
November 2020, nr. 2 

Legal 
Mixed 
Zone 
Läs i detta nummer: 

Sida 1 - Nya tider, ny logotyp, ny hemsida och ett nytt digitalt Spanien? 

Sida 1 - Om du äger fastighet i Spanien, kom ihåg självdeklarationen före 31.12.2020 

Sida 2 - Realisering av hypotekslån i fastighet 

Sida 2 - Spansk advokat eller icke auktoriserad rådgivare? 

Sida 3 - Spansk arvsskatt i Murcia 

Sida 3 - Nytt Högsta domstolsbeslut om falska egenföretagare 

Sida 4 - Nya regler om hemarbete 

Sida 4 - Stora böter till dansk semesterstiftelse för brist på turistlicens 

Sida 5 - Styrelsen i ett spanskt bolag 

Sida 5 - Ansvarsförklaring ersätter (tillfälligt) kravet på ibruktagningstillåtelse i Andalusien 

Sida 6 - Försäljning för dansk exekutors räkning av en fastighet i Spanien tillhörande ett komplicerat konkursbo 

Sida 6 - Ny värderingsnorm vid beskattning av fastigheter? 

Sida 7 - Nya krav på fastighetsmäklare i Andalusien? 

Sida 7 - Värt att veta för spelare vid övergång från en spansk klubb 

Sida 8 - Zafo Law lanserar ny hemsida 



Legal Mixed Zone 
Informationsbrev om spansk rätt 

�ϭ 

Innehåll 
 
1 - Nya tider, ny logotyp, ny hem-
sida och ett nytt digitalt Spanien? 

1 - Om du äger fastighet i Spanien, 
kom ihåg självdeklarationen före 
31.12.2020 

2 - Realisering av hypotekslån i 
fastighet 

2 - Spansk advokat eller icke 
auktoriserad rådgivare? 

3 -  Spansk arvsskatt i Murcia 

3 - Nytt Högsta domstolsbeslut om 
falska egenföretagare  

4 - Nya regler om hemarbete 

4 - Stora böter till dansk semester-
stiftelse för brist på turistlicens 

5 - Styrelsen i ett spanskt bolag 

5 - Ansvarsförklaring ersätter (till-
fälligt) kravet på ibruktagnings-
tillåtelse i Andalusien 

6 - Försäljning för dansk exekutors 
räkning av en fastighet i Spanien 
tillhörande ett komplicerat 
konkursbo 

6 - Ny värderingsnorm vid 
beskattning av fastigheter? 

7 - Nya krav på fastighetsmäklare i 
Andalusien? 

7 - Värt att veta för spelare vid 
övergång från en spansk klubb 

8 - Zafo Law lanserar ny hemsida 

Nya tider, ny logotyp, ny hemsida och 
ett nytt digitalt Spanien? 
Spanien påverkas starkt av corona-pandemin, och det påverkar alla indi-
vider och bolag som har en relation till Spanien i mer eller mindre grad. 
 
På Zafo Law försöker vi hantera den nya corona-vardagen med opti-
mism. Vi är övertygade om att det också måste finnas möjligheter till ut-
veckling av nya produkter, tjänster och verksamheter gömda i den grå 
corona-verkligheten, och sådana affärsmöjligheter ses naturligtvis bara 
om ljuset är tänt och inte släckt. 
 
Vi har länge fokuserat på våra egna digitala möjligheter och förändringar 
inom de ramar och spelregler som det papperstunga och byråkratiska 
spanska samhället nu tillåter oss att göra. Det är vår förväntan att coro-
na-pandemin kommer att innebära att Spanien går mot den digitala 
verkligheten i snabbare takt än tidigare. 
 
Även om detta är ett annat exempel på de stora nödvändiga samhälls-
förändringarna som bara sker efter yttre påverkan i Spanien, är det i den 
utsträckningen positivt om Spanien på baksidan av corona-pandemin 
kan bli ett mer digitalt samhälle. 
 
Samtidigt bör goda möjligheter öppnas för svenska bolags försäljning av 
tekniska lösningar till Spanien, där den spanska regeringen tillsammans 
med den privata sektorn under perioden 2020-2025 kommer att spende-
ra 70 miljarder euro för att sprida bl.a. 5G, artificiell intelligens, Big Data, 
cybersäkerhet och digitalisering av verksamheter.   
 

