
1.  januar  2010nytt og nyttig fra Thailand
FREE COPY

* Vi starter innflytting i resepsjon/kontordelen i vårt nye 2500 m2 store
    servicebygg nå i januar. I løpet av april vil bygget bli ferdigstilt med
    restaurant, minimart, fitnessenter samt 8 nye leiligheter.
* Kun noen få hus/leiligheter for salg nå til svært gunstige priser fra
   42.500 Baht pr. m2.
* For visning/info: kontakt Kurt Andersen T. 084 566 0220 eller mail
   sales@nordicbangsarey.com
                                 www.bangsareyresort.comVelkommen!  

Top Quality Dental Care at Reasonable Price

Ocean Dental Center
488/74 Viewtalay Residence III, Jomtien 2nd Road

(Opposite Viewtalay Villa and Near Immigration Office, Soi 5)
Tel. 038 756521, 089 8341414

www.oceandent.com E-mail: info@oceandent.com

Tannbleking med laser + Gratis rengjøring   

Implanat med krone - spesiallege 

(200 meter fra Central Pattaya Road, på venstre side, 

www.pattayabeachdental.com
info@pattayabeachdental.com

ved siden av Champ Photo Digital Shop)
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- Kildeskatt er avtalebrudd!
Thorleif Trondsen solgte 
sine eiendeler i Norge med 
store tap i 1990 for å 
overholde avtalen med 
ligningskontoret. Nå får 
han kildeskatt, og må 
droppe det planlagte 
besøket til Norge neste år.

Mange pensjonister i 
Thailand vet fortsatt ikke 
at de vil bli trukket 
kildeskatt. En ny dom i 
Høyesterett gir nok et tap 
for Skatteetaten.
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En norsk journalist som er blitt lurt for 
depositum på leieavtaler to ganger i 
løpet av kort tid går nå ut og advarer 

mot sleipe utleiere. Ved å ta noen enkle 
forhåndsregler er det mulig å beskytte 
seg mot tap.

- Pass deg for sleipe utleiere
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84-åring inngikk avtale om skattefritak i 1990:


