	
  

	
  

Marbella 2016-06-27

Nyhetsbrev till våra kunder
Sänkt arvsskatt i Andalusien träder i kraft den 1 januari 2017
Junta de Andalucia har beslutat att sänka arvsskatten så nedanstående är av intresse för
oss skandinaver i Spanien.
1. Junta de Andalucia har beslutat sänka arvsskatten genom att höja grundavdraget
i arvsskatteskalan. Ändringen sker vid arv efter den som avlider efter den 1
januari 2017.
2. Den berör bara de arvingar som är residenta i Spanien eller i EU.
3. För närvarande är arv skattefria om boets tillgångar uppgår till högst 175.000 €.
Den nya regeln innebär att fribeloppet höjs till 250.000 €.
4. Uppgår boets värde till 1 € mer än fribeloppet arvsbeskattas hela värdet.
Junta de Andalucia har för år 2016 budgeterat inkomsten från arvs- och gåvoskatten till 500
miljoner euro. Den nu beslutade ändringen kommer att kosta 125 miljoner euro per år. Det
motsvarar således 25 % av hela inkomsten från arvs- och gåvoskatten.
Det kan nämnas att beslutet kom ett par dagar innan riksdagsvalet den 26 juni trots att det är
6 månader kvar innan den nya lagen träder i kraft.
Sommaröppet
De har nu blivit sommar och vi håller öppet som vanligt måndag till fredag varje dag såvida
det inte är helg i Spanien. Under perioden den 25 juli till 31 augusti är våra öppettider kl 8-14
mot normalt kl 8-16.
Deklarationstider
Tänk på att den 30 juni är sista dagen att lämna in din spanska självdeklaration som avser
dig som privatperson.
Du som hyr ut din bostad i Spanien måste kvartalsvis inkomstdeklarera uthyrningen. Sista
dag för kvartal 2 är den 20 juli. För att vi ska garantera att hinna med att hjälpa dig behöver vi
underlaget senast den 10 juli.
Du som driver ett S.L.-bolag måste lämna in deklarationen för 2015 under juli månad 2016.
Vi önskar er alla en trevlig sommar!
Med vänlig hälsning
Bo Wennertorp
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