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VART BÖRJAR MAN?
Att köpa ett ställe i solen är många svenskars dröm
Jag har skapat den här checklistan för att hjälpa och
förbereda er på hur de olika stegen i en spansk
husköparprocess ser ut
Köpprocessen ser lite annorlunda ut jämfört med i
Sverige, men samma som här börjar ni med några
enkla frågor.

Är syftet bara rekreation eller finns en
önskan om att kunna bosätta sig i solen?
Vilken omgivning ska vi söka i?
◊

Stad med nära till alla bekvämligheter

◊

Lantlig by med en genuin spansk atmosfär

◊

Sandstrand nära hav sol och bad
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EGENSKAPER
När ni bestämt omgivning är det dags att titta på
andra egenskaper som t.ex. hur många rum ni
behöver, storlek på fastigheten, finns parkering mm?
När det gäller storleken har de två mått som anges
”Metros cuadrados construidas” samt
” Metros cuadrados utilizables” den första är hela
konstruktionsytan som ingår i fastigheten och det
kan vara väggar, del av trapphus, förråd eller
garageytor.
Metros cuadrados utilizables är den ytan man kan
möblera.
Vilken våning vill ni bo på? Tänk på eventuell trafik
och ljud från gatan.
Terrass eller balkong? En del mäklare skriver terrass
även när det är en balkong.
Närhet till affärer?
Kan ni besöka fastigheten olika tider på dygnet är
det bra för att se hur varmt det blir.
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FINANSIERING OCH BANKEN

◊

Hur mycket ska ni investera

◊

Behöver ni låna

Dyras är om ni väljer en fastighet i stadsmiljö, sen
kommer fastigheter nära havet och lägst pris finner ni i
den lantliga miljön.
Generellt kan man säga att den pågående pandemin
har sänkt fastighetspriserna med ca: 5-6% och det lär
fortsätta till 2022-23..
Om ni ska låna till hela eller en dal av investeringen
måste ni bestämma om ni vill använda en bank i
Sverige eller en i Spanien.
Ett bankkonto i Spanien kommer ni behöva för att
sköta betalning av löpande räkningar men om ni tar
ett lån i en spansk bank och inte är bosatt i Spanien
kommer de kräva 30-50% i handpenning samt att ni
tar risken med förändringarna i valutakursen.
Så prata med en Svensk bank är ett gott råd.
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När ni bestämt hur mycket ni vill investera måste ni även ta
hänsyn till övriga avgifter som kommer med köpet.

◊ Skatt ”ITP” mellan 6–10% beror på region men
räkna med 10%. Gäller det nybyggnad, då heter
skatten ”IVA” och är på 10% utom på Kanarieöarna
där är den 7%
◊ Notarie, Fastighetsregistrering, Värderingsman och
Advokat (om ni anlitat en). Så räkna med att de
tillkommande kostnaderna totalt blir ca 15% på
köpeskillingen.

Nyligen har EU domstolen slagit fast att en del av dessa
kostnader måste bankerna stå för, så en förändring är på väg.
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VIKTIGA DOKUMENT

Viktigt !! Före köpet finns det några dokument
ni måste eller bör kontrollera eller få kontrollerat.
”Nota simple” det innehåller detaljerad information om
fastigheten, ägarinformation, om det finns skulder på
fastigheten, tomtgränser och hur området är klassificerat.
ITE (Inspección Técnica de Edificios) visar underhåll och
energideklaration på fastigheten.
Om fastigheten har en tillhörande terras är det vanligt att
man inte äger terrassen men har exklusiv rätt att nyttja
den, så säkerställ att ”Uso y disfrute” finns med i
kontraktet där terrassen nämns.
Om ni använder en advokat (som ni gett fullmakt) be
dem kontrollera att fastigheten och ”la comunidad” är
utan skulder 3 år tillbaka.
De kan även kontrollera om det finns några nya
byggnader planerade i området. (ex. flygplats = kan
vara mindre bra)
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FÖRHANDLING OCH KONTRAKT

Förhandla och pruta är en del av den spanska
kulturen, och ingen som säljer fastigheter i Spanien
förväntar sig få det begärda priset. Ni kan räkna med att
få ner priset 5-10% mer om det legat ute länge till
försäljning eller om det finns renoveringsbehov.
När ni kommit överens om ett pris, det är då köpprocessen
skiljer sig från den svenska. Man kan teckna ett
”Contrato de reserva” = ett reservationskontrakt vilket
innebär att mäklaren inte får visa objektet för fler
potentiella kunder och ska ta bort det från intenetsidor
där det är ute till försäljning, dock finns det inget
lagkrav på ett ”contrato de reserva” och då lägger ni
endast en liten deposition t.ex. 1000€.
Depositionen förlorar ni om ni ångrar sig efter ha skrivit
ett Contrato de reserva.
Nästa steg är kontraktet som reglerar handpenningen
”Contrato de arras” i detta kontrakt regleras tillträdes
datum och betalningsdatum. En del mäklare säger att
det ska vara 10% men det är inte lagstadgat.
(Försök hålla det under 10 000€ oavsett vad ni köper)
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Betalningsdatumet är viktigt även om ni inte behöver
ordna ett lån. Be om 90 dagar.
När ni skrivit ert Contrato de arras kan ni med det i
handen ansöka om ett ”N.I.E.” (Numero de Identidad de
Extranjero) hos polisen eller via den Spanska ambasaden.
NIE behövs även för att teckna avtal för t.ex. el, vatten,
sopor och spanskt bankkonto.
Om ni drar sig ur nu, förlorar ni er handpenning och om
säljaren drar sig ur ska de betala er DUBBLA
handpenningsbeloppet.
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TILLTRÄDE

”Escritura de compraventa” heter det sista
dokumentet ni skriver under. Vid detta tillfälle brukar
följane personener närvara köpare, säljare, mäklare,
bankrepresentat, notarie samt er advokat
(om ni anlitat en).
Säljaren får sin slutbetalning och ni får nycklarna till
fastigheten.
Vid detta tillfälle brukar banken hjälpa till och betala ITP
skatten och skicka in förändringarna till
fastighetsregistret (har ni anlitat en advokat kan de
också hjälpa er med detta).
Nu är det hela klart, lycka till…..

Vill ni ha hjälp, kontakta mig på www.scsi.se
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LITEN ORDLISTA
Spanska

Svenska

Piso

Lägenhet

Casas o Charlets

Hus och Villor

Casas rústicas

Lanthus

Duplex

Etagevåning

Áticos

Vindsvåning

Habitaciones

Rum

Baños

Badrum eller ”toaletter”

Estado

Skick

Obra nuevo

Ny produktion

Buen estado

Bra skick

A reformar

Renoveringsbehov

Planta

Våning

Ascensor

Hiss

Plaza de garaje

Garageplats

Transtero

Förråd

Amarios empotrados

Inbyggda garderober

Jardin

Trädgård

Piscina

Pool

Tipo de anuncio

Annons typ

De bankas

Bank återtagen

Cheklistan är gratis, men vill ni bidra till mitt arbete kan ni swisha
valfritt belopp här.
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