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VARFÖR GÖRA DET
ENKLA SVÅRT?
Att förmedla hem har varit en stor del av våra liv sen början av
2000-talet och efter tusentals transaktioner så vågar vi påstå att
vi är rätt duktiga på det.
När vi gick från att förmedla hem i Sverige till att göra det i
Spanien, så såg vi att skillnaden var stor i kvalitén på tjänsten

“Att vi dessutom har
ett av marknadens
största och
bredaste utbud av
annonsering på rätt
portaler och i sociala
medier ser vi som en
självklarhet.”
...

för dig som vill sälja din bostad. Det var mer vanligt med mörka
dåliga bilder och knapphändig information än säljande bilder
och en tydlig presentation och det kändes som en gåta hur
köpare så sent som för något år sedan inte haft högre krav på
marknaden att presentera bostäder på ett bättre sätt.
Vi förstod ganska snabbt att argumenten för dessa skillnader
var helt orimliga och bestämde oss för att vara med och utveckla marknadens bästa tjänst för dig som ska sälja din bostad.
Idag har vi kommit en lång bit på väg med professionella fotografer, planritningar, kartor som visar var bostaden är belägen,
möjligheten att certifiera annonsen via inträdet i MiMove och
mycket annat. Att vi dessutom har ett av marknadens största
och bredaste utbud av annonsering på rätt portaler och i sociala medier ser vi som en självklarhet för att hitta rätt kund till er
bostad. Med denna guide vill vi presentera vårt sätt att arbeta
och ge er som säljare en tydligare bild av vad ni kan förvänta er
om ni väljer att låta oss på Serneholt Estate förmedla ert hem
via oss!
Varma hälsningar

Linda och Fredrik
Serneholt
4
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UNDER DEN
SPANSKA SOLEN

“När det kommer till
affärer och framförallt
en så stor sak som
en bostadsaffär, så
förväntar man sig
kvalitet.”

Vi träffas hemma hos Anette och Håkan tillsammans med
Magnus, mäklare från Serneholt Estate, i parets ljusa trevliga
villa som de nyligen har köpt, för att höra lite mer om deras
erfarenhet av att sälja och köpa en fastighet i Spanien.

“Daniel överraskade
oss positivt. Han
inte bara tog reda
på all information vi
efterfrågat, han var
på det även väldigt
serviceinriktad,
trevlig, professionell
samtidigt som han
gav oss ett pålitligt
och väldigt seriöst
intryck”
...

Anette och Håkan är mitt uppe i renovering av sin villa, men vi-

och det gillade vi. Håkan berättar lugnt

sar runt och förklarar om de förändringar de redan hunnit gjort.

och med kraftfull retorik, samtidigt som

–Vi har gått från murrigt och med ”epilepsiframkallande färger”

han lutar sig bekvämt tillbaka i sin fåtölj.

säger Anette skrattande, till vitt, modernt och hemtrevligt men

-Framförallt så är det också otroligt vikti-

vi har ändå försökt bevara den charmiga spanska stilen.

gt för oss att det känns seriöst och pro-

Klart är att de förvandlat villan under den korta tid som de ägt

fessionellt, innan man ens funderar på

den, och förvandlat den till en egen liten oas, med en fantastisk

att anlita en yrkesperson. När vi stod där

utsikt över Medelhavet. Vi slår oss ned i deras ljusa vardagsrum

och kikade, så kom Daniel ut och fråga-

där färglad konst pryder väggarna.

de om vi behövde hjälp. Just då hade vi

-Vi hade vägarna förbi Serneholts kontor i Fuengirola, när vi var

lite frågor till Daniel angående ett objekt

ute och gick en dag. Det blev så att vi stannade till och tittade

som vi kanske var intresserade av. Daniel

i skyltfönstret på de olika objekten som var till salu. Det som

behövde först ta reda på lite informa-

fångade vår uppmärksamhet var att objekten i skyltfönstret såg

tion, men lovade att återkomma till oss

så bra ut och att hela upplägget i skyltfönster och butik var så

med svar så fort som möjligt. Och det här

snyggt och intressant. Det gav ett intryck av ordning och reda,

blev nästan som ett litet test från vår sida
också, säger Anette och skrattar. Det har
hänt oss tidigare, att personen i fråga inte
återkommit som den lovat, och då vet
man ju, att det inte är en seriös firma, och
definitivt inte någon som vi skulle välja
att anlita. Håkan instämmer och berättar
vidare:
-Daniel överraskade oss positivt. Han
inte bara tog reda på all information som

“Det som fångade vår uppmärksamhet
var att hela upplägget i skyltfönster och
butik var så snyggt och intressant .”
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vi efterfrågat, han var på det även väldigt

Anette och Håkan har nära till skratt och

sin bakgrund i företagsvärlden, med rätta

serviceinriktad, trevlig och professionell

tiden rinner enkelt iväg. De berättar skra-

höga krav på de tjänster de betalar för.

samtidigt som han gav oss ett pålitligt

ttande små fadäser med andra mäklare,

-När det kommer till affärer och framföra-

och väldigt seriöst intryck. Det är sådant

som istället för att presentera bostäder

llt en så stor sak som ett bostadsköp eller

som är otroligt viktigt för oss. Att man

utifrån deras speciella önskemål, velat

en bostadsförsäljning, som faktiskt är en

känner att företaget och personerna som

visa upp helt andra fastigheter som pa-

av de största händelserna i en persons

arbetar där är pålitliga och seriösa. Och

ret inte tyckte var intressanta alls, för

liv, så förväntar man sig kvalitet. Man

det var det som faktiskt avgjorde att vi

att sedan ”ge upp” och istället erbjuda

förväntar sig också en lyhördhet för vad

valde att sedan anlita Serneholt Estate

en ”rundtur av staden”. Sånt imponerar

kunden efterfrågar naturligtvis. Och man

till försäljningen av vår gamla fastighet,

inte på Anette och Håkan. För trots deras

förväntar sig också trygghet och seriosi-

men också vid köpet av den här, vår nya.

vänliga varma sätt, så har de båda med

tet. Och man är inte beredd att betala för
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en tjänst som bara är ”sådär”, säger Håkan. Jag för-

-Vi har rest mycket i våra dagar, och fun-

väntar mig en mäklare som levererar det bästa och

derat på att köpa bostad i flera andra

uppfyller mina kriterier. För mig är det inte heller in-

länder innan vi fastade för Spanien, men

tressant att välja utifrån vilken provision en mäklare

det var alltid något som saknades. I Spa-

tar, att bara välja den som är billigast, utan viktigast

nien kändes det annorlunda. Här finns ett

av allt är naturligtvis att man faktiskt får 100% ser-

levande samhälle året runt, och det blir

vice, uppföljning, redovisning och avslut hela vägen

inte som många andra ställen, dött och

från början till slut. Och det har Serneholt Estate ver-

öde på vintern efter turistsäsongen är

kligen gett oss. Att Håkan är nöjd märks. Han och

över. Utöver det så har vi perfekta kom-

Anette skrattar och skojar tillsammans med Magnus

munikationer härifrån med prisvärda flyg

under samtalet. Man får direkt känslan av att det är

från Malaga flygplats, ut i hela världen.

tre vänner som pratar istället för att det är en mäkla-

Och att ta sig till Sverige tar bara några få

re som träffar sina kunder.

timmar. Det finns också så otroligt myc-

-Och det är ju så här vi jobbar. Vi vill verkligen att

ket att se och uppleva här, så man hinner

våra kunder ska känna att kontakten med oss är per-

aldrig ledsna. Det finns alltid något nytt

sonlig samtidigt som de kan känna sig trygga och

att upptäcka. Naturen är också fantastisk

verkligen lita på den breda erfarenhet och kunskap

och omväxlande, vi omges av både berg

vi har. Vi ger våra kunder mer helt enkelt. Vi vill att

och hav. Vi har många trevliga golfbanor,

våra kunder ska vara kräsna och förvänta sig det

fina restauranger, och inte långt ifrån där

bästa, för det är vad vi levererar. Anette nickar ins-

vi bor, finns den mysiga ”vita byn” Mijas

tämmande åt det som Magnus säger.

Pueblo – ett härligt utflyktsmål för små

-Vi hade tagit reda på mycket information redan in-

utflykter!

nan vi bestämde oss för att köpa en fastighet här, för
att verkligen veta vad vi kunde förvänta oss. Samti-

-Om ni skulle sammanfatta er upplevel-

digt som det naturligtvis är viktigt med en bra och

se av Serneholt Estate i några få ord, hur

seriös mäklare, så har man ju också ett eget ansvar

skulle ni beskriva den då?

för att faktiskt ta reda på skillnaderna, och vad man

“Saker och ting sköttes snabbt och
effektivt. Det är därför som vi verkligen
rekommenderar Serneholt Estate till alla
våra bekanta. “

kan förvänta sig. Vi hade ju redan innan vi kom i

-Lyhördhet. Seriositet. Professionalism.

kontakt med Serneholt Estate köpt en fastighet här i

Bra kommunikation – förmåga att vara

Spanien, så inför det köpet så läste vi på ordentligt.

tydliga och lyssna på våra frågor och öns-

När vi sedan kom i kontakt med Serneholt Estate så

kemål och att ge information kontinuerli-

läste vi ju noga all information som fanns att tillgå

gt under hela processen.

på Serneholt Estate:s hemsida, men naturligtvis har

Tempo - Vi fick aldrig någon känsla av att

vi ju även fått all information som vi behövt direkt

saker och ting drog ut på tiden på grund

från vår mäklare under både vår försäljning och un-

av vår mäklare, utan saker och ting skö-

der vårt köp. Att kontakten med mäklaren fungerar

ttes istället snabbt och effektivt. Det är

som den ska är oerhört viktig för att man ska känna

därför som vi verkligen rekommenderar

sig trygg hela vägen. Det är också väldigt viktigt med

Serneholt Estate till alla våra bekan-

en duktig advokat som mäklarfirman rekommende-

ta som funderar på att köpa eller sälja i

rar. Och även här har vi känt oss trygga och i goda

Spanien.

händer hela vägen.
Det märks att Håkan och Anette trivs i sin lilla ”oas”.
Området är lugnt och fridfullt, och sluttningen ner
mot havet med sin siluett av palmer och hustak som
är klädda i färgglad bouganvilla, bjuder på en fantastisk utsikt. Havet som bara ligger några minuter
bort lyses upp av små solkatter från solen. Här under
den spanska solen har de äntligen hittat sitt paradis.
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ATT SÄLJA DIN
BOSTAD
Att sälja sin bostad är en av de större händelserna
i livet. Därför är det viktigt att ta reda på så mycket
information som möjligt om processen. Men också
naturligtvis, att välja en mäklare du har förtroende
för.

10
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SÄLJPROCESSEN

TIDSLINJE

Bostad i Spanien.

SÄLJPROCESSEN

1

Vid försäljning av hus eller lägenhet i Spanien är det viktigt att
förstå att processen är annorlunda än i Sverige och att den kan
ta längre tid.
1 FÖRBEREDELSER
Inhämtande av information. Avtal med
mäklare.

Överförandet av äganderätt till en bostad i Spanien går genom
en spansk notarie. Försäljningsprocessen i Spanien kan vara

2 FOTOGRAFERING

mer komplicerad och ta lite längre tid än i Sverige. Att vara

2

Eventuell styling av din bostad samt
fotografering.