Privat,skatt 

Om du äger fastighet i Spanien, kom 
ihåg självdeklarationen före 31.12.2020 
Alla icke-residenta fastighetsägare i Spanien måste minst en gång om 
året lämna in en spansk självdeklaration till de spanska skattemyndig-
heterna.  
 
Detta gäller även om man inte har haft hyresintäkter, eftersom det är 
den period utan hyresintäkter som måste deklareras före den 31.12.2020.  
 
Du kan läsa mer om spansk självdeklaration för icke-residenta på vår 
hemsida, där du också kan ladda ner vårt Fakta Blad gällande ämnet. 
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Boutique, hypotekslån på fastighet 

Realisering av hypotekslån i fastighet 
En avgörande EU-dom från 2017 gör det för närvarande svårt för banker 
att realisera sitt spanska hypotekslån i fastigheter i Spanien, i alla fall där 
det finns ett fallissemang på lånet som säkrats genom pant. 
 
I domen fastställs det att det, av konsumentskäl, måste bedömas om be-
stämmelser i låneavtal, enligt vilka hela det förfallna beloppet, i form av 
lånets kapital och ränta, kan krävas att återbetalas (påskyndad återbetal-
ning) om gäldenären inte uppfyller sina skyldigheter, är rimliga och giltiga.  
 
Vid denna rimlighetsvärdering måste de spanska domstolarna överväga 
om gäldenärens (konsumentens) försumlighet på lånet är tillräckligt allvarlig i förhållande till lånets varaktighet och 
belopp, och om gäldenärens negativa handlingar har gett gäldenären möjlighet att undvika en påskyndad återbetal-
ning.  
 
Det finns ännu ingen lagstiftning eller rättpraxis som definierar när så är fallet, och ett förtydligande av detta kom-
mer troligen inte att finnas tillgängligt förrän den spanska högsta domstolen har haft möjlighet att ta itu med frågan.  
 
Fram till dess kommer en realisering av ett hypotekslån på en fastighet bara att ge täckning för de tjänster som kan 
ha fallerat, medan den återstående delen av lånet efter en realisering av hypotekslånet inte kommer att säkerställas 
av den nu realiserade inteckningen.  
 

Bolag, Privat 

Spansk advokat eller icke auktoriserad rådgivare? 
I Spanien stöter man dessvärre på många icke auktoriserade rådgivare, som olagligt erbjuder juridisk rådgivning.  
 
Det kan som svensk vara svårt att ta reda på om den rådgivning som man erbjuds kommer från en riktig spansk ad-
vokat, eller om det är från en icke auktoriserad och därmed olaglig aktör. 
 
Enligt spansk lag är det endast spanska och utländska advokater som är medlemmar i det spanska advokatsamfun-
det, Colegio de Abogados, som får ge råd om juridiska frågor i Spanien. Detta gäller både rättsliga och icke-rättsliga 
frågor. 
 
Advokater kan driva sin verksamhet i ett företag, och Zafo Law S.L.P. är ett exempel på detta. Förkortningen S.L.P. 
efter ett företagsnamn indikerar ”Sociedad Limitada Profesional”. 
 
Ett S.L.P. måste vara registrerat hos Colegio de Abogados, och därmed säkerställa kontrollen av advokatbyrån, och 
det är därför endast i bolagsformen S.L.P. som juridisk rådgivning kan erbjudas. 
 
Majoriteten av ägarna i ett spanskt S.L.P. måste ha en spansk advokatlegitimation, och i styrelsen måste mer än ½ av 
medlemmarna likväl ha en spansk advokatlegitimation. Om bolaget inte har en styrelse, måste bolagets direktör 
(administrador) vara en utbildad advokat och ha en spansk advokatlegitimation. 
 
Du kan läsa mer på vår hemsida, där du också kan ladda ner ett Fakta Blad om detta ämne. 

Anmäl dig 
Legal Mixed Zone 
på zafolaw.com 
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Privat, skatt 

Spansk arvsskatt i Murcia 
I Spanien beräknas och betalas den spanska arvsskatten individuellt av 
varje arvinge, och inte av en egendom. De olika spanska regionerna har 
kompetens att göra sina egna avdrag, som kan användas när reglerna för 
den specifika regionen gäller.  
 
