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En övergripande bild av det Spanska skattesystemet. 

 
Syftet med denna text är att ge en förenklad och övergripande bild av det Spanska skattesystemet. Avslutningsvis redovisas 
en förenklad skatteberäkning för en resident privatperson med de oftast förekommande skattesituationerna.    

Spanska nationalstaten består av 17 regioner, 50 provinser och 8 112 lokala myndigheter. Spanien är förmodligen Europas 
mest decentraliserade demokrati som styrs av drygt 66 000 folkvalda. Strukturen är flat med tydliga skillnader mellan olika 
myndighetsnivåer och vad dessa besluter om. Konstitutionen som antogs 1978 är ännu tydligare avseende begränsningar i 
myndigheternas kompetensområde. Exempelvis får en region aldrig besluta om utrikespolitik, det är uteslutande nationella 
myndigheter som representerar Spaniens intressen avseende utrikespolitik.  

Dessa olika myndighetsnivå är i hög grad autonoma inom sin kompetens, dock finns det en mängd lagpålagda tjänster som 
ska erbjudas alla landets invånare. Mängden tjänster blir mer omfattande om det är en större kommun.  

Graden av autonomt självstyre är likartad i alla regioner. Dock finns det av historiska och geografiska skäl mindre variationer 
för några regioner samt Spaniens öar. Tydligast syns detta genom generösa skattesubventioner för företag och permanenta 
etableringar av icke residenta enheter på öarna. 

Kommunen är den myndighet som är närmast invånarna, och har flest lagstadgade tjänster som måste tillhandahållas. Sen 
finns det inga begränsningar för en lokal myndighet att erbjuda flera tjänster och högre kvalitet än vad lagen kräver. Detta 
har blivit en växande trend senaste åren. Många kommuner har en ökande ambitionsnivå av båda kvantitet och kvalitet i sitt 
tjänsteutbud. Störst skillnad ser vi i några kommuner som var hårt drabbade av krisen. I stark motvind har många klarat av 
stordåd med mycket begränsade resurser. Effektiviteten avseende förbrukningen av våra gemensamma medel har ökat 
radikalt. Full budgetbalans och aggressiv amortering har blivit normalsituationen.  

Våra gemensamma förmåner finansieras genom beskattning. Några av skatterna går direkt till lokala myndigheter och några 
går direkt till nationella myndigheter. Detta betyder inte att regioner eller lokala myndigheter är självfinansierad genom sina 
skatteinkomster. Stora överföringar från nationell nivå finansierar i hög grad regionala och lokala budgeter. I några regioner 
finns det ett stort missnöje avseende finansieringsmodellen. Å andra sidan har regionerna möjlighet att påverka regionala 
skattesatser, dessa utgör nästan 50 procent av direkta skatteinkomster.  

 

Distribution av offentliga kostnader fördelad på myndighetsnivå. 

År 1995 2000 2005 2010 
Nationell 62,05 53,81 46,30 45,68 
Regional 24,19 30,91 38,22 38,60 

Lokal 13,76 15,28 15,48 15,72 
Total 100 100 100 100 
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Inkomstdistribution Lokala Myndigheter 

 

Inkomst Distribution Lokala myndigheter (snitt 2008 - 2013) Procent 

Direkta skatter Fastighetsskatt 21,32 

  Fordonsskatt 4,48 

  Plus Valia 2,77 

  Aktivitetsskatt på Näringsverksamhet 2,8 

  Andra skatter 0,86 

Summa direkta skatter   32,23 

Indirekta skatter Byggprojekt mm 1,6 

  Andra skatter 0,79 

Summa indirekta skatter   2,39 

Avgifter MM Avgifter 10,35 

  Offentliga kostnader 1,15 

  Andra 4,64 

Summa avgifter   16,14 

Inkomster fastigheter   2,28 

Bidrag Centrala myndigheter 17,59 

  Regionala myndigheter 6,79 

  Provinser 2,91 

  Andra 0,76 

Summa Bidrag   28,05 

Kapitalinkomster försäljning av fasta tillgångar 1,03 

  Kapitalöverföringar 9,97 

Summa Kapitalinkomster   11 

Icke finansiella inkomster   92,09 

Finansiella inkomster   7,91 

Totala inkomster   100 

32,23

2,39

16,142,28

28,05

11
7,91

Direkta Skatter Indirekta Skatter Avgifter

Fastighetsinkomster Bidrag Kapitalinkomster

Finansiella inkomster
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Den Spanska skattemyndigheten är rätt så modernt strukturerad med drygt 25 000 anställda. I ett Europeiskt perspektiv har 
myndigheten en hög grad av servicenivå och tillgänglighet för skattebetalarna. Självklart hjälper det att Spanien inte har haft 
lika många år att bygga en stor offentlig sektor som skandinaviska länder har haft. Möjligheten att hämta olika certifikat/intyg 
samt deklarera inkomster online är god. I vissa fall är man tvungen att använda det nätbaserade systemet.  