3

3 MARKNADSFÖRING
Marknadsföring av din bostad .

4 VISNING

“Att vara påläst och
veta vad man kan
förvänta sig vid en
försäljning är första
steget till en lyckad
affär.”
...

påläst och veta vad man kan förvänta sig vid en försäljning är
första steget till en lyckad affär. Nästa steg är ditt val av mäklare. Det är viktigt att undersöka mäklarens möjligheter att finna
potentiella köpare, mäklarens kompetens och engagemang i
att försvara uppdragsgivarens intressen. Fråga om mäklarkompetens, hur mäklaren marknadsför sina bostäder, inom vilka
språkområden de marknadsförs, vilka webbplatser man utnyttjar osv. På Serneholt Estate erbjuder vi alltid en komplett
marknadsföringsplan i samband med att vi tar ett uppdrag. Du
kommer att upptäcka att detta inte är så vanligt på den spanska bostadsmarknaden. Vi på Serneholt Estate har alltid största
fokus på dig som kund, och vi kommer alltid att hålla dig informerad och uppdaterad under hela processen. För att förenkla

4

för dig som säljare har vi sammanställt den här säljgudien. Så
här går det till – fram till det sista mötet med notarien.

Visning av din bostad för potentiella köpare samt budgivning.

5

5 KONTRAKT
Kontrakt och tillträde..

12
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FÖRBEREDELSER.
Första steget i försäljningsprocessen
är inhämtande av information om din
bostad. Varje bostad är unik, och utifrån
din bostads unika karaktär lägger
vi grunden för en lyckad fastighetsförsäljning.

•

Det sista IBI kvittot - den årliga lokala fastighets skatten

•

Föreningsavgift - Vi kan självklart vara behjälpliga att ta fram denna information tillsammans
med er.

Ekonomi
Vad är den egentliga driftskostnaden för bostaden
du vill sälja? Vilka reparationsbehov finns i framtiden och till vilka kostnader? Om det är en lägenhet

Marknadsvärde

eller om det är ett hus som tillhör en förening du

En bedömning av värdet behöver göras. Referenser

vill sälja, hur stor är föreningsavgiften (comunidad)?

från verkliga försäljningar av likvärdiga bostäder i

Energicertifikat

närtid tas fram, det vill säga inte bara uppgifter om

Som säljare är du skyldig via lag att före försäljnin-

begärda priser och försäljningar från tidigare år. Vi

gen låta göra en energideklaration av bostaden.

tar fram referenser på likvärdiga sålda hus eller lä-

Denna ska sedan överlämnas till köparen i samband

genheter. Här på Serneholt Estate har vi full tillgång

med försäljningen. Vi på Serneholt Estate hjälper

till alla databaser och kan snabbt ta fram referens-

självklart till med detta då vi har många duktiga sa-

priser i de flesta områden.

marbetspartners som utför energideklarationer.

Avtal med mäklare
Innan en säljprocess inleds upprättas ett avtal
mellan dig och oss på Serneholt Estate. Detta avtal
reglerar försäljnings uppdraget. Detta är normalt
sett ”icke exklusivt” dvs du kan fortfarande sälja
med andra mäklare, men du förbinder dig att betala
provision till oss om någon av de kunder vi anvisat
köper din bostad. Det kan också vara ”exklusivt” dvs
du väljer att vi som enda mäklare ska representera
och sälja din bostad.
Dokumentation
Säljaren behöver tillhandahålla komplett dokumentation om bostaden, det vill säga:

14

•

Nota simple - ägardokument

•

Escritura - lagfarten

•

Vatten- och elkontrakt eller räkningar

•

Basura - kvitto på avgiften för sopor

SÄLJGUIDE

Innan en säljprocess inleds
inhämtar vi information om din
bostad. Varje bostad är unik och
med vår erfarenhet så vet vi hur vi
bäst lägger grunden för en lyckad
fastighetsförsäljning.
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FOTOGRAFERING
& styling.

Nästa steg innebär att presentera din
bostad på ett så fördelaktigt sätt som
möjligt. En genomtänkt styling och
professionella bilder ger dig bästa
möjliga förutsättningar.

tidsödande processen och du undviker felaktiga och
onödiga investeringar, samtidigt som du vet att din
bostad har bästa utgångsläget för att inbringa ett så
högt slutpris som möjligt.
Styling
Vi erbjuder naturligtvis även komplett styling i de
fall då större delar av möblemanget behöver bytas
ut eller i de fall då en tom bostad behöver möbleras.

