp mod Skaftemynci lederne og Skatteministeriet og med udgifter.Alle jurister hos Skat og Kammeradvokaten har været mere optagen at dække over ulovlighedemeend at få dem afdækket. DETTE ER IKKE ET RETSSAMFUND VÆRDIG!

Jeg håber jeg kan finder gehør for min appel med at genoptage sagen,så at jeg ikke behøver gå videre i min Idagegang.
med venlig hilsen

Hanno P, Ohien i til 4 ,som føre gående nævnt