 

Den årliga Skatte-guiden är omfattande, senaste utgåvan för inkomståret 2017 var 1209 sidor, året 2012 var den 771 sidor. 

 

Exempel på nationella Skatter (Direkta skatter) 

o Bolagsskatt 
o Personlig inkomstskatt 
o Inkomstskatt för icke resident 
o Förmögenhetsskatt 
o Arv och gåvoskatt 

 

Exempel på nationella Skatter (Indirekta skatter) 

o Moms 
o Transfereringsskatt och stämpelskatt 
o Punktskatter 
o Import tullar 
o Skatt på vissa försäkringspremier (Ej Sakförsäkringar) 

 

Inkomst av Tjänst 

 
Inkomstskatten är progressiv, ca hälften av skattetrycket beslutats av nationella myndigheter. Sen beslutar varje region om 
resterande skattenivå. Dessa skiljer sig åt mellan olika regioner. Nedan redovisas Tabellen för Statlig skattenivå samt Tabellen 
för Andalusien. 

 

Tabell för inkomstskatt beskattningsår 2017 (sida 505 och 506 i skatteguiden Renta 2017 (resident)) 

Statlig Skattetabell. 

Inkomst Tabell Procent Skattebas Skatt i tabell Summerad 
0/12 450 9,5 % 12 450 1 182,75 1 182,75 

12 450/20 200 12 % 7 750 930 2 112,75 
20 200/35 200 15 % 15 000 2 250 4 362,75 
35 200/60 000 18,5% 24 800 4588 8 950,75 
60 000/uppåt 22,5%    

(Belopp är redovisade i Euro) 
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Andalusien Skattetabell 

Inkomst Tabell Procent Skattebas Skatt i tabell Summerad 
0/12 450 10 % 12 450 1 245 1 245 

12 450/20 200 12 % 7 750 930 2 175 
20 200/28 000 15 % 7 800 1 170 3 345 
28 000/35 200 16,5 % 7 200 1 188 4 533 
35 200/50 000 19 % 14 800 2 812 7 345 
50 000/60 000 19,5 % 10 000 1 950 9 295 

60 000/120 000 23,5 % 60 000 14 100 23 395 
120 000/uppåt 25,5 %    

(Belopp är redovisade i Euro) 

 

 

Inkomst av Kapital. 

 
Beskattning av kapitalinkomster beslutas båda av nationella myndigheter och Regionala myndigheter. För inkomståret 2017 
var inkomstnivåerna och den procentuella beskattningen lika för båda. Dock kan detta skilja sig åt i framtiden. 

 

Tabell för kapitalvinster beskattningsår 2017 (sida 510 i skatteguiden Renta 2017) 

 

Statlig & Regional Skatte Tabell 

Inkomst Tabell Procent Skattebas Skatt i tabell Summerad 
0/6000 19 % 6 000 1 140 1 140 

6000/50 000 21 % 44 000 9 240 10 380 
50 000/Uppåt 23 %    

(Belopp är redovisade i Euro) 

 

 

 

 

Förmögenhets skatt. 

 
Nivån avseende förmögenhetsskatt fastställs av regionerna. I de fall regionen inte har fastställt en egen tabell appliceras den 
nationella tabellen. Den allmänna nationella tabellen har en något lägre beskattning.  

I det fall ett gift par äger tillgångarna gemensamt och det finns en fastighet som har ett värde på 600 000 euro är det ingen 
skatt på dom 2 första miljonerna (Euro).  
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Tabell avseende förmögenhetsskatt beskattningsår 2017 (sida 1086 i skatteguiden Renta 2017) 

 

Regional Skatte Tabell Andalusien 

Skatte Tabell % Skattebas Skatt i Tabell Summerad Fribelopp Förmögenhet Procentuell 
Skatt Efter 
Fribelopp 

0 / 167 129 0,24 167 129 401 401 2 000 000 2 167 129 0,02 % 
167 129 / 334 252 0,36 167 123 601 1 003 2 000 000 2 334 253 0,04 % 
334 252 / 668 499 0,61 334 246 2 038 3 042 2 000 000 2 668 499 0,11 % 