Homestaging

Din bostads möblemang, möblering och inredning,

Vi erbjuder homestaging för att lyfta fram det bästa

planeras i detalj för att skapa en harmonisk och till-

i din bostad. Med bland annat hjälp av växter, texti-

talande bostad.

lier och ommöblering presenterar vi din bostad på

Fotografering

bästa möjliga sätt för att attrahera så många speku-

Med hjälp av vår erfarna och duktiga fotograf, tas

lanter som möjligt. Mer specifikt så arbetar man med

professionella bilder på din bostad, där fokus ligger

att: Avpersonifiera bostaden, skapa ordning och reda,

på att presentera den på ett så inbjudande sätt som

rengöra, reparera, arrangera möbler, så miljön blir

möjligt. Vi erbjuder också möjligheten att välja till

inbjudande. Huvudsyftet med en homestaging är att

några av våra extra tjänster:

lyfta fram fördelarna och tona ned eventuella nack-

Flygfoto/film

delar. Det handlar egentligen inte om att dekorera

Med flygfoto eller flygfilmning med en drönare visar

en bostad, utan att avpersonifiera och göra bosta-

man en fastighet från ett perspektiv vi inte är vana

den välkomnande och inspirerande, för att så många

att se. Det skapar ovanliga vinklar och detaljer man

spekulanter som möjligt ska kunna se sig själva leva

inte kan få från marken vilket gör att man lyfter pre-

och bo där. Det är enormt viktigt att en spekulant får

sentationen till en ny nivå.

ett positivt första intryck av bostaden. I annat fall ser

Film av bostaden

inte spekulanten potentialen och väljer bort den.

Med en film på din bostad förmedlas bostadens

Om du vill lyckas så bra som möjligt med din bos-

känsla och dess bästa sidor framhävs på ett smidigt

tadsförsäljning så ska du se till att din bostad står

sätt samtidigt som spekulanten får en tydlig bild av

ut från konkurrenternas genom att ge ett så positivt

bostaden.

intryck som möjligt. Många kan tycka att Homesta-

3D presentation

ging verkar både enkelt att utföra eller kanske rent

Genom en unik teknisk lösning skapar man 3D-vyer

av onödigt. Sanningen är att en bra presentation av

av bostaden som ger spekulanterna en möjlighet att

din bostad är avgörande för vad du får betalt. En

se, uppleva och utvärdera bostaden hemma i lugn

Homestagingkonsult vet vad som fungerar. Homes-

och ro. Att erbjuda 3D-visning är även bra för spe-

taging handlar inte om personlig smak, utan ska helt

kulanter som inte kan närvara fysiskt på en visning,

enkelt utföras så att den attraherar så många som

vilket ökar dina chanser att snabbt hitta rätt köpare.

En professionell styling och
fotografering ger dig bästa
utgångsläget för en lyckad
försäljning.

möjligt. Med en Homestagingkonsult slipper du den

16
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MARKNADS
FÖRING.
Med en kraftfull marknadsföring, når vi
så många potentiella köpare som möjligt
vilket ger ge bästa förutsättningarna för
en framgångsrik försäljning.

www.idealista.com
Idealista är den största portalen för att finna ett
boende i Spanien med över 28 miljoner besökare
per månad.
www.green-acres.es
Green-Acres är en av Frankrikes största portaler och
den används idag av mer än 1,5 miljoner besökare

När allt marknadsföringsmaterial rörande din bostad
är klart så börjar vi med att marknadsföra din bostad
på vår hemsida, men också på portaler som:

varje månad.
www.aplaceinthesun.com
A Place In the Sun är inte bara ett välkänt tv-program i England, det är också portalen för att finna ett

www.resales-online.com
Resales Online är systemet där fastighetsmäklarna
gemensamt annonserar sina bostäder för att kunna dela den mellan varandra. Här marknadsförs din
bostad samtidigt till över 1400 företag och en stor
del av dessa listar även bostaden automatiskt på sin
hemsida via detta nätverk vilket ger en enormt bra
marknadsföring.

