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mielestäni verottaja kannustaa työntekijöitään erikoisin keinoin hoitamaan työnsä tasapuolis
perustuen koskahan virkamiesmafian omerta murretaan lopullisesti liitteenä laina fryckmann
suomessa, aika raadollista verottaja on. Kopioituna on ylitarkastaja Jukka Strömmerin minul
sähköposti, joka kertoo kylmää tarinaa elämästä lain ja vallitsevan käytännön välissä.
Kiitän Jukka Strömmeriä siitä, että uskalsi vastata kysymyksiini koskien verolakien tulkintaa
syvästi, että yhteydenpito kanssani aiheutti kuvatun ongelman.
—– Original Message —–
From: Jukka.Strommer@vero.fi
To: peter@fryckman.fi
Sent: Tuesday, January 26, 2010 12:49 PM
Subject: VS: Seroponex ja Cenoporex veroasia
Terve,
Ikäviä uutisia.

Alla olevan kirjeenvaihdon johdosta olen nyt menettämässä työpaikkani Verohallinnossa.
Johonkin hallinto-oikeuteen menneeseen valitusasiakirjaan oli liitetty myös tämä alla oleva
sähköpostikirjeenvaihto, joka ei ollut tarkoitettu sinne, eikä mihinkään muuallekaan.
Vain ja ainoastaan sinulle ja siihen, että ymmärättäisit mitä säännöksillä veronkantolaissa ja m
liittyen on tarkoitettu.

Arvioni siitä mitä ne sinun tapauksessasi tarkoittaisivat ovat perustunut siihen mitä käyttämie
lausunnoissa on todettavissa.
Kuten niin usein jo aikaisemmin olen sinulle todennut, että en voi ottaa asiaan mitään kantaa
enkä mielestäni ole ottanutkaan, vaikka sitä nyt niin tulkitaan.
Se ei missään tapauksessa ole ollut tarkoitukseni. En ole ollut myöskään sinun konsulttisi ku

Näyttää siltä, että on ollut suuri virhe, että olen Verohallinnon / Virken virkamiehenä asioinut
laissa olevilla verosäännöksillä on tarkoitettu ja kuinka niitä on tarkoitettu sovellettavaksi.
Asia käytiin lävitse tänään aamulla esimieheni Olli Tervon ja harmaantalouden selvitysmiehen
kanssa käydyssä palaverissa. Sain samalla määräyksen olla olematta missään tekemisissä s
liittyvien asioiden kanssa tästä eteenpäin. Samalla minut määrättiin laittamaan sinulle vielä tä
asiasta.

Ymmärtänet nyt sen, että et lähetä minulle enää mitään postia, sähköpostia tai muutakaan. J
tarvetta lähestyä Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektia, ota suoraan yhteys edellä mainit
minuun. Virka-asioissa pyydän käyttämään virallisia verohallinnon sivuilta löytyviä yhteystieto

Minulle kerrottiin, että tulen saamaan kirjallisen varoituksen virkatehtäviini kuulumattomien a
Tästä aiheutuu nyt minulle mittavat tappiot virkaurani päättymisenä ja sen seurauksena ansi
myös tulevien eläkkeiden menetyksinä. Koko tuleva toimeentuloni on nyt vaakalaudalla, mitä

osannut edes kuvitellakaan.
Tästä huolimatta toivotan hyvää jatkoa ja menestystä alkaneelle vuodelle.
Jukka Strömmer
ylitarkastaja
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