
KUP NIERUCHOMOŚĆ 
W HISZPANIIW HISZPANII

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA INWESTORA



1. Wprowadzenie
Co trzeba wiedzieć, aby rozpocząć przygodę z 
zakupem hiszpańskiej nieruchomości. 

2. Finanse
Ważne jest uporządkowanie wszelkich spraw 
dotyczących fi nansów przed podjęciem decyzji 
o przeprowadzce do Hiszpanii – to dla tych, którzy 
są zdecydowani przenieść się w cieplejsze klimaty 
na stałe, wyjazdy wakacyjne nie wymagają aż tak 
poważnych fi nansowych porządków.

3. Znalezienie & zakup 
nieruchomości w Hiszpanii
Jak zabrać się do tematu, znaleźć odpowiednią 
nieruchomość i zorganizować wizytę w swoim 
wymarzonym hiszpańskim domu.

4. Kwestie prawne
Istotne sprawy, o których trzeba będzie pomyśleć 
planując przeprowadzkę do Hiszpanii. 

5. Zarządzanie nieruchomością 
Co zrobić, żeby Twoja nieruchomość w Hiszpanii była 
odpowiednio zarządzana. 

6. Ubezpieczenia
Dmuchaj na zimne. Bądź zabezpieczony, Ty i Twoje 
mienie. 

7. Podsumowanie

SPIS TREŚCITYTUŁEM WSTĘPU…

Kupno nieruchomości w Hiszpanii jest z wielu wzglę-
dów bardzo dobrym pomysłem inwestycyjnym. 

Istnieje szereg oczywistych powodów, które kierują 
potencjalnych emigrantów lub urlopowiczów do Hisz-
panii: ogromny wybór atrakcyjnych turystycznie miej-
scowości wzdłuż hiszpańskiego wybrzeża, piaszczyste 
plaże, fantastyczny klimat, przyjazny śródziemnomorski 
styl życia, wspaniałe lokalne wina – to tylko kilka z nich. 
W wielu przypadkach czynniki ekonomiczne i politycz-
ne sprawiają, że zakup nieruchomości w Hiszpanii staje 
się jeszcze bardziej atrakcyjny.

Dream Property Marbella 2010 S.L. istnieje na rynku 
hiszpańskim od 2010 roku i specjalizuje się w sprzeda-
ży hiszpańskich nieruchomości inwestorom z różnych 
stron świata. Pracujemy indywidualnie z każdym klien-
tem przygotowując dla niego „szytą na miarę” ofertę i 
przeprowadzając przez cały proces zakupu nierucho-
mości. 

Ten proces nie jest trudny, ale nieumiejętnie zabierając 
się do rzeczy, można narobić sobie kłopotów. Każdy 
z nas słyszał historie o ludziach, którzy mieli problemy 
przy zakupie nieruchomości za granicą. Większość 
tych problemów było efektem braku wiedzy o rynku i 
procesach na nim zachodzących. Zbyt wielu osobom 
skuszonym wizją „super okazji” zdarzyło się podpisać 
umowę, której treści nie rozumieli, bez konsultacji ze 
specjalistą, bez porady prawnej, po prostu dlatego, że 
ktoś zaproponował im transakcję na warunkach zbyt 
pięknych aby mogły być prawdziwe.

Właśnie po to, aby pomóc Ci uniknąć takich sytuacji, 
stworzyliśmy ten poradnik.

Przyjemnej lektury!

POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM 
– SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania dotyczące procesu zakupu 
lub po prostu chcesz porozmawiać z kimś, 
kto zna temat rynku nieruchomości w 
Hiszpanii, eksperci Dream Property są do 
dyspozycji. Wystarczy, że skontaktujesz się 
z jednym z naszych doradców. Numery 
telefonów i emaile znajdziesz tutaj: 

www.dreamproperty.pl/kontakt
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TA PIERWSZA MYŚL
Osoby, które przeprowadziły się do Hiszpanii, nie obu-
dziły się któregoś pięknego dnia z myślą: „dzisiaj prze-
prowadzam się do Hiszpanii!”. Zaczynały nieśmiało – od 
myśli o mieszkaniu z widokiem na Morze Śródziemne 
lub willi z tarasem zalanym słońcem. Spełnienie marze-
nia o zakupie nieruchomości w Hiszpanii jest możliwe 
dla każdego. Podobnie jednak jak każdy duży projekt 
ten również potrzebuje wizji, planu i konsekwentnych 
działań, które krok po kroku doprowadzą Cię do celu. 