I regionen Murcia har denna kompetens använts för att tillhandahålla ett 
stort avdrag för arvingar i arvsgrupperna 1 och 2. Dessa arvsgrupper inklu-
derar barn och make/maka, men inte ens partners särkullbarn.  
 
Grundavdrag: Vid beräkning av skatteunderlaget kan det nationella 
grundavdraget på 16.000 EUR användas. Ytterligare grundavdrag för arvsgrupperna 1 och 2 är endast möjliga när man 
tar över ett företag i Murcia, och det bevaras i Murcia under de följande fem åren.  
 
99% avdrag: I Murcia ges ett avdrag i den beräknade arvsskatten på 99% för arvsgrupper 1 och 2. Det finns alltså 
praktiskt taget ingen spansk arvsskatt att betala när arvingar är barn och make/maka.  
 
Ogifta sambos: Ogifta sambopar likställs med makar när det gäller arvsskatt, om deras förhållande registreras ordent-
ligt hos myndigheterna i enlighet med de regler som gäller för detta i Murcia.  
 

Bolag, arbetsrätt 

Nytt Högsta domstolsbeslut om falska egenföretagare 
Den spanska Högsta domstolen har avgjort ett mål gällande ett ärende som rör den spanska startupen Glovo, en 
tjänst genom vilken individer kan få levererat olika former av inköp, såsom medicin, matvaror, snabbmat osv., från 
butik till sitt hem. Detta görs genom bud, i Spanien kända som ”riders”, som har stor frihet att planera sin arbetsdag. 
De olika domstolarna runt om i Spanien har haft svårt att definiera om det var tal om egenföretagare eller anställda, 
och Högsta Domstolens nyligen satta dom fastställer de viktigaste riktlinjerna för detta.  
 
Högsta domstolens avgörande är från den 25 september 2020, och handlar uteslutande om bud från Glovo. Domen 
anger att dessa bud måste betraktas som anställda och inte som egenföretagare.  
 
Anledningen till detta är att det är Glovo som fastställer de väsentliga villkoren för tillhandahållandet av tjänsten, 
och de äger också huvudtillgångarna för att kunna utföra verksamheten, medan buden inte har sin egna och obero-
ende organisation, som tillhandahåller en tjänst som används i arbetsgivarens organisation.  
 
Även om domen endast gäller för bud från Glovo, kan riktlinjerna tillämpas på liknande tjänster såsom Amazon, 
Deliveroo m.fl. 
 
Konsekvensen av att detta är betraktat som ett anställningsförhållande, och inte ett frilansförhållande, är att företa-
get måste betala in sociala bidrag för de anställda till Seguridad Social för de senaste 4 åren, och med en tilläggsav-
gift på 20%. Den sociala avgiften betalas utöver bruttolönen och som tumregel är beloppet på ca. 30% av brutto-
lönen.  
 
Dessutom kan det finnas risk för böter på mellan 3.126 euro – 10.000 euro. 
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Bolag, arbetsrätt 

Nya regler om hemarbete 
Den spanska regeringen har vidtagit ny lagstiftning för hemarbete i anställningsförhållanden, som utförs med hjälp 
av IT och telekommunikation. Ett avtal om hemarbete måste vara skriftligt för att vara giltigt, och lagen specifierar 
ett antal villkor som måste anges i det skriftliga avtalet.  
 
Det är tal om hemarbete när arbetet sker hemifrån på regelbunden basis, vilket förstås som minst 30% av arbetsti-
den under en period på 3 månader. Hemarbetet måste vara frivilligt för både arbetstagare och arbetsgivare. 
 
De nya reglerna trädde i kraft den 13 oktober 2020, men lagen gäller inte för avtal om hemarbete som ingåtts till 
följd av COVID-19. Andra redan existerade avtal om hemarbete gäller fram till den 12 oktober 2021, men kan förlängas 
av parterna med 3 år. Om det befintliga avtalet inte har ingåtts skriftligen, börjar de nya reglerna att gälla från och 
med den 13 januari 2021, och måste då göras skriftligen. 
 
På vår hemsida kan du läsa mer om de viktigaste aspekterna av de nya reglerna för hemarbete. 
 

