Sal 1
10.30 Så lyckas du med din utlandsflytt
Ett seminarium som ger tips och råd till alla som funderar på eller är på väg att flytta utomlands.
Vad bör jag tänka på inför planeringen av en utlandsflytt, vilka regler gäller, vilka förmåner, sociala
koder etc.
Seminariet hålls av Cecilia Borglin, Generalsekreterare, föreningen Svenskar i Världen.

11.30 Spanien
Ett seminarium som behandlar vad man bör tänka på innan man köper, medan man äger samt när
man säljer en fastighet i Spanien. Vi går igenom olika geografiska områden av Spanien där våra
utställare säljer fastigheter, klimat, mat, aktiviteter, kultur, sjukvård, skolor etc. Det lämnas även tips
och generella råd från en expertpanel samt en frågestund på slutet.
Moderator är Auktoriserade Skatterådgivaren Stefan Thomsson från Grant Thornton Skatt.med en
panel bestående av Anita Ekström från Huspanien och Bo Wennertorp från Global Accounting. Anita
har varit bosatt i Spanien under många år men arbetar nu från Sverige och Bo är bosatt och verksam i
Spanien sedan många år.

12.30 Portugal
Ett seminarium för dig som överväger att köpa en fastighet i Portugal. Här går vi igenom olika
geografiska områden av Portugal där våra utställare säljer fastigheter, klimat, aktiviteter, sjukvård etc.
Vi går också igenom vad man ska tänka på innan köpet, när man ska köpa, efter köpet samt en
frågestund på slutet.
Seminariehållare är Göran Andersson från Sparsam Skatt.

13.00 Skatt vid pensionering i Portugal
Här går vi igenom vad som gäller skattemässigt när man väljer att flytta till Portugal vid pensionering.
Kombinationen av Portugals fördelaktiga s.k. NHR-regler, Sveriges lagstiftning och Sveriges
skatteavtal med Portugal.
Vi går även igenom tre tänkbara scenarier till framtida förändringar och slutsatsen att det även
fortsättningsvis är skattemässigt fördelaktigt att flytta till Portugal.
Seminariehållare är Göran Andersson från Sparsam Skatt.

13.30 Skatter vid utflyttning
Detta seminarium belyser de skattekonsekvenser som uppkommer när man flyttar från Sverige till ett
annat land. Begreppen obegränsad respektive begränsad skattskyldighet tydliggörs och exemplifieras.
Hänvisning sker till såväl lagtext som vägledande rättspraxis. Tips och generella råd lämnas.
Seminariehållare är Auktoriserade Skatterådgivaren Stefan Thomsson från Grant Thornton Skatt.

14.30 Spanien
Ett seminarium som behandlar vad man bör tänka på innan man köper, medan man äger samt när
man säljer en fastighet i Spanien. Vi går igenom olika geografiska områden av Spanien där våra
utställare säljer fastigheter, klimat, mat, aktiviteter, kultur, sjukvård, skolor etc. Det lämnas även tips
och generella råd från en expertpanel samt en frågestund på slutet.
Moderator är Auktoriserade Skatterådgivaren Stefan Thomsson från Grant Thornton Skatt.med en
panel bestående av Anita Ekström från Huspanien och Bo Wennertorp från Global Accounting, båda
är bosatta och verksamma i Spanien sedan många år.

15.30 Köpeprocessen i Spanien
Detta seminarium går på djupet in i själva köpeprocessen när man ska förvärva en fastighet i Spanien.
Vilken roll har mäklare, ombud, notarie? Konkreta tips och råd inför köpet.
Seminariehållare är José Garcías-Valdecasas från företaget Huspanien.

Sal 2
11.00 Italien
Ett seminarium som behandlar vad man bör tänka på när man funderar på att köpa fastighet i Italien.
Här går vi igenom olika geografiska områden av Italien där våra utställare säljer fastigheter, klimat,
mat, aktiviteter, kultur, sjukvård, skolor etc. Vi går också igenom vad man ska tänka på innan köpet,
när man ska köpa, efter köpet samt tips och allmänna råd om vad som gäller vid köp av bostad i
Italien samt en frågestund på slutet.
Seminariehållare är Thomas Wallin samt Agneta Nordin som båda är bosatta i Italien och arbetar där
som mäklare.

12.00 Turkiet
Ett seminarium som behandlar vad man bör tänka på när man funderar på att köpa fastighet i Turkiet.
Här går vi igenom olika geografiska områden av Turkiet där våra utställare säljer fastigheter, klimat,
mat, aktiviteter, kultur, sjukvård, skolor etc. Vi går också igenom vad man ska tänka på innan köpet,
när man ska köpa, efter köpet samt en frågestund på slutet.
Moderator är Sadik Kutlu som är turkisk och svensk advokat från Guard Advokater AB samt en panel
bestående av 3 olika mäklare.