Zwykle zaczyna się od przeszukiwania Internetu, obej-
rzenia mnóstwa ofert agencji nieruchomości, w których 
łatwo kompletnie się pogubić. Po jakimś czasie wysyła 
się pierwsze zapytania dotyczące wybranych ofert, 
potem rozmawia z agentem na nie odpowiadającym. 
Następny krok to czytanie wszystkiego co dotyczy życia 
i kultury wybranego regionu, a w końcu podróż i wizyty 
w kilku wybranych nieruchomościach.

Dlaczego ten rok nie miałby być tym, w którym Ty zro-
bisz ten pierwszy krok? 
Przeszukaj Internet, wybierz się na wystawę, zarezerwuj 
wakacje w Hiszpanii, kup książkę, przewodnik lub za-
dzwoń do nas. Masz wybór – możesz dalej żyć w swoim 
kraju, zastanawiając się bez końca „co by było gdyby” 
lub zacząć działać.

Czy możesz bez problemu kupić nieruchomość w 
Hiszpanii? 
Obywatele krajów Unii Europejskiej mogą bez proble-
mu kupić nieruchomość w Hiszpanii. Jeśli jesteś obywa-
telem kraju spoza UE, możesz spotkać się z pewnymi 
ograniczeniami dotyczącymi długości pobytu na tere-
nie Hiszpanii w ciągu roku lub ewentualnego zatrud-
nienia. 

Wszelkie istotne informacje na ten temat możesz uzy-
skać odwiedzając stronę internetową ambasady Hisz-
panii http://www.madryt.msz.gov.pl Możesz również 
wysłać zapytanie do nas info@dreamproperty.es Spe-
cjalizujemy się w pracy z zagranicznymi nabywcami 
nieruchomości w Hiszpanii i pomożemy Ci zrozumieć 
lokalne procedury i przepisy.

 

Pierwszy krok: ustal, czego chcesz 
Weź mapę. Jedną z najważniejszych rzeczy, które mu-
sisz zrobić decydując się na zakup nieruchomości w 
Hiszpanii jest dokładne określenie, w jakim regionie ta 
nieruchomość ma się znajdować i jakie kryteria speł-
niać. Świetnym pomysłem jest spisanie wszystkich swo-
ich myśli i planów od początku do końca. 

Zastanów się, jaki rodzaj nieruchomości byłby dla Cie-
bie najodpowiedniejszy? Która z lokalizacji to ta dosko-
nała? Ile sypialni i łazienek potrzebujesz? Czy chcesz, 
aby dom miał basen, ogród, taras?... Co jeszcze? Czy 
zamierzasz wynajmować swoją nieruchomość? 

Twoje kryteria mogą się zmienić w trakcie procesu, 
ale zebranie i uporządkowanie myśli na początku jest 
doskonałym punktem wyjścia do rozpoczęcia poszu-
kiwań. Ludzie, którzy zaczynają tego typu projekt bez 
określenia wyjściowych założeń, często kończą z nie-
ruchomością, która nie do końca spełnia ich potrzeby 
– o ile w ogóle coś kupią. 

Zebranie niezbędnych informacji 
Postaraj się zebrać możliwie jak najwięcej informacji 
odnośnie życia w Hiszpanii – zarówno tych pozytyw-
nych jak i negatywnych. Znajdź fora internetowe stwo-
rzone przez obcokrajowców w Hiszpanii, zajrzyj na 
strony internetowe agencji nieruchomości. Odwiedź 
międzynarodowe targi nieruchomości w Twoim kraju – 
uzyskasz tam podstawowe informacje z pierwszej ręki 
bez konieczności wyjazdu do Hiszpanii. 

Rób notatki. Zapisuj każdą rzecz, która wyda Ci się istot-
na. Notuj też pytania, na które póki co nie znajdujesz 
odpowiedzi, tak abyś mógł do nich wrócić później. 
Im więcej przyswoisz i zrozumiesz, tym swobodniej bę-
dziesz się czuł w trakcie całego procesu. Notatki pomo-
gą Ci również skupić się na rzeczach najważniejszych i 
utrzymać wybrany kurs. 

1. WPROWADZENIE
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Odpowiedz sobie na pytania: 
Jaka ma być Twoja idealna nieruchomość?
• W jakim regionie Hiszpanii ma się znajdować?
•  Czy chcesz mieszkać w mieście, na jego obrzeżach, 

na hiszpańskiej wsi czy w nadbrzeżnych kurortach?
•  Jakiej nieruchomości szukamy? Czy ma to być no-

woczesny apartament, willa czy może cortijo (wiejski 
dom) z dużą działką i budynkami gospodarczymi? 

•  Czy wolisz mieszkać w rejonach bardzo turystycz-
nych czy raczej rezydencyjnych?

•  Czy wolisz sąsiedztwo międzynarodowe czy hiszpań-
skie?