Privat, fastighet 

Stora böter till dansk semesterstiftelse för brist på turistlicens 
Zafo Law har upprepade gånger blivit ombedd att ta itu med frågan om det är nödvändigt för en skandinavisk 
semesterstiftelse att erhålla en spansk turistlicens för en semesterbostad i Spanien. Argumentet för att det inte 
borde vara nödvändigt, har varje gång getts, eftersom det är tal om en begränsad grupp människor, där uthyrningen 
endast sker till semesterstiftelsens medlemmar.  
 
Zafo Law har varje gång varit tvungen att svara att det kommer att vara mycket svårt för en spansk myndighet att 
förstå vad en skandinavisk semesterstiftelse innebär, eftersom liknande upplägg inte är känt i Spanien, och eftersom 
en semesterstiftelses verksamhet just består av uthyrning av semesterbostäder till sina medlemmar (turister) är det 
svårt att se varför denna aktivitet skulle undantas från kravet på turistlicens. 
 
Kravet på turistlicens finns i lokala regler, men alla använder ungefär samma definitioner. Enligt katalansk lag om bo-
städer för turiständamål, definieras de, till exempel, enligt följande: 
 
· Bostäder för turiständamål anses vara de bostäder, där uthyrning 

sker, direkt eller indirekt, till en tredje part upprepande gånger och 
mot en ekonomisk ersättning, för en tillfällig vistelse i en bostad 
lämplig för omedelbar användning.  

· Vistelsen anses vara tillfällig när vistelsen är 31 dagar eller mindre, 
och upprepande gånger anses vara när du hyr ut bostaden två el-
ler flera gånger inom ett år.  

 
En dansk semesterstiftelse har nyligen fått böter på 30.000 euro för att 
den inte har haft turistlicens, och vi rekommenderar fortsatt alla skandi-
naviska semesterstiftelser att ansöka om turistlicens för deras semester-
bostäder i Spanien.  
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Bolag, bolagsrätt 

Styrelsen i ett spanskt bolag 
I Spanien måste ett bolag drivas, styras och representeras genom en av 
tre möjliga styrelseformer. Vissa av dessa existerar inte i Skandinavisk 
bolagsrätt. 
 
1. En ”manager” (administrador) 
2. Två ”manager” (administradores) (gemensamt / separat) 
3. En styrelse (minst tre medlemmar) 
 
Det är möjligt att utse en Consejero delegado (ung. ledamot med dele-
gation) bland styrelsens medlemmar i vilken de flesta av styrelsens behörigheter kan delegeras. Således kan en 
Consejero delegado agera å styrelsens och bolagets vägnar och kan därför underteckna anställningsavtal och andra 
kontrakt och även hantera bolagets bankkonto, m.m. 
 
En sekreterare för styrelsen (secretario no miembro) kan utses - i de flesta fall bolagets advokat. Denne kan å styrel-
sens eller bolagsstämmans vägnar underteckna dokument och upprätta handlingar inför notarie, exempelvis årsre-
dovisningar eller ändringar i bolagsordningen. Följaktligen behöver styrelsemedlemmarna inte personligen infinna sig 
inför notarie utan kan underteckna protokollen medan de befinner sig i ett annat land än Spanien.  
 
För bolag vars aktiekapital överstiger 300.000 euro eller som har en omsättning på över 600.000 euro eller fler än 50 
anställda måste en juridisk rådgivare (letrado asesor) utses, vilken bör vara närvarande och tillhandahålla rådgivning 
vid styrelsemöten. Det huvudsakliga syftet med detta är att undvika att styrelsen ingår avtal som är i strid med lagen 
och som kan leda till ersättningsansvar. 
 
Du kan läsa mer på vår hemsida, där du också kan ladda ner ett Fakta Blad gällande ämnet.  
 

Privat, fastighet 

Ansvarsförklaring ersätter (tillfälligt) kravet på 
ibruktagningstillåtelse i Andalusien 
Som ett resultat av de förlamade konsekvenserna av COVID-19 har ett nytt stycke lagts till i artikel 169, gällande 
stadsplanering i Andalusien (LOUA). Det nya stycket ersätter Licencia de Primera Ocupacion (ibruktagningstillåtelse) 
med Declaracion Responsable (ansvarsförklaring), vilket befriar byggherren från skyldigheten att bli beviljad en ibruk-
tagningstillåtelse. 
 