drömboende i solen som lockar nästan 1 miljoner
besökare i månaden till sidan.
Utvalda objekt presenteras också i vårt ”Serneholt
Estate Magazine”, samt med skyltar i våra skyltfönster. Självklart skickar vi även ut informationen
om din fastighet till potentiella kunder som vi har i
vår kunddatabas samt till våra samarbetspartners i
området. Vi visar även din bostad på sociala medier

www.mimove.com
Mimove är en bostadsportal över bostadsobjekt från
de mäklare som uppfyller Mimoves egna certifiering
på Costa del Sol. Mimove är grundat i Skandinavien
och inspirerat av den skandinaviska bostadsmar-

som Instagram och Facebook samt också på vår egna
populära hemsida www.serneholtestate.com. Självklart kan vi också sätta en ”Till salu skylt” väl synlig
vid din bostad för att attrahera förbipasserande.

knaden. De har också varit först med att bara presentera verifierade bostäder, vilket innebär att alla
objekt som visas är kontrollerade mot en lista med
57 punkter där allt ska överensstämma med angivna
uppgifter.
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En kraftfull marknadsföring är
enormt viktigt för att nå så många
potentiella köpare som möjligt.
Vi samarbetar med marknadens
största portaler och utvecklar
ständigt vår marknadsföring.
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VISNINING
& budgivning.
Det är nu det verkligen händer!
Äntligen har du kommit fram till ett
av de roligaste stegen: att visa upp din
bostad för potentiella köpare, och att
sedan få följa budgivningen.

Visning
En av de viktigaste framgångsfaktorerna för en
lyckad visning är att vara väl förberedd som mäklare.
Därför är det självklart för oss att vi tar reda på så
mycket som möjligt inför en visning. Vi är pålästa om
din bostad så att den potentiella köparen känner att
de får all information de behöver och att de samtidigt känner sig bekväma, välkomna och i goda händer.
En lyckad visning handlar också om engagemang
och lyhördhet och att utgå ifrån den potentiella
köparen. På så sätt får de endast se de bostäder som
vi är säkra på överensstämmer med deras önskemål.
Budgivning/Reservation
I Spanien är det ovanligt med den typ av budgivning
som ofta uppstår i Sverige. Istället gör säljaren affär
med den köpare som är beredd att betala det begärda priset. Ofta avgörs också slutpriset på bostaden
av en förhandling mellan köpare och säljare.

En av de viktigaste
framgångsfaktorerna för en lyckad
visning är att vara väl förberedd
som mäklare. En lyckad visning
handlar också om engagemang och
lyhördhet.
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KONTRAKT
Vinstskatt - Som icke resident betalar man 19% på

& tillträde.

vinsten. Som resident betalar man mellan 19-21%
av vinsten. Man har rätt att dra av kostnader och skatter som man har haft vid förbättringar av bostaden.
För det krävs att man kan uppvisa faktura eftersom

Det är inte nödvändigt som säljare
att vara på plats under försäljningen.
Om det inte är möjligt att vara på
plats, så hjälper vi till med nödvändig
dokumentation för att vi ska kunna
sköta hela processen åt dig.

kvitton inte godkänns av skatteverket. Man har även
Betalning

rätt att dra av de kostnader man haft för både köp

Notarien tar emot betalningen och ansvarar för att

och försäljning av sin bostad.

betala in skatter och avgifter samt att distribuera

Sälja bostad som juridisk person

slutlikviden till dig. Om du som säljare är bosatt i ett

När du köper en fastighet med ett spanskt bolag

land utanför Spanien, får du vid försäljningsögon-

som en investering, dvs med syftet att köpa, renove-

blicket endast 97 % av köpeskillingen. Restrerande

ra och sälja fastigheten inom 5 år, så betalar du en-

3 % betalar köparen in till det spanska skatteverket.