•  Jakiej wielkości ma być Twoja nieruchomość? Ile sy-
pialni? Ile łazienek?

•  Czy wolisz nieruchomość starszą czy coś nowego? 
Jeśli starszą, czy jesteś gotowy na poważny remont? 
(Uwaga: my jesteśmy gotowi na remont każdego 
rodzaju. Przećwiczyliśmy wraz ze współpracującą z 
nami fi rmą budowlaną mnóstwo różnych wariantów 
remontowych, więc pomożemy Ci przetrwać Twój 
możliwie bezstresowo.)

•  Co jeszcze jest dla Ciebie ważne? Taras, parking, 
ogród, basen, widok na morze?

• Czy zamierzasz wynajmować swoją nieruchomość?

O lokalizacji:
•  Jak daleko chcesz być od lokalnych barów, sklepów, 

restauracji, rynków, plaż lub przystani?
• Jak daleko od lotniska?
•  Czy ważna jest bliskość placówek medycznych w 

okolicy?
•  Co jeszcze powinno być blisko – szkoła, siłownia, 

pola golfowe, korty tenisowe etc?
•  Czy zamierzasz korzystać z transportu publicznego?

Twoje plany – budżet i ramy czasowe:
•  Na kiedy planujesz zakup nieruchomości i jaki bu-

dżet przeznaczasz na tę inwestycję?
•  W jaki sposób zamierzasz sfi nansować swój zakup? 

Pamiętaj: budżet to jeden z najważniejszych elemen-
tów Twojego planu – musisz wiedzieć od początku, ile i 
w jaki sposób jesteś w stanie za swoją wymarzoną nie-
ruchomość zapłacić.

1. WPROWADZENIE
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Kalkulowanie budżetu 
Wydanie setek tysięcy złotych to bardzo poważna de-
cyzja, więc trzeba się do niej odpowiednio przygoto-
wać. Musisz wiedzieć dokładnie, ile pieniędzy chcesz 
i możesz wydać na nieruchomość oraz jakie są Twoje 
źródła finansowania: oszczędności, sprzedaż innej nie-
ruchomości, kredyt hipoteczny pod zastaw nierucho-
mości w kraju etc. Należy również wziąć pod uwagę 
koszty związane z zakupem nieruchomości (podatki) 
i pozostałe opłaty, które mogą pojawić się przy zaku-
pie. Jako zasadę powinno się przyjąć dodanie około 
10 – 15% do ceny zakupu na pokrycie wszystkich opłat. 
Pamiętaj również o wahaniach kursów walut, które 
mogą znacząco wpłynąć na ostateczny koszt transak-
cji. Zalecamy kontakt ze specjalistą wymiany walut naj-
wcześniej jak to możliwe (na życzenie udostępniamy 
odpowiednie kontakty). Oprócz zabezpieczenia ceny 
nieruchomości w EUR oraz w PLN, specjalista może za-
oferować korzystniejsze kursy walut niż typowy bank 
pomagając Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Gdy już określisz swój budżet, zignoruj lokalizacje i nie-
ruchomości, na które nie możesz sobie pozwolić – dzię-
ki temu unikniesz zakochania się w miejscu, w którym 
nie będziesz mógł zamieszkać. 

 

Kluczowe kwestie finansowe do przemyślenia: 
•  Kwota, którą dysponujesz od ręki.
•  Jeśli planujesz zakup finansowany w części z kredytu 

hipotecznego, dowiedz się, jakiej wysokości wkładu 
własnego będziesz potrzebował i w jaki sposób bę-
dziesz spłacał kredyt. 

•  Czy musisz wziąć kredyt pod zastaw nieruchomości 
w Twoim kraju, aby uwolnić kapitał? 

•  Jakie koszty wiążą się z zakupem nieruchomości (po-
datki i opłaty).

•  Maksymalna cena zakupu, w tym podatki i opłaty.
•  Koszty utrzymania nieruchomości oraz wydatki zwią-

zane z pobytem w niej.

Jakie koszty należy uwzględnić przy zakupie nieru-
chomości w Hiszpanii? 
Koszty związane z zakupem nieruchomości w Hiszpanii 
będą różnić się w zależności od tego, czy nierucho-
mość jest z rynku pierwotnego, czy też z rynku wtórne-
go oraz czy kupujesz z kredytem hipotecznym czy bez 
niego. 

Te koszty to między innymi:
•  Dla nieruchomości kupowanej z rynku wtórnego: 

podatek od przeniesienia własności (ITP), który jest 
progresywny i wynosi od 8% do 10% w zależności od 
ceny zakupu. Stawki ITP są takie same w całej Hisz-
panii (w tym Wyspy), wyjątek stanowi Costa Blanca, 
gdzie jest to 10% niezależnie od ceny zakupu.