13.00 Frankrike
Ett seminarium som behandlar vad man bör tänka på när man funderar på att köpa fastighet i
Frankrike. Här går vi igenom olika geografiska områden av Frankrike där våra utställare säljer
fastigheter, klimat, mat, aktiviteter, kultur, sjukvård, skolor etc. Vi går också igenom vad man ska tänka
på innan köpet, när man ska köpa, efter köpet samt tips och råd om vad som gäller vid köp av bostad i
Frankrike samt en frågestund på slutet.
Seminariehållare är Elisabeth Kähler som är bosatt i Frankrike och arbetar där som mäklare.

14.00 Pensionering utomlands
Funderar du på att pensionera dig i sol och värme? Då är detta seminarium något för dig! Vi går
igenom de svenska lagkraven vid utflyttning och hur din pension beskattas vid bosättning i populära
länder som Spanien, Frankrike, Portugal, Thailand m fl. Vidare berör seminariet frågor om sjukvård,
uppskov vid fastighetsförsäljning, bolag, arv mm.
Seminariehållare är Göran Andersson från Sparsam Skatt.

15.00 Portugal
Ett seminarium för dig som överväger att köpa en fastighet i Portugal. Här går vi igenom olika
geografiska områden av Portugal där våra utställare säljer fastigheter, klimat, aktiviteter, sjukvård etc.
Vi går också igenom vad man ska tänka på innan köpet, när man ska köpa, efter köpet samt en
frågestund på slutet.
Seminariehållare är Göran Andersson från Sparsam Skatt.

Sal 3
11.00 MiMove – Bostadsportal i Spanien
En presentation av bostadsportalen MiMove av Maria Goth, PR- and Communications Manager.

11.30 USA
Ett seminarium som behandlar vad man bör tänka på när man funderar på att köpa fastighet i Florida
och Kalifornien. Här går vi igenom olika geografiska områden där vår utställare säljer fastigheter,
klimat, mat, aktiviteter, kultur, sjukvård, skolor etc. Vi går också igenom vad man ska tänka på innan
köpet, när man ska köpa, efter köpet samt tips och råd om vad som gäller vid köp av bostad i USA
samt en frågestund på slutet.
Seminariehållare är Inger Söderberg på lördagen och Åsa Gröttheim på söndagen.

12.30 Granada
Ett seminarium som behandlar vad man bör tänka på när man funderar på att köpa fastighet i
Granada Vi beskriver olika möjligheter till boende i regionen men även en introduktion till staden och
dess omgivningar.
Här går vi igenom vad man ska tänka på innan köpet, när man ska köpa, efter köpet, prisutveckling
etc. Seminariehållare är José Garcías-Valdecasas från företaget Huspanien.

13.30 Thailand
Ett seminarium som behandlar vad man bör tänka på när man funderar på att köpa fastighet i
Thailand. Här går vi igenom olika geografiska områden av Thailand där våra utställare säljer
fastigheter, klimat, mat, aktiviteter, kultur, sjukvård, skolor etc. Vi går också igenom vad man ska tänka
på innan köpet, när man ska köpa, efter köpet samt allmänna tips och råd om vad som gäller vid köp
av bostad i Thailand samt en frågestund på slutet.
Seminariehållare är Andreas Gumowski.

14.30 Malta
Ett seminarium som behandlar vad man bör tänka på när man funderar på att köpa fastighet på Malta.
Här går vi igenom olika geografiska områden av Malta där våra utställare säljer fastigheter, klimat,
mat, aktiviteter, kultur, sjukvård, skolor etc. Vi går också igenom vad man ska tänka på innan köpet,
när man ska köpa, efter köpet samt tips och råd om vad som gäller vid köp av bostad på Malta samt
en frågestund på slutet.
Seminariehållare är Lars Jörgensen.

15.30 Barcelona och Katalonien
Ett seminarium som behandlar vad man bör tänka på när man funderar på att köpa fastighet i
Barcelona och Katalonien. Vi beskriver olika möjligheter till boende i regionen med en självklar
utgångspunkt i Barcelona city men även en introduktion till Barcelonas vackra kuster norr och söder
om staden. Här går vi igenom vad man ska tänka på innan köpet, när man ska köpa, efter köpet,
prisutveckling etc.
Seminariehållare är Patrick Westerlund som är bosatt i Katalonien där han arbetar som mäklare.

