
Sal 1 
 
11.00 Albanien 
Ett seminarium som behandlar vad man bör tänka på när man funderar på att köpa fastighet i 
Albanien. Här går vi igenom olika geografiska områden av Albanien 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, tips och råd om vad som gäller vid 
köp av bostad i Albanien samt en frågestund på slutet.  
Seminariehållare är Kristofer Lönnå från alltomalbanien.se. 
 
 

12.00 Italien  
Ett seminarium som behandlar vad man bör tänka på när man funderar på att köpa fastighet i 
Italien. Seminariet öppnas av Italiens ambassadör på lördagen.  
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 Agneta Nordin som är bosatt i Italien och verksam som mäklare.  
 
 

13.00 Bolån i Spanien  
Vi ordnar bolånen i Spanien och du väljer drömhus! 
Detta seminarium handlar om hur du kan få hjälp med bolån och lånelöfte när du ska köpa din 
bostad i Spanien. Vi arbetar med flera av de stora spanska bankerna som normalt lånar ut upp 
till 70% av bostadens pris till utländska medborgare. 
Seminariehållare är Jimmy Heino från Hypido 
 
 

14.00 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 Johan Wretman som är verksam som mäklare i Frankrike och Svensk 
konsul i Nice.  
 
 

15.00 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sal 2 
 
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 Skatterådgivaren Stefan Thomsson från Global Tax Sweden med en panel 
bestående av Oscar Paoli från Ábaco Advisers, Maud Sandstedt från Global Accounting och 
Nacho Mata från M&G Consulting, alla tre är bosatta och verksamma i Spanien.  
 
 

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, skattefrågor vid flytt till Portugal samt en frågestund på slutet. 
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 Stefan Thomsson från Global Tax Sweden  
 
 

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 Skatterådgivaren Stefan Thomsson från Global Tax Sweden med en panel 
bestående av Oscar Paoli från Ábaco Advisers, Maud Sandstedt från Global Accounting och 
Nacho Mata från M&G Consulting, alla tre är bosatta och verksamma i Spanien.  
 
 

15.30 Köpprocessen 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 3 
 
11.00 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, tips och råd om vad som gäller vid 
köp av bostad i Thailand samt en frågestund på slutet.  
Seminariehållare är Nicklas Nyberg. 
 
 

12.00 Skandinaviska skolan Costa Blanca, Spanien 
Förverkliga drömmen om livet i solen mitt i livet.  
Varför vänta till pensionen med att flytta till Spanien? 
Skandinaviskaskolan på Costa Blanca ger barnfamiljer möjligheten att flytta till Spanien för ett 
nytt äventyr, samtidigt som barnen får tryggheten av en skola som de kan känna igen sig i.  
Kom till vårt seminarium för att få information om skolan och vår verksamhet. 
Vår skola är godkänd av Skolverket och följer svensk läroplan. 
Seminariehållare är Ingela Björklund och Mia Perrault från Skandinaviska skolan Costa Blanca. 
 
 

13.00 Grekland 
Ett seminarium som behandlar vad man bör tänka på när man funderar på att köpa fastighet i 
Grekland. Här går vi igenom olika geografiska områden av Grekland 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, tips och råd om vad som gäller vid 
köp av bostad i Grekland samt en frågestund på slutet.  
Seminariehållare är Johanna Strand. 
 
 

14.00 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, tips och råd om vad som gäller vid 
köp av bostad i Turkiet samt en frågestund på slutet.  
Seminariehållare är Sadik Kutlu som är turkisk och svensk advokat från Guard Advokater AB. 
 
 

15.00 Kap Verde (Seminariet är på engelska) 
Ett seminarium som behandlar vad man bör tänka på när man funderar på att köpa fastighet i 
Kap Verde. Här går vi igenom olika geografiska områden av Kap Verde 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, tips och råd om vad som gäller vid 
köp av bostad i Kap Verde samt en frågestund på slutet.  
Seminariehållare är Thomas Guylinck 

 

 
 
 