Detta förenklar processen, eftersom tillträde av byggnaden kan ske från det ögonblick byggnaden blir färdigkon-
struerad och ansvarsförklaringen har lämnats in till kommunen. 
 
Den spanska regeringen har emellertid väckt talan mot den regionala regeringen, Junta de Andalucia, med motive-
ringen att stycket går emot landets konstitution, men hittills gäller den nya bestämmelsen. 
 
Skulle den slutliga domen bli att det nya stycket anses gå emot konstitutionen kan en ibruktagningstillåtelse, som 
erhållits genom en ansvarsförklaring före den slutliga domen, inte ogiltigförklaras, då en dom i konstitutionella ären-
den, i enlighet med domstolarnas vanliga praxis, inte gäller med retroaktiv verkan. Det är därför underförstått att de 
som erhålls en ibruktagningstillåtelse genom en ansvarsförklaring, kommer anses giltiga i en eventuell dom mot det 
nya stycket. 

´'HW�NDQ��OlWW��KlQGD�DWW�
PDQDJHU���VW\UHOVH-

OHGDP|WHU�EOLU�SHUVRQOLJW�
EHWDOQLQJVDQVYDULJD�I|U�
ERODJHWV�I|USOLNWHOVHU�

JHQWHPRW�
XWRPVWnHQGH���´ 



�ϲ 

 

Legal Mixed Zone   �   November 2020, nr. 2 

Privat, arv 

Försäljning för dansk exekutors räkning av en fastighet i 
Spanien tillhörande ett komplicerat konkursbo 
I ett komplicerat arvsrättsärende som redan hade pågått i flera år när det hamnade på vårt bord, har vi lyckats sälja 
dödsboets egendom i Spanien och föra över vinsten till konkursförvaltaren i Danmark. 
 
Utmaningen i det här ärendet var att ägaren till egendomen i Spanien enligt det spanska fastighetsregistret var ett 
danskt företag. Dock hade detta företag enligt det danska företagsregistret upplösts och likviderats till följd av kon-
kurs och samtliga fordringsägare erhållit betalning.  
 
Därför hade den danska skifteretten beslutat att bolagets egendom i Spanien skulle överlåtas på bolagets två del-
ägare. Denna överlåtelse blev dock aldrig registrerad i Spanien och när en av delägarna sedan gick bort år 2014 var 
egendomen fortfarande registrerad med det numera icke-existerande danska bolaget som ägare. 
 
Således hade testamentsexekutorn i Danmark ett danskt konkursbo som ur dansk synvinkel ägde en tillgång i Spa-
nien, men utan möjlighet att sälja fastigheten på grund av ärendets komplicerade natur. 
 
Dock lyckades Zafo Law genomföra det som var nödvändigt för att fastigheten skulle kunna säljas. 
  
Vi nämner detta ärende med viss stolthet, då vi är övertygade om att inte många spanska advokatbyråer skulle kun-
nat lösa uppgiften på ett sådant sätt. 
 

Privat, skatt 

Ny värderingsnorm vid beskattning av fastigheter? 
Spaniens regering har kommit upp med ett förslag på en lag om förhindrande av skattefusk och nu inleds processen 
för att få lagen antagen av Spaniens parlament. Om förslaget godkänns kommer en ny värderingsnorm för fastighe-
ter att tas i bruk och denna kommer att användas som beräkningsgrund för spansk överlåtelse- och stämpelskatt 
(ITPAJD), förmögenhetsskatt (IP) och gåvo- och arvsskatt (ISD). 
  
Lagförslaget kommer till mot bakgrund av de många domstolstvister som värdebestämmande av fastigheter föran-
leder och då detta värde ligger till grund för beräkningen av skatter är syftet att öka rättssäkerheten för skattebeta-
larna. 
 
Meningen är att det nya värdet ska slås fast av det spanska lantmäteriet (Catastro)  och att denna värdering sedan 
ska utgöra beräkningsgrund för ITPAJD, IP och ISD. 
 
Utgångspunkten för värderingarna ska vara prisinformation som inhämtats från de kontrakt som upprättats inför 
notarie för köp och försäljning av fastigheter. 
 
Samtliga av Spaniens regioner stöder denna nya värderingsnorm och således förväntas lagförslaget godkännas. 
 
