	
  

Marbella den 19 februari 2015

Till våra kunder
Spanska skatteverket har beslutat om en form av amnesti. Den gäller samtliga
skatteresidenta personer i Spanien som uppburit pension från utlandet. Amnestin
innehåller ett par olika punkter. Vi vill uppmärksamma dig på att inkomster till och
med 2009 nu har preskriberats. 2010 års inkomster preskriberas den 30 juni 2015.
1. Den första punkten avser dig som har oredovisade utländska pensioner. Om
du deklarerar dessa senast den 30 juni 2015 samt innan samma datum
betalar skatten på denna pension så drabbas du ej av räntor, straffavgifter
eller annan sanktion.
2. Du som gjort frivillig rättelse avseende utländsk pension och då drabbats av
räntor, straffavgifter eller annan sanktion kan kräva tillbaks dessa avgifter från
spanska skatteverket. Detta kan avse rättelser gjorda för åren 2010-2013.
3. För dig som fått din deklaration ändrad avseende utländsk pension för åren
2010-2013 gäller på samma sätt att du kan kräva tillbaks påförda räntor,
straffavgifter och andra sanktioner.
4. Skatteverket uppmanar de som påförts räntor, straffavgifter eller andra
sanktioner för åren 2007-2009 avseende utländsk pension att ansöka om
återbetalning av dessa avgifter. Men man kan ej lova att så kommer att ske
eftersom dessa år har preskriberats. Men de skattskyldiga som drabbats
uppmanas att ansöka om återbetalning av dess avgifter.
De flesta av er som läser detta PM har i dagarna fått ett brev från spanska
skatteverket.
Om du vet att du har oredovisad utländsk pension så bör du redovisa denna senast
den 30 juni 2015.
Självklart hjälper vi till med all formalia kring ansökan om återbetalning. Välkommen
att kontakta oss så hjälps vi åt.
Vänliga hälsningar
Bo Wennertorp
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