•  Opłata notarialna: skala opłat jest określona przepi-
sami prawa i naliczana jest odpowiednio do warto-
ści nieruchomości.

• Opłata za wpis do rejestru nieruchomości: jako przy-
bliżoną regułę należy przyjąć 60% opłaty notarialnej.

•  Honorarium adwokata: ok. 1% wartości transakcji.
•  Opłaty związane z kredytem hipotecznym: wycena 

– około 350€, podatek od czynności prawnych AJD 
– 1,5% kwoty hipoteki i prowizja pożyczkodawcy – za-
zwyczaj 1,5% kapitału kredytu.

•  Dla nieruchomości kupowanej z rynku pierwotnego: 
podatek VAT w wysokości 10% (zamiast ITP)

•  Podatek od czynności prawnych (AJD) przy zakupie 
z rynku pierwotnego: 1,5% ceny zakupu.

Numer NIE (Numero de Identidad de Extranjero)
Jako obcokrajowiec dokonujący zakupu w Hiszpanii 
będziesz potrzebował numeru identyfikacji podatko-
wej NIE, który wydawany jest przez Policję. Numeru NIE 
używa się przy wszelkich czynnościach mających kon-
sekwencje prawne lub podatkowe, w tym w deklara-
cjach podatkowych, przy zakupie samochodu, założe-
niu konta w banku etc. 

Bez numeru NIE nie możesz kupić nieruchomości w 
Hiszpanii, dlatego pamiętaj o złożeniu wniosku odpo-
wiednio wcześniej. Czas oczekiwania na wydanie nu-
meru NIE to około 2 tygodni. Możesz poprosić wybrane-
go przez Ciebie adwokata, aby złożył wniosek w Twoim 
imieniu – potrzebne będzie tutaj pełnomocnictwo no-
tarialne. 

Jak możesz sfinansować zakup nieruchomości w 
Hiszpanii? 
Istnieje wiele możliwości zapłaty za nieruchomość w 
Hiszpanii. Oprócz płacenia gotówką możesz dofinan-
sować zakup za pomocą różnych opcji kredytowych. 
Powinieneś się z nimi zapoznać zanim zaczniesz szu-
kać nieruchomości, dobrze jest też uzyskać zgodę na 
kredyt hipoteczny jeszcze przed rozpoczęciem poszuki-
wań. Zastanów się również, czy decydujesz się na kre-
dyt hipoteczny w swoim kraju czy w Hiszpanii. 

2. FINANSE
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Jako nierezydent będziesz miał mniej opcji do wyboru 
w Hiszpanii, możesz się też spotkać z bardziej rygory-
stycznymi warunkami udzielania pożyczek – chociaż to 
zależy od kondycji banków w danym momencie. Wa-
runki kredytowania ciągle się zmieniają, więc najlepiej 
jest skontaktować się z brokerem zagranicznych kre-
dytów hipotecznych, aby zapytać o najlepsze oferty. 
My również na życzenie klienta sprawdzimy możliwości 
fi nansowania inwestycji w hiszpańskich bankach. 

Ważną rzeczą, o której należy pamiętać rozpatrując 
opcje kredytowe jest wysokość miesięcznych rat. Wy-
bierając nieodpowiednią ofertę możesz mocno za-
szkodzić swojej płynności fi nansowej.

Jakie koszty generuje utrzymanie nieruchomości w 
Hiszpanii? 
Z utrzymaniem nieruchomości w Hiszpanii wiążą się 
różne koszty. Obliczając miesięczne czy roczne koszty 
posiadania nieruchomości, trzeba pomyśleć o lokal-
nych podatkach, opłatach do wspólnoty, mediach, 
ubezpieczeniu, TV, łączu internetowym, kosztach kon-
serwacji, kosztach samochodu lub transportu, opła-
tach związanych z opieką medyczną, a nawet o ce-
nach produktów spożywczych. 

Jednym ze sposobów na pokrycie części lub całości 
kosztów może być wynajem nieruchomości. Nie daj 
się jednak ponieść marzeniom – wynajem to nie jest 
sposób na szybkie i łatwe wzbogacenie się. Większość 
naszych klientów wynajmując swoją nieruchomość 
w Hiszpanii zarabia na spłatę kredytów hipotecznych 
i pokrycie bieżących kosztów, a przy odrobinie szczę-
ścia zostaje im trochę gotówki na zorganizowanie swo-
ich wakacji. Wynajem jest opodatkowany, aktualna 
stawka podatkowa wynosi 19%, a nieruchomość musi 
spełniać pewne warunki aby mogła być legalnie wy-
najmowana. Dlatego należy jeszcze przed zakupem 
zdecydować, czy wynajem będzie wchodził w grę. 