668 499 / 1 336 999 1,09 668 499 7 286 10 328 2 000 000 3 337 000 0,31 % 
1 336 999 / 2 673 999 1,57 1 336 999 20 990 31 319 2 000 000 4 673 999 0,67 % 
2 673 999 / 5 347 998 2,06 2 673 999 55 084 86 404 2 000 000 7 374 998 1,18 % 

5 347 998 / 10 695 
996 

2,54 5 347 998 135 839 222 243 2 000 000 12 695 996 1,75 % 

10 695 996 / uppåt 3,03       
(Belopp är redovisade i Euro. Tabellen för skattebasen är rensad för decimaler)  

 

Det finns försäkringar liknande svenska kapitalförsäkringar där innehavet är undantagen för förmögenhetsskatt. Dessa kräver 
viss inlåsning av kapitalet, diskretionär förvaltning och ej möjlighet att ändra förmånstagarförordnande. Aptiten på dessa 
lösningar är stor. Dock är det få som räknar på hur lönsamt detta är.   I det fall man har 4 673 999 i tillgångar och placerar 
2 673 999 i försäkringen sparar man 0,67 % i förmögenhetsskatt på tillgångarna.  

Normalt kostar försäkringen 0,5 % plus 1,2 % i förvaltnings arvode. Således har man sparat 0,67 % till priset av 1,7 %. 
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Exempel på en förenklad skatteberäkning 

 
Exemplet är beräknat på en person (35 år) som arbetar som egenföretagare eller är ägare till och anställd i eget bolag. 

Som egenföretagare eller anställd i ett SL som man äger själv betalas arbetsgivaravgifter av företagaren som privatperson. 
Storleken på arbetsgivaravgiften beror på vilken verksamhet/ aktivitet som bedrivs. Det finns en lägsta nivå som kan ökas 
med påföljande högre förmåner som ålderspension. En vanlig förekommande summa för motsvarigheten till en svensk 
tjänsteman är ca 350 euro per månad.  

I det fall man är anställd betalar bolaget drygt 29 % i arbetsgivaravgifter, sen betalar arbetstagaren ca 6 % från egen ficka. I 
praktiken sköter företaget betalningen i samband med löneutbetalning. Sen få den anställda minska skattebasen för 
inkomstskatt med det belopp han har betalad privat. Arbetsgivaravgifter som är betald av bolaget är en avdragsgill kostnad 
för bolaget.  

I detta exempel är personen resident i Spanien men är via anknytning obegränsad skattskyldig i Sverige, därför kommer 
skatteavtalet reglera viss beskattning. 

Skattebetalaren får en utdelning från ett fåmansbolag i Sverige som han äger och har betydande inflytande över. Detta 
innebär att personen i fråga är obegränsad skatteskyldig i Sverige och Spanien. Att vara obegränsad skattskyldig i flera stater 
betyder INTE att man betalar full skatt på samma inkomster i båda Staterna. Det är full möjligt att via anknytning vara 
obegränsad skattskyldig i en mängd olika länder, detta är fallet för många som arbetar internationellt. 

Efter andra världskriget och framväxten av välfärdsstaten kom även framväxten av omfattande nationella skattesystem. 

Dubbel beskattning av inkomster och tillgångar blev framförallt ett hinder för global handel och gränsöverskridande 
investeringar. Vidare blev skattebetalare (företag & privatpersoner) orättvist drabbade då flera hade beskattningsrätt på 
samma inkomster och tillgångar. På femtio & sextio talet förhandlade OECDs medlemsländer fram ett modellavtal som har till 
syfte att undanröja dubbel beskattning och skatteflykt. 

Detta modellavtal har använts som ram för de bilaterala avtal som finns mellan OECDs medlemsstater. Det förekommer vissa 
avvikelser men i huvudsak är principen densamma i alla bilaterala skatteavtal. I dagsläget finns det globalt ca 3000 bilaterala 
skatteavtal. 

Man ska komma ihåg är att det huvudsakliga syftet är att undanröja situationer som slutar med en orimlig dubbelbeskattning 
eller skatteflykt. 

