FranskBolig Rådgivning |Prisliste pr 1.1.2018 |Alle priser inkl. mva |Prisen omregnes til norske kroner ved faktureringsdagen

Tjenester til eier
Sørge for at norsk arvelov skal gjelde for den franske eiendommen
Uavhengig verdivurdering av eiendommen:
. Uten rapport og befaring (historiske overdragelser ved adressen, analyse av dagens boligtilbud)
. Med rapport, uten befaring
. Med befaring
. Takst gjennomført av registrert takstmann
Utfylling av fransk selvangivelse (obligatorisk for de fleste – ta kontakt):
. Kartlegging av situasjon, beregning av forventet skatt, norsk vs fransk skatt osv.
. Utfylling av selvangivelse uten regnskapsligning av eiendommen (gjelder de fleste)
. Utfylling av selvangivelse med regnskapsligning, eller for firma (SCI)
. Sjekke skattebeløp i Frankrike, betaling, registrering og opprettelse av profil på skatteetatens nettside
. Hjelp med den norske selvangivelsen vedr. den franske eiendommen
Praktisk og juridisk assistanse ikke nevnt et annet sted 1:
. Utført av jurist eller rådgiver i Norge, vanlig timepris
. Utført av jurist eller rådgiver i Norge, «hastepris» 2
. Utført av boligspesialist eller medhjelper i Frankrike

Pris
Kr. 1 990,Kostnadsfritt 2
€ 95
€ 195
€ 395
€ 500 - 1 300

Kr. 990,Kr. 1 990,Kr. 4 990,Kr. 1 490,Kr. 1 490,-

Kr. 1 290,- / time
Kr. 1 599,- / time
€ 69 / time

Notater:
1- Bistand med arvespørsmål, planlegging av arv for å redusere eller unngå arveavgiften i Frankrike, gave og forskudd på arv,
skattespørsmål, spørsmål om og bedre strukturering av eierforhold, kontakt med franske skattemyndigheter, kommunen,
firmaregisteret, handelskammeret, osv., oppfølging og behandling av saken m.m. Kontakt med banken, forsikringsselskap,
sameiet. Problemløsning av juridisk eller praktisk art. Utleietjenester, oppussing, henting på flyplassen, tilsyn av boligen, vasking,
hagestell, basseng m.m.
2- Vi har en timepris for hastesaker på kr. 1 279 + mva (kr. 1 599) med 48-timers garanti (svar på mail, tilbakeringing, formidling
av informasjon fra notar / advokat / teknisk ekspert, og generelt alle oppgaver FranskBolig skal utføre ifm saken). Det er du som i
starten av oppdraget velger timeprisen, som skal gjelde gjennom hele oppdraget.
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