Jak zapewnić sobie źródło dochodów w Hiszpanii? 
Mieszkańcy UE mogą bez ograniczeń podejmować 
pracę czy też zakładać fi rmy w Hiszpanii, jeśli tylko od-
bywa się to w zgodzie z odpowiednimi przepisami lo-
kalnymi i podatkowymi. 

Jedną z najpopularniejszych opcji jest wakacyjny wy-
najem nieruchomości, w czasie, gdy nie jest używana 
przez właścicieli lub przekształcenie nowego domu za 
granicą w dochodowy biznes B & B. 

Jeśli powyższe opcje nie są dla Ciebie, nic nie stoi na 
przeszkodzie abyś stworzył własną fi rmę. Możesz wyku-
pić franszyzę, odkupić istniejącą spółkę lub zacząć bu-
dować coś od zera. 

Musisz pamiętać, że pomijając warunki ekonomiczne, 
założenie działalności gospodarczej w Hiszpanii może 
być dla Ciebie jako obcokrajowca dość trudne, ze 
względu na różnice w przepisach podatkowych oraz 
w prawie pracy, nie wspominając o barierze językowej 
jeśli nie mówisz biegle po hiszpańsku. Dream Property 
team może okazać się tu pomocny, nie tylko w zakresie 
tłumaczeń, ale również merytorycznie.

Należy bardzo dobrze przemyśleć swój (nowy) sposób 
zarabiania na (nowe) życie. Otwarcie baru lub restau-
racji to dość popularny pomysł wśród obcokrajowców, 
wymagający jednak sporego zaangażowania i od-
powiednich badań rynku. Powinieneś znaleźć odpo-
wiedź na wiele pytań. Kto będzie Twoim klientem? Czy 
Twój biznes będzie sezonowy? Kim jest Twoja konkuren-
cja? Jaka jest? Jak będziesz zarządzać pracownikami 
i dostawcami? Jeśli będziesz pracować z partnerem, 
jak to wpłynie na Wasz związek? Ile godzin możesz i 
chcesz poświęcić na pracę każdego dnia? Czy masz 
ochotę pracować w weekendy? 

Kolejną opcją jest stworzenie biznesu online, znale-
zienie produktu lub usługi do sprzedaży albo praca 
z domu jako pisarz, redaktor, programista, projektant 
grafi czny, kierownik projektu, księgowy, telemarketer 
etc. 

Szukając sposobu na zarobienie pieniędzy należy pa-
miętać, że konkurowanie na lokalnym rynku może być 
trudne z uwagi na dość wysoką stopę bezrobocia, z 
którą ciągle boryka się Hiszpania. 

2. FINANSE
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Krok 1:
Stwórz listę Twoich priorytetów
Po tym jak poświęciłeś czas na dokładne określenie 
jakiego typu nieruchomości w Hiszpanii szukasz i jak 
zamierzasz ten zakup sfinansować, przyszedł czas na 
stworzenie listy kryteriów, która pomoże Tobie (i nam) 
znaleźć taką nieruchomość, jaką chcesz, w miejscu, 
które lubisz i za cenę, którą uważasz za odpowiednią.

Jeśli skorzystałeś z przedstawionego w naszym poradni-
ku wcześniej zestawu pytań dotyczących idealnej nie-
ruchomości, wróć do niego teraz uzupełniając orygi-
nalne odpowiedzi informacjami, które zebrałeś się do 
tej pory. Upewnij się, że określiłeś jasno swój budżet oraz 
sposób, w jaki masz zamiar zapłacić za nieruchomość 
(środki własne lub kombinacja tych środków i kredytu 
hipotecznego) oraz termin realizacji transakcji zakupu.

Krok 2:
Znajdź odpowiedniego agenta obrotu nieruchomo-
ściami
Dobrym pomysłem jest wybranie agenta nieruchomo-
ści tak szybko, jak to możliwe, najlepiej jeszcze przed 
wyjazdem do Hiszpanii. Dobry agent to połowa sukce-
su w procesie poszukiwania (i znalezienia) odpowied-
niej nieruchomości. Potrzebujesz kogoś, kto prowadzi 
działalność legalnie, jest niezawodny i co najważniej-
sze, rozumie czego szukasz.

Dobry agent:
•  Jest proaktywny i oferuje obsługę na wysokim po-

ziomie. Jeśli zadajesz pytanie, chcesz mieć kogoś, 
kto oddzwoni i na nie odpowie. Jeśli masz problem, 
chcesz kogoś, kto podejmie odpowiednie działania, 
aby go rozwiązać. Ustalenie z góry, czy agent jest 
właśnie taki, daje większą szansę na to, że proces za-
kupu zostanie przeprowadzony prawidłowo. 