dast 2% i överföringsskatt. Det gäller ej nyproduk-

Detta är en form av säkerhet för att du ska fullgöra

tion, då det i stället är moms som gäller. Om du inte

dina skattemässiga plikter och reavinstdeklarera

säljer inom 5 år behöver du betala mellanskillnaden

Reservation

din försäljning i Spanien. När du sedan uppfyllt alla

på skatten du borde betalt från början dvs 8-10% +

I samband med att köparen och säljaren kommit

myndighetskrav återbetalas dessa 3 %. Ditt juri-

50% i straffavgifter.

överens om ett pris börjar man med ett reserva-

diska ombud hjälper dig att få tillbaka din del, men

De första två åren efter att en vinst uppstår, så be-

tionskontrakt. Detta innebär att köparen betalar in

det kan ta upp till ett år innan återbetalning sker.

talar du 15% i vinstskatt och de efterföljande åren

en reservationsavgift för att reservera bostaden så

En preliminär uppskattning av skatter kan göras av

betalar du 25% vinstskatt. Man får ha i åtanke att

den tas bort från marknaden. Köparen ansvarar för

mäklaren, men säljaren är ansvarig för den slutliga

skatten på utdelningen av vinst mellan aktieägarna

att noga undersöka bostaden innan köpekontraktet

deklarationen. Detta gäller fastighetsskatt, förening-

är beroende på vart personen är skatteskriven.

undertecknas. Utgångspunkten är att bostaden säljs

savgifter, reavinstskatt och mäklararvoden.

Mellanskillnaden beskattas sedan i Sverige enligt

i befintligt skick med hänsyn till ålder, pris och an-

Tillträde

svenska skatteregler. Du dubbelskattar inte, det är

vändning.

Du överlämnar nycklarna till köparen som efter mö-

endast skillnaden om den är högre än dessa 10-

Kontrakt

tet hos notarien kan tillträda bostaden. Du som säl-

15% som du betalar i Sverige. Du har även rätt att

Nästa steg i försäljningsprocessen är att teckna ett

jare har ett ansvar att lämna bostaden i det skick (

dra av vissa av de kostnader du haft i samband med

köpekontrakt, ett så kallat ”Arras” eller ”Opcion de

juridiskt och fysiskt ) och med de installationer och

köp, förbättringar och försöljning från din vinstskatt.

Compras”. Här betalar köparen 10% (inklusive den

licenser som anges i köpeavtalet.

För alla utlägg behöver du kunna uppvisa faktura, då

redan betalda reservationsavgiften) av den totala

Kostnader

skatteverket inte accepterar kvitton.

köpeskillingen till säljaren. Detta kontrakt förbereds

Vid en försäljning så uppstår olika typer av kostna-

av köparens juridiska ombud.

der som:

Ägarbevis

•

3% av köpeskillingen - betalas in till skattever-

Uppgifterna i vår säljguide är endast vägledande då

På tillträdesdagen träffas du, köparen och de juridis-

ket, av icke-skatteresidenta i Spanien. Om det

de kan komma att ändras. Be ditt ombud om de se-

ka ombuden hos notarien. Det är köparens ombud

inte uppstått någon vinst har man rätt att be-

naste detaljerna.

gära tillbaka denna summa.

som väljer notarie och som ansvarar för att boka tiden. Hos notarien kontrolleras både köparens och

•

Plusvalia - värdestegringsskatt på mark.

säljarens identiteter och bostadens legala skick. Och

•

Advokatarvode

det är också här som köparen får sitt ägarbevis ett så

•

Mäklararvode

kallat ”Escritura publica de compraventa”.

•

Och om man har lån på bostaden - Kostnaden
för dess hävning.
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CANO & CANO
LAWYERS

Property Conveyance Specialists
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Vi talar även Svenska!

