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Velkommen som medlem i NorAlliansen eller som «registrert» på NAGs hjemmeside
NorAlliansen har med dette gleden av å ønske deg velkommen som medlem i NorAlliansen.
Som medlem får du full tilgang til NorAlliansens hjemmeside, etter at du har registrert deg på våre
hjemmeside med korrekt navn og ditt personlige passord. Hjemmesiden gjelder for alle, men spesielt for
personer som vil vite mer om Migrasjon som betyr både inn- og utvandring.
Vi ser det som vår hovedoppgave å informere om skattespørsmål i forbindelse med utflytting fra
Norge. Det er mange som har problemer med dobbeltbeskatning (Kildeskaten og 4-årsregelen) som
vi har vurdert lovligheten av. Vi har en utstrakt korrespondanse med skattemyndighetene i Norge
som bevisst feiltolker praktiseringen av disse skattene, og vi arbeider med å få myndighetene til å
endre denne praktiseringen. Dette gjelder generelt for alle utflyttede pensjonister som får sin pensjon
fra Norge, uansett hvilket land de flytter til, I første omgang har vi konsentrert oss om Thailand og
Kypros, men resultatene vi oppnår i disse landene vil danne presedens for andre land.
Hvis du tenker på å ta utflytting til Kypros, har vi følgende opplysninger:
Etter å ha tatt utflytting, kjøpt eller leid bolig og bosatt deg på Kypros, får du hermed tilgang til
pålitelig informasjon om hvordan det er å:
- bo og leve her, midlertidig eller fast - basert på egne/andres erfaringer/opplevelser
- feriere. være på langtidsopphold og/eller flytt til på kjærlighetens øy.
- kjøpe (pensjonist)bolig hvis det blir aktuelt - etter å ha "prøvebodd" her en periode.
- leie en leilighet for kortere eller lengre tid eller skaffe seg et hotell som midlertidig innkvartering.
For personer på langtidsopphold og fastboende, kan denne hjemmesiden også være et nyttig verktøy for
utveksling av informasjon og kunnskap mellom de norske norske/nordiske koloniene på øya.
Vår hjemmeside har også et (diskusjons) FORUM som kan bruks til det meste - alt fra å få svar på et
spørsmål til å finne løsning på problemer av felles art og/eller til å informere om eksisterende og nye
aktiviteter/arrangementer.
Vår hjemmeside er også ment å være en virtuell møteplass på øya - som et supplement til de fysiske
møteplassene på Kypros. I Paphos, Limassol, Larnaca og AgiaNapa er det etablert ”møteplasser” med
en rekke felles aktiviteter og arrangementer som (vandre) turer, konserter, kurs, dart (pilkasting), bridge,
møter på faste spise-/ dansesteder, hoteller, restauranter, barer/kafeer etc.
Vi har grunn til å anta at dette ikke er kjent for alle besøkende og for personer som vurderer et
langtidsopphold i det mest attraktive landet i EU - spesielt for de som søker sosialt samvær og mest mulig
trygghet. Utbyggerne på øya sier at 8 av10 Seniorer fra Norge (eller Norden) som kjøper bolig på Kypros
velger Paphos området. Vår hjemmeside kan også brukes som et verktøy for å etablere tilsvarende
"koloni" for nordiske andre steder på Kjærlighetens øy.
Mange som alt har kjøp bolig her, er også interessert i å utveksle info og kunnskap om mange
utfordringer og muligheter som de er opptatt av. Som eksempel nevnes:
- er det er trygt å leie ut sin leilighet her og hvem kan administrere dette med innsjekking, vasking og
utsjekking?
- hva er dine gode og dårlige erfaringer med kjøp av bolig og kan du gi noen råd til andre i denne
forbindelse?
- vil du f. eks. anbefale dine venner/kjente å kjøpe bolig hos den utbyggeren du selv har kjøpt hos?
- hvor kan man få kjøpt spesielle varer og tjenester?
- hvor finnes de beste/rimeligste måter å fly til/fra Norge/Norden på?
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Mange er opptatt også opptatt av problemer og trusler, men da kan det kanskje være nyttig å minne
hverandre om dette GAMLE GODE ORDTAKET:.
“Det meste av det men bekymrer seg for, kommer ALDRI til å skje”.
Og personer som vurderer langtidsleie og/eller kjøpe bolig er selvfølgelig interessert i å høre om:
- erfaringer og "tabber" som bør inngås - f. eks. utbyggere man bør holde seg unna
- steder på Kypros som etter deres mening er mest attraktivt for å bosette seg og/eller kjøpe/leie bolig
- hvem som selger og/eller leier ut bolig på disse stedene og sist men ikke minst:
- hvem ville de ha kjøpt eller leid bolig av i dag, hvis de skulle "starte prosessen på nytt".
Vi tar også sikte på å gjøre det frivillig om du vil legge ut din e-post adresse på hjemmesiden.
Men hvis du ikke gjør det, kan andre selvfølgelig ikke kontakte deg direkte. Men for å skrive innlegg må
du registrere deg. Da kan du ta opp saker du ønsker å få svar på og/eller komme med svar og
kommentarer på saker som alt er tatt opp.
Vi ber også om at du informerer familie, venner og kjente om vår hjemmeside, dersom du mener de kan
ha interesse av å bli bedre kjent med mulighetene på Kypros og/eller bidra i et konstruktiv felleskap ved å
bli medlem i NorAlliansen. Det koster svimlende 10 Euro pr år.
Nærmere info om medlemskap, finner du på vår hjemmeside.
Vennligst ikke nøl med å komme tilbake dersom det er noe du lurer på - spesielt saker som ikke er tatt
opp tidligere og/eller omtalt på vår hjemmeside.
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