•  Jest na rynku od jakiegoś czasu i ma doświadczenie 
w pracy z kupującymi. Chcesz agenta, który zna te-
ren, rozumie rynek i kierujące nim mechanizmy. 

•  Zostaje z Tobą do końca.

Dobry agent zostanie z Tobą zdecydowanie dłużej niż 
tylko do podpisania umowy notarialnej; pomoże przy 
otwieraniu rachunków bankowych, znalezieniu leka-
rza, szkoły, firmy budowlanej etc. Możesz sprawdzić, czy 
Twój potencjalny agent tak właśnie pracuje, prosząc o 
opinie jego dawnych klientów. Referencje można zwy-
kle znaleźć na stronie internetowej agencji i ewentual-
nie potwierdzić je telefonicznie: 
www.dreamproperty.pl/referencje 

Krok 3:
Wyjazd do Hiszpanii na rekonesans i oglądanie nie-
ruchomości
Żeby poczuć ten swój ulubiony zakątek Hiszpanii, 
warto zaplanować wstępną wizytę „turystyczno-kra-
joznawczą”. Poznać okolicę, nie czując presji, że od 
razu trzeba cokolwiek kupić. Poświęcić trochę czasu 
na zwiedzanie, porozmawiać z mieszkańcami, pocho-
dzić po sklepach i sprawdzić jakie atrakcje oferuje wy-
brane miejsce. Daj sobie wystarczająco dużo czasu, 
by chłonąć otoczenie. Zorientuj się, jak się mieszka w 
miejscowości i rejonie, który sobie wybrałeś – wynajem 
mieszkania lub domu w tym miejscu zamiast rezerwacji 
pokoju hotelowego może być dobrym pomysłem. Ku-
pując artykuły spożywcze nauczysz się poruszać się po 
okolicy, zorientujesz się w lokalizacji sklepów i punktów 
usługowych, poznasz ceny. 
Nie zapominaj o robieniu notatek. Po powrocie do 
domu będziesz mógł przemyśleć i ewentualnie zre-
widować swoje kryteria, a potem zaplanować drugi 
wyjazd, który poświęcisz już oglądaniu konkretnych wy-
branych wcześniej nieruchomości.

Krok 4:
Składanie ofert

Jeśli jesteś już po jednej lub kilku wizytach w Hiszpanii, 
zawęziłeś poszukiwanie nieruchomości do kilku opcji i 
wiesz w jaki sposób zapłacisz za swoją nieruchomość, 
nadszedł czas, aby złożyć ofertę (lub kilka). Dream 
Property zawsze pracuje dla swojego klienta, więc bę-
dziemy dla Ciebie twardo negocjować!

3. ZNALEZIENIE I ZAKUP 
NIERUCHOMOŚCI W HISZPANII
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Kupno nieruchomości w Hiszpanii będzie prawdopo-
dobnie jednym z ważniejszych zakupów, jakich kiedy-
kolwiek dokonasz. Sugerujemy zatem, żebyś po wy-
braniu odpowiedniej nieruchomości zainwestował w 
usługi anglojęzycznego hiszpańskiego prawnika, który 
będzie nadzorował proces zakupu i doradzi w kwe-
stiach podatkowych oraz dziedziczenia. Twój agent i 
prawnik przeprowadzą Cię przez poszczególne etapy 
transakcji tak, abyś miał jasność odnośnie dokumenta-
cji i wiedział co podpisujesz.

Nie należy mylić adwokata zatrudnionego przez Cie-
bie dla ochrony Twoich interesów z notariuszem. Choć 
hiszpańscy notariusze są oczywiście specjalistami w 
dziedzinie prawa i ich obecność przy każdej transak-
cji zawartej na rynku nieruchomości w Hiszpanii jest 
obowiązkowa, są zatrudnieni przez rząd i oficjalnie nie 
działają ani w interesie kupującego ani sprzedające-
go. Rolą notariusza jest nadzorowanie i potwierdzenie 
dokumentów niezbędnych przy transakcji obrotu nie-
ruchomościami, sprawdzenie, że wszystkie niezbędne 
podatki są zapłacone oraz rejestracja nieruchomości 
w hiszpańskim rejestrze ksiąg wieczystych. To Twój ad-
wokat zagwarantuje, że podpisywana umowa i nieru-
chomość są dokładnie takie, jakimi Ty – jego klient – 
chcesz je widzieć. Prawnik sprawdzi umowę sprzedaży, 
tytuły własności i wszystko inne, aby upewnić się, że 
jesteś odpowiednio chroniony. 

