Visningsresa inklusive skatte och Pensionsseminarium
19 – 23 april 2020

Program
Söndag den 19 april ankomst
Måndag den 20 april är det seminarium om skatter för privatpersoner/företagare, samt om pension
vid en eventuell utflytt från Sverige till Malta. Vi kommer även ha en extra föreläsning om exit för
företag samt företags-setup. Under dagarna går det att boka enskilda möten med nedanstående
föreläsare. Dessa möten är kostnadsfria. Lunch ingår. Seminariet sker på Hilton i Portomaso.
Föreläsare är bla: Göran Andersson - Sparsam Skatt, -John A Huber – Huber & Associates, -Inger
Söderlund – MaltaMäklarna, -Alexandra Pace - HSBC bank och Andre Farrugia – Notarius Publicus.
Tisdagen den 21 april ser vi på olika bostadsområden och på de olika bostadstyperna som finns på
Malta. Vi har även denna dag enskilda bostadsvisningar. Dvs Ni behöver inte göra detta i grupp om ni
inte vill. Vi anpassar bostadsvisningarna helt efter era egna önskemål.
Onsdagen den 22 april tar vi en turisttur runt Malta- där vi visar er bl.a ovanstående vackra natur.
Bilderna är från Riviera Bay och från Maltas högsta punkt Dingli Cliffs. Vi besöker även den gamla
fortifierade huvudstaden Mdina från 800 talet och huvudstaden Valletta.
Viktigt är dock att man deltar i de aktiviteter man vill delta i. Självklart äter vi några luncher och
middagar ihop. Men det kommer även finnas tid över för privata utflykter.
Lättast att ta sig till Malta är med direktflyg med SAS, förslagsvis sönd den 19 april och hemresa tors
den 23 april. Se även www.flygresor.se. Förbokade rum finns på Hotell Hilton. Pris för deluxe
dubbelrum med sjöutsikt 125 euro - 145 euro. Seminarium och alla aktiviteter kommer utgå från
Hilton i Portomaso, St Julians. Väljer man eget boende hör gärna av er till oss.
Kostnad för seminariumet inkl lunch och gemensam middag på måndagen, bostadsvisning samt
turisttur är EUR 50 per pers.. Vänligen anmäl ert deltagande på www.skatteseminarium.se
alternativt till nedanstående email senast den 31 mars 2020
Antalet platser är begränsat. Om ni vill stanna längre är ni välkomna att göra detta.
Om ni ej kan deltaga under dessa dagar kan vi göra en liknande individuell visningsresa för er. Hör
bara av er när ni vill komma ner till Malta och besöka oss.
Kontakta oss för ytterligare information på telefon +356 79 97 1006 - +46 (0)8 463 10 35 eller via
email info@maltamaklarna.se
Med vänlig hälsning
Inger Söderlund
MaltaMäklarna - www.maltamaklarna.se