Det bör noteras att denna värdering  kommer att skilja sig från taxeringsvärdet (valor catastral) och den kommer 
därför inte att påverka de skatter som beräknas på taxeringsvärdet, såsom inkomstskatt (IRPF/IRNR), fastighetsskatt 
(IBI) eller den lokala värdeökningsskatten (plusvalia municipal). 
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Privat, fastighet 

Nya krav på fastighetsmäklare i Andalusien? 
I Andalusiens Lag 1/2018 slås det fast att fastighetsaffärer i konsumentskyddssyfte ska regleras mer ingående i ett 
framtida dekret inom ett år från det att lagen trädde i kraft 08.05.2018. 
 
Detta bör göras genom att sätta upp ett register där fastighetsmäklare måste registrera följande information: 
  
· Identifikation och fysisk adress i Spanien 
· Om de tillhör ett yrkessamfund (Colegio profesional) eller ej 
· Studier som kan bestyrkas och icke förekomst i brottsregistret 
· Ansvarsförsäkring samt en bankgaranti 
 
Dekretförslaget innehåller detaljerade krav för att kunna vara verksam 
som fastighetsmäklare, där åtminstone ett av följande måste uppfyllas: 
 
· Minst två års tidigare erfarenhet som fastighetsmäklare. 
· Universitetsexamen i samhällsvetenskap, juridik, ingenjör eller arkitektur. 
· Kompletterande studier med minst 200 timmars utbildning inom fastighet. 
 
Det förtydligas att kraven gäller för bolagets ”administrador” och för de personer som ansvarar för vart och ett av de 
kontor som kan vara tillgängliga för allmänheten. Om fastighetsmäklarbyrån enbart bedriver sin verksamhet online, 
gäller kraven den person som representerar bolaget, och det är denna person som måste ansöka om registrering.  
 
Det krävs täckning av en ansvarsförsäkring på minst 100.000 euro per skada och 600.000 euro per år, och även en 
bankgaranti på 60.000 euro per kontor, som är öppna för allmänheten, - eller per person i det fall affärsverksamheten 
enbart bedrivs online. 
 
Den slutliga texten håller fortfarande på att skrivas och detta Dekret har därför ännu inte trätt i kraft. 
 

Boutique, idrottsjuridik 

Värt att veta för spelare vid övergång från en spansk klubb 
När en fotbolls- eller handbollsspelare går över från en spansk klubb till en klubb utanför Spanien kan detta ske un-
der antingen sommarens eller vinterns transferperiod. I vissa fall betalas även en övergångssumma från den nya klub-
ben till den spanska klubben. I sådana situationer står ofta stora summor på spel och det är värt att ställa två frågor: 
 
· Har jag som spelare rätt till en del av övergångsavgiften? 
· Har jag som spelare möjlighet att få en skatteåterbetalning om jag planerar för en optimal övergång? 
 
Spelaren kan enligt den spanska lagen om särskilda anställningsvillkor för professionella idrottare och den specifika 
fotbollklubbens kollektivavtal ha rätt till 15% av övergångssumman när hen går över till en ny klubb. 
 
I Spanien har du under ett specifikt år antingen skattehemvist eller också har du det inte. Din status gäller alltså hela 
inkomståret. Ett klubbyte under sommarens transferperiod bör därför planeras så att det senare kan påvisas att spe-
laren lämnade Spanien innan slutet av juni. På så vis får spelaren rätt att vid det spanska skatteverket ansöka om 
återbetalning på grund av att preliminärskatten som dragits av på lönen under årets första sex månader varit för hög. 
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Zafo Law S.L.P är en av de spanska advokatbyråer som är mest inriktade mot skandinaviska klienter såsom 
privatpersoner, företag och advokater med relation till Spanien. Vi har kontor i Barcelona, Marbella och Alicante, 
varifrån vi täcker hela Spanien.  
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Zafo Law lanserar ny hemsida 
Det är med stort nöje vi kan presentera både vår nya logotyp och hemsida. 
 
Namnet och värdena är desamma, men vi har känt att tiden hade kommit för ett mer modernt och samtida uttryck. 
Samtidigt sätter vi mer fokus på vår digitala profil, och kommer under den kommande tiden att aktivera vår nya 
digitala plattform. 
 
Om du har ris, ros, kommentarer eller frågor i allmänhet om Zafo Law, är du välkommen att skriva till oss på 
info@zafolaw.com. 