Korzystanie z usług adwokata przy zakupie nierucho-
mości w Hiszpanii nie jest obowiązkowe, ale decydu-
jąc się na takie usługi, za stosunkowo niewielką opła-
tą – standardowo 1% od wartości transakcji – możesz 
zaoszczędzić sporo pieniędzy na dłuższą metę oraz 
zapewnić sobie spokój.

4. KWESTIE PRAWNE
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Jeśli decydujesz się na zakup nieruchomości za grani-
cą, ale nie myślisz o przeprowadzce na stałe, poszukaj 
firmy, która będzie zarządzała nieruchomością pod-
czas Twojej nieobecności. Nie ma znaczenia, czy bę-
dziesz wynajmować nieruchomość krótkoterminowo w 
czasie kiedy Cię w niej nie będzie, czy też nie, dobra 
firma zarządzająca to dobrze wydane pieniądze. 

Firmy zarządzające oferują wachlarz różnego rodzaju 
usług, od prostego key-holding po kompleksowe zarzą-
dzanie wynajmami. Oto niektóre z nich:
•  Key-holding czyli przechowywanie kluczy. To usługa 

przydatna nawet jeśli nie bierzesz pod uwagę wynaj-
mu, np. w wypadku sytuacji awaryjnej, gdy koniecz-
ne będzie wejście do Twojej nieruchomości, a Ty bę-
dziesz tysiące kilometrów stąd. 

•  Opłaty i prowadzenie rachunków: nieruchomość bę-
dzie generowała bieżące koszty (mediów, podatki 
etc), nadzór nad nimi możesz zlecić menadżerowi 
nieruchomości.

•  Pomoc przy zawarciu ubezpieczenia nieruchomości i 
współpraca z firmą ubezpieczeniową w razie szkody.

•  Obsługa najmów krótkoterminowych. Ta usługa 
obejmuje przygotowanie i nadzór całego procesu 
najmu: przygotowanie nieruchomości przed przyjaz-
dem i po wyjeździe gości, przywitanie i pożegnanie 
gości, obsługa sytuacji awaryjnych, które mogą się 
przydarzyć podczas pobytu gości, rozliczenie wynaj-
mu. 

•  Utrzymanie basenu i ogrodu. Stan basenu i ogrodu 
są szczególnie ważne jeśli nieruchomość jest wynaj-
mowana.

•  Sprzątanie nieruchomości i usługi dodatkowe, na 
przykład zrobienie podstawowych zakupów przed 
Twoim przyjazdem.

Zakres usług i koszty zarządzania precyzuje umowa 
między Tobą a firmą zarządzającą. Jeśli chciałbyś 
przejrzeć projekt takiej umowy przed podjęciem decy-
zji o zakupie, skontaktuj się z nami: 
info@dreamproperty.es 

Jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której musisz wie-
dzieć decydując się na krótkoterminowy wynajem nie-
ruchomości: aby móc to robić legalnie, w większości 
regionów Hiszpanii będziesz musiał zarejestrować się 
w odpowiednim urzędzie, gdzie otrzymasz specjalny 
numer pozwalający na prowadzenie wynajmu Twojej 
nieruchomości. Proces rejestracji nie jest skomplikowa-
ny, jeśli zdecydujesz się przez niego przejść, pomożemy 
Ci w tym lub po prostu zrobimy to za Ciebie.

5. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

8



Dmuchaj na zimne
Klęski żywiołowe, wypadki i kradzieże mogą zdarzyć się 
wszędzie. Można jednak minimalizować ryzyko spraw-
dzając dokładnie oferowane opcje ubezpieczeniowe 
i wybierając te odpowiadające Twoim potrzebom. Za-
wartość polisy ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczeń 
i ryzyka, które obejmuje, zależą od ubezpieczyciela i 
mogą różnić się w poszczególnych krajach. Dlatego 
korzystaj z usług renomowanych międzynarodowych 
firm ubezpieczeniowych oferujących różnego typu 
ubezpieczenia. Współpracujemy z brokerem, który 
udzieli Ci wszelkich informacji na ten temat. 

Opieka zdrowotna
W tej chwili na pewno wiesz, gdzie znajduje się najbliż-
szy szpital, znasz nazwisko Twojego lekarza pierwszego 
kontaktu i wiesz, jak umówić się z nim na wizytę. Kie-
dy jednak znajdziesz się za granicą, będziesz musiał 
zacząć od zera – i dotyczy to w prawie takim samym 
stopniu obcokrajowców, którzy na stałe przeprowadza-
ją się do Hiszpanii, jak i tych, którzy przyjeżdżają na wa-
kacje. 

