HET AANKOPEN VAN
NIEUW VASTGOED
AAN DE COSTA DEL SOL

JURIDISCHE VERTEGENWOORDIGER / ADVOCAAT
Kopers verlenen een volmacht aan een juridische vertegenwoordiger /
advocaat in Spanje van hun keuze, zodat zij voor hen kunnen optreden
in het aankoopproces. Het laat hen toe formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen die betrekking hebben op de aankoop van
het onroerend goed en de eventuele hypothecaire lening. De volmacht
wordt bekrachtigd door een notaris in Spanje (kosten +/- EUR 90.-) of op
het Spaans consulaat in hun thuisland.

De volmacht aan een juridische vertegenwoordiger / advocaat in Spanje
kan ook door een notaris in uw thuisland bekrachtigd worden maar in
dit geval dient deze gelegaliseerd te worden door middel van een
apostille stempel volgens de regels van het Apostilleverdrag (Apostille of
the Hague Convention) om rechtsgeldig te zijn in Spanje. (Duurder en
vaak omslachtig en tijdrovend)

Diezelfde juridische vertegenwoordiger / advocaat kan voor de koper
het NIE nummer aanvragen. Het NIE nummer is een fiscaal
identificatienummer voor buitenlanders, bestemd voor de Spaanse
belastingdiensten. U heeft dit nummer nodig om uw aankoop te laten
registeren in het eigendomsregister, belastingen te betalen en allerlei
nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telefoon, etc.) te contracteren.

DE AANBETALING
Om de door u uitgekozen woning snel uit de markt te halen is het
belangrijk dat de koper een aanbetaling doet. Dit bedrag varieert in
verhouding tot de aankoopprijs van het onroerend goed maar ligt
meestal tussen de 6.000 en 10.000 EUR. Dit bedrag kan betaald worden
aan de vastgoedmakelaar ofwel overgemaakt worden op de
derdenrekening van uw juridische vertegenwoordiger.

DUE DILIGENCE (“zorgvuldigheidsonderzoek’’)
Zodra de aanbetaling ontvangen is, geeft de makelaar de
contactgegevens van de verkoper/ promotor door aan uw
juridische vertegenwoordiger / advocaat. Op zijn beurt neemt die
contact met de verkoper / promotor om hem er op de hoogte van
te brengen dat hij u, de koper vertegenwoordigd. Hij vraagt hierbij
ook alle noodzakelijke documentatie op om zijn onderzoek te
kunnen starten.

Het volgende zal worden nagetrokken:


De wettelijke identiteit van de eigenaar/verkoper van het onroerend goed dat u wenst te kopen;



Dat het onroerend goed onder constructie wettelijk geregistreerd is in het Eigendomsregister
(‘Registro de Propiedad’)



Dat het onroerend goed vrij van schulden en lasten is (hypothecaire leningen, verpandingen, etc.,
...). Het is gebruikelijk dat de ontwikkelaar financiering gebruikt welke de vorm kan aannemen
van een hypothecaire lening over het onroerend goed. Indien de koper niet geïnteresseerd is in
een gedeeltelijke overname van een hypothecaire lening, dan dient deze lening eerst geannuleerd
te worden vóór het verlijden van de definitieve akte. Deze kosten dienen betaald te worden door
de projectontwikkelaar.



Dat het onroerend goed over de vereiste en overeenstemmende bouwvergunningen beschikt, dat
het voldoet aan de plaatselijke wetten omtrent ruimtelijke ordening, dat het over
de ́ ́bewoonbaarheidsverklaring ́ ́ en de ́ ́verklaring van eerste bewoning ́ ́ beschikt welke
afgegeven worden door de gemeentes.



Dat de bouwkundige specificaties en de kwaliteitsbepalingen overgedragen worden aan de koper
en opgenomen worden in de bijlagen van de koopovereenkomst.



Dat zowel bankgaranties als verzekeringen geregeld zijn ter vrijwaring van alle gelden betaald aan
de ontwikkelaar gedurende het bouwproces.



Controleren en bevestigen van de inhoud van de verplichte “10 jaar verzekeringsgarantie” (seguro
decenal) welke dient tot het dekken van risico’s m.b.t. mogelijke structurele gebreken aan het
onroerend goed.



Controle en analyse van de koopovereenkomst opgesteld door de ontwikkelaar zodat de rechten
van de koper beschermd worden en dat deze volledig begrepen zijn door de koper.

BELASTINGEN EN KOSTEN
1.

BTW (IVA): 10 % voor residentieel vastgoed (BTW 21% op gronden, garages en
bergruimten).

2.

Zegelrechten (voor Andalusië): 1,5%

3.

Notariskosten: honoraria voor de notaris worden berekend volgens een met de
autoriteiten overeengekomen tariefregeling en is afhankelijk van aan- /verkoop en het
aantal bladzijden in de definitieve koopakte. Elke notaris past hetzelfde honorarium toe
voor hetzelfde concept. Het het honorarium voor de aankoop van een doorsnee
residentiële woning varieert tussen de 500 EUR en 1.800 EUR.

4.

Inschrijvingskosten in het ‘Registro de la Propiedad’ (eigendomsregister): de kosten van
toepassing bij inschrijving in het eigendomsregister worden berekend volgens een met de
autoriteiten overeengekomen tariefregeling. In een normaal geval zullen deze kosten
ongeveer 50% tot 70% van het honorarium van de notaris bedragen.

5.