Utdelningen var 20 000 Euro och denna skattas enligt avtalet med en kupongskatt på 15 %. Kupongskatten krediteras i 
Spanien (Tax Credit) 
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Exempel  
 

 

Bruttolön         50 000,00  
Allmänt avdrag     - 2 000,00  
Arbetsgivaravgifter ca      -4 000,00  
Beskattningsbar inkomst         44 000,00  

       
Statlig Inkomstskatt       
Inkomst Tabell Procent Skattebas Skatt i Tabell    
0 / 12 450 Euro 9,50 % 12 450 1 182,75    
12 450 / 20 200 Euro 12 % 7750 930    
20 200 / 35 200 Euro 15 % 15000 2250    
35 200 / 44 000 Euro 18,50% 8 800 1628  5 990,75  

       
Andalusien Inkomstskatt       
Inkomst Tabell Procent Skattebas Skatt i Tabell      
0 / 12 450 Euro 10 % 12 450 1245     
12 450 / 20 200 Euro 12 % 7750 930     
20 200 / 28 000 Euro 15 % 7800 1170     
28 000 / 35 200 Euro 16,50% 7200 1188     
35 200 / 44 000 Euro 19 % 8 800 1672   6 205,00  

       
Inkomst skatt enligt Tabell         12 195,75  

       
Typ av avdrag Belopp      
Personligt avdrag 5 550      
Hemmavarande Fru 3 400      
Barn 2 400      
Summa Avdrag 11 350      

       
Omräkningsfaktor Faktor Belopp Skatteavdrag      
Statlig Tabell 9,50 % 11 350 1 078,25     
Regional Tabell 10 % 11 350 1135     
Summa skatteavdrag         2 213,25  

       
Summa Inkomstskatt         9 982,50  
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Inkomst av kapital Belopp      
Utdelning Sverige 20 000      
Utdelning Spanien 30 000      
Summa inkomst av kapital 50 000      

       
Skatte tabell Belopp Procent Skatt    
0 till 6000 6000 19 % 1140    
6000 till 50 000 44 000 21 % 9240    
Summa         10 380,00  

       
Kupongskatt Sverige   15 %     - 3 000,00  

       
Slutligen skatt kapitalinkomster         7 380,00  

       

       

       
Brutto lön   50 000     
Kapitalinkomst  50 000     
Summa inkomster   100 000     
Inkomstskatt  9 982,50     
Skatt på kapitalvinster  7 380,00     
Kupongskatt Sverige  3 000     
Arbetsgivaravgifter  4 000     
Summa skatt & avgifter   24 362,50     

       
Netto inkomst   75 637,50     
Procentuell beskattning   24,36%     

 

 

 

I denna skatteberäkning tar vi inte höjd för andra avdrag som kan vara relevanta. Utöver de avdrag som finns i exemplet finns 
det avdragsrätt för vissa renoveringskostnader, flera hemmavarande barn, pensionsavsättningar, räntekostnader för lån 
tagen innan 2014 mm.  

De flesta avdrag minskar inte inkomsten som utgör beskattningsbasen, men minskar skatten med det avdragsgilla beloppet 
genom inkomstskatten i skatteskalan.  

Från 0 till 12 450 euro är skatten 19,5%, och därför minskas skatten med 19,5 % av avdraget.  

Exemplet tar inte med fastighetsskatt (IBI), inkomst från fastighet eller hyresintäkter. Detta redovisas i ett annat 
räkneexempel.  
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Beskattningen jämförd med Sverige är således låg. Med några års erfarenhet som resident i Spanien upplevs kvaliteten och 
servicen av offentliga tjänster som mycket hög. Den kommunala skolan och sjukvården utmärker sig med mycket hög kvalitet.    

För dig som funderar på att starta verksamhet eller flytta till Spanien är rekommendationen att etablera en solid förståelse av 
relevanta förutsättningar. De flesta vänder sig till aktörer som tillhandahåller dessa tjänster. Att få professionell hjälp 
rekommenderas för hantering av praktisk handläggning, dock är det viktigt att etablera en egen solid kunskapsbas innan 
uppstart och flytt. 

Man bör simulera olika skatteutfall i olika upplägg. Räkna fram brytgränsen för när det är lönsamt med bolagsskatt och 
utdelning, samt när ren lön är att föredra.  

Hamnar man i en situation med obegränsad skattskyldighet i båda Sverige och Spanien via väsentlig anknytning, bör man i 
första hand simulera skatteutfallet innan man försöker göra sig av med anknytningen.  Syftet med skatteavtalet är att 
förhindra dubbel beskattning.  

 

Haga Kapital Spain SL 

Plaza Del Doctor Arce no 20, Alto 

29680 Estepona 

info@hagakapital.com 
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