Marbella i mars 2015
Till alla våra kunder
1. Det är nu dags att rapportera förmögenhet utanför Spanien på blankett 720. Du som
har denna skyldighet skall göra detta senast 31 mars. Rapporten avser situationen per
2014-12-31. Förmögenheten utanför Spanien delas upp i tre områden. Den grupp som
överstiger 50,000€ medför skyldighet att rapportera allt inom gruppen. De tre
grupperna är likvida medel/bankmedel, värdepapper samt fastigheter. Om du således
har bankmedel utanför Spanien överstigande 50,000€ skall alla konton rapporteras
Inte bara de konton som överstiger 50,000€. Om du har värdepapper utanför Spanien
med ett värde av 40,000€ samt en sommarstuga i Sverige värd 40,000€ behöver
någon rapport ej inlämnas eftersom ingen grupp överstiger 50,000€. Om du tidigare år
rapporterat din förmögenhet på blankett 720 så behöver du bara rapportera om
antingen förmögenheten har ökat med mer än 20,000€ sedan förra rapporten eller om
något konto avslutats eller värdepapper/fastighet sålts. Denna rapport avser endast
rapporten. Obs sista betalningsdagen är den 31 mars 2015.
2. Många har upplevt Portugals strategi att locka utländska pensionärer till Portugal
genom att beskatta dessa pensionärer lågt eller rent av till noll intressant. Spanien har
nu svarat genom en något annan strategi. Från den 1 januari 2015 gäller att
invandrade till spanien med en arbetsinkomst per år upp till 600,000€, under vissa
förutsättningar, betalar en fast skatt om 24 %. Skattesatsen är oberoende av
arbetsinkomsten, bara att den understiger 600,000€ per år. Investeringar utanför
Spanien (värdepapper som alstrar ränta, utdelningar eller reavinster) behöver ej skatta
för dessa intäkter i Spanien. Men enligt reglerna skall pensioner beskattas som
tidigare. Likaså arbete utfört som enskild firma. Man måste ansöka om att få tillhöra
denna grupp av skattskyldiga. En förutsättning för att få tillhöra denna grupp är att man
blivit resident efter den 1 januari 2015. Självklart hjälper vi på Global Accounting dig
med ansökan om att få tillhöra denna grupp av skattskyldiga.
3.

Vi vill gärna påminna om vårt februarimeddelande där spanska skatteverket beslutat
att införa en form av amnesti för orapporterade eller felaktigt rapporterade utländska
pensioner. Om dessa rapporteras och regleras senast den 30 juni 2015 så slipper du
tillägg i form av räntor, straffavgifter eller andra sanktioner. Om du redan påförts dessa
avgifter med anledning av rättelse av redan avlämnad deklaration och rättelsen avser
utländsk pension så kan du under vissa omständigheter kräva tillbaks dessa straff. Vi
på Global Accounting hjälper dig gärna med rättelse eller att begära återkrav för redan
betalda avgifter och räntor.
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