Juridische kosten advocaat: 1% van de overeengekomen verkoopprijs + 21% BTW

In geval van aankoop van een onroerend goed d.m.v. een nieuwe hypothecaire lening, dan zijn
ook hier registratie kosten en notariële kosten van toepassing omdat het gaat over een
separate akte die geregistreerd dient te worden. Ook zegelrechten van 1.5% zijn van toepassing
op het bedrag van de hypothecaire lening.

HET PRIVATE KOOPCONTRACT
Zodra de due diligence (zorgvuldigheidsonderzoek) uitgevoerd
is en er geconstateerd is dat alles in orde is kan 3 tot 4 weken
na de aanbetaling overgegaan worden tot het opstellen en de
ondertekening van het voorlopige koopcontract. Bij de
ondertekening van dit contract is het gebruikelijk dat de koper
25 % tot 35 % van de verkoopprijs betaald.

Het voorlopige koopcontract is een erg belangrijke stap in het
aankoopproces: nadat de onderhandelingen met de advocaten
van de verkoper gevoerd zijn om de rechten en belangen van
de koper te verdedigen, worden specifieke voorwaarden en
vereisten van de koop hierin vastgelegd.

DE DEFINITIEVE KOOPAKTE (authentieke akte)
Na oplevering en het bekomen van de ́ ́bewoonbaarheidsverklaring ́ ́
en de ́ ́verklaring van eerste bewoning ́ ́ zal de definitieve koopakte
ondertekend worden. Dit gebeurt ofwel door de koper met bijstand
van zijn juridische vertegenwoordiger / advocaat, ofwel door de
juridische vertegenwoordiger via voormelde volmacht. De
ondertekening van de definitieve koopakte is tevens het tijdstip
waarop het saldo van de overeengekomen koopprijs aan de
verkoper / promotor dient betaald te worden, en waarop de koper
eigenaar wordt van het onroerend goed en het in bezit neemt.

NUTSVOORZIENINGEN - GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN REINIGINGSHEFFING - GEMEENTEBELASTINGEN
Uw juridische vertegenwoordiger / advocaat zorgt tevens voor het op
naam zetten en betalen van alle nutsvoorzieningen, (gemeente)
belastingen en overige kosten die direct betrekking hebben op het
ontroerend goed. Hou er rekening mee dat, na ondertekening van de
definitieve koopakte het ongeveer 2 weken in beslag neemt voor u
water en elektriciteit zult hebben in uw woning.

Het is noodzakelijk een bankrekening te openen in Spanje om deze
nutsvoorzieningen, gemeentebelastingen, reinigingsheffing, eventuele
gemeenschappelijke kosten etc te betalen. Uw juridische
vertegenwoordiger / advocaat zal u ook helpen bij het openen van een
bankrekening in Spanje en indien u wenst regelt hij ook de
automatische incasso voor al deze betalingen van uw Spaanse

ANDERE KOSTEN WAARMEE U REKENING DIENT TE HOUDEN

INKOMSTENBELASTING VOOR NIET RESIDENTEN
Ongeacht of u uw eigendom verhuurt of niet, u dient te allen tijde inkomstenbelastingen te betalen
volgens de volgende regels:
Indien u uw eigendom niet verhuurt zal de Spaanse fiscus ervan uitgaan dat u ‘’fictieve
huuropbrengsten’’ verwerft, welke onderworpen zijn aan de inkomstenbelastingen voor nietingezetenen.
Het bedrag daarvan wordt bepaald door het toepassen van een aanslag 1.1% op de kadastrale waarde
van het eigendom (=de ‘belastbare basis’) en vervolgens daarop een belastingaanslag van 19% toe te
passen voor EU-burgers en 24% voor niet-EU- burgers. De kadastrale waarde van het onroerend goed
wordt vermeld op de IBI (kadastraal inkomen ) factuur en is over het algemeen lager dan de
aankoopprijs vermeld in de definitieve koopakte.
Indien u uw eigendom verhuurt, dan vormen de netto huurinkomsten de belastbare basis en geldt de
aanslag van 19% voor EU-burgers en 24% voor niet-EU burgers. Volgens de nieuwe wet mogen EUburgers de kosten gemaakt tijdens het verhuren van de woning aftrekken van de bruto huurinkomsten:
elektriciteit, water, gemeenschappelijke kosten, verzekeringen, interesten op de hypothecaire lening,
IBI, reinigingsheffing, onderhoud, reiniging, juridische en fiscale bijstand m.b.t. aangifte

VERZEKERING
Woningverzekering. De vereniging van eigenaars zal een verzekering hebben voor de
gemeenschappelijke delen (opstalverzekering). Het is raadzaam uw eigen verzekering te nemen voor
woning en inboedel.

VERHUUR
Sinds de in Mei 2016 geldende regionale wetten bij verhuur voor toeristische doeleinden (voor
verblijven korter dan 2 maanden). De woning dient geregisterd te worden bij de toeristische dienst van
de regionale overheid (Junta de Andalucia) en dient te voldoen aan de noodzakelijke basisvereisten
bepaald in de regionale wetten. Uw juridische vertegenwoordiger / advocaat kan u helpen om deze
registratieprocedure uit te voeren bij de relevante autoriteiten.

AQUALINA

LA FINCA DE LA CALA

LAS OLAS

LAS PERLAS DE MONTE BIARRITZ

NEREIDAS

MEER INFO OVER ONZE NIEUWBOUWPROJECTEN IN MARBELLA?
Vierkeerstraat 2 bus 2, 8551 Heestert
056 98 05 55
info@resida.be

Volg ons om op de hoogte te blijven van de nieuwste aanbiedingen.