Jeśli spędzasz czas w Hiszpanii jako mieszkaniec in-
nego kraju europejskiego, Europejska Karta Ubezpie-
czenia Zdrowotnego powinna pokryć najpilniejsze 
potrzeby opieki zdrowotnej. Jeżeli przeprowadzisz się 
do Hiszpanii na stałe, w zależności od Twojego statu-
su w kraju możesz być uprawniony do korzystania z 
państwowej opieki zdrowotnej (na przykład, jeśli jesteś 
emerytem). Przed wyjazdem udaj się z wizytą do naj-
bliższego oddziału ZUS i zapytaj o swoje uprawnienia.

Dobrą opcją jest też wykupienie prywatnego ubezpie-
czenia zdrowotnego. Jeśli myślisz, że prywatna służba 
zdrowia nie jest dla Ciebie, możesz być mile zaskoczo-
ny: ubezpieczenia zdrowotne są w raczej rozsądnych 
cenach i są niezwykle efektywne. 

6. UBEZPIECZENIA
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Poniższy arkusz służy podsumowaniu wszystkich istot-
nych kosztów związanych z Twoją inwestycją i jej póź-
niejszym utrzymaniem. 

1. Szczegóły zakupu
Cena nieruchomości:  .......................................................................
Zaliczka / rezerwacja:  ......................................................................
Krok 1:  ........................................................................................................
Krok 2:  ........................................................................................................
Krok 3:  ........................................................................................................
Krok 4:  ........................................................................................................
Przybliżone roczne koszty kredytowania:  ...............................
Opcje kredytowania:  ........................................................................
Kredyt o racie stałej / zmiennej:  ..................................................

2. Potencjał inwestycyjny
Średni wzrost kapitału w ciągu 5 lat:  ........................................
Prognozowany przyszły wzrost:  ....................................................
Zapotrzebowanie na wynajem:  .................................................
Średni czynsz za wynajem tego typu nieruchomości:  .........
Szacowany czynsz rocznie:  ...........................................................
Wsparcie w spłacie kredytu rocznie:  .......................................
Rentowność netto / brutto:  ............................................................ 

3. Koszty związane z zakupem nieruchomości
Koszty dodatkowe związane z zakupem nieruchomo-
ści (poza ceną nieruchomości):  ................................................
Adwokaci:  ...............................................................................................
Księgowa:  ................................................................................................
Ankieta i badania rynku:  ................................................................
Podatki i opłaty urzędowe:  ............................................................
Ubezpieczenie nieruchomości:  ..................................................
Ubezpieczenie na życie:  .................................................................
Finanse / Hipoteka  .............................................................................
Opłaty dla dewelopera:  .................................................................
Remont / koszty budowy:  ...............................................................
Koszty umeblowania:  ........................................................................
Inne:  ............................................................................................................
Razem:  ......................................................................................................
Ogółem w tym cena nieruchomości:  .....................................

4. Koszty utrzymania nieruchomości:
Koszt utrzymania nieruchomości:  ...............................................
Prąd / woda / gaz: .............................................................................
Podatki:  .....................................................................................................
Utrzymanie basenu:  ...........................................................................
Sprzątanie:  ..............................................................................................
TV / Satelita:  ...........................................................................................
Internet:  ....................................................................................................
Ogrodnik:  .................................................................................................
Naprawy i konserwacja:  .................................................................
Menedżer nieruchomości / menedżer wynajmów: ......... 
Koszty marketingowe:  .......................................................................
Koszty serwisów:  ...................................................................................
Inne:   ..........................................................................................................
Razem (koszty eksploatacyjne):  .................................................

5. Opcje walutowe
Aktualny kurs 1 PLN:  ...........................................................................
PLN potrzebne do zakupu waluty:  ............................................
Wcześniejsze trendy rynkowe:  ......................................................
Strategia walutowa:  ...........................................................................

7. PODSUMOWANIE

I to już wszystko
Staraliśmy się ująć temat w jak najprostszy sposób. 
Mamy nadzieję, że ten przewodnik sprawi, że Wasze 
doświadczenia związane z zakupem nieruchomości w 
Hiszpanii będą wyłącznie przyjemne. Po więcej infor-
macji zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.dreamproperty.pl 

Możecie się tam zarejestrować, aby otrzymywać e-
newsletter – polecamy, bo piszemy o sprawach cieka-
wych i ważnych dla obecnych i przyszłych inwestorów. 
Przesyłamy również interesujące oferty z rynku nieru-
chomości Costa del Sol. Polecamy również nasz blog: 
www.dreamproperty.pl/blog 

Piszemy w nim oczywiście o rynku nieruchomości w 
Hiszpanii, ale również o naszych ulubionych miejscach, 
ciekawych hiszpańskich zwyczajach i wszystkim co 
składa się na śródziemnomorski styl życia.

Życzymy owocnych przemyśleń, dobrych decyzji  
i zapraszamy do nas.

Wasz Dream Property Marbella Team
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