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Beslutet om återflytt tas med viss
vånda. I likhet med många här
nere har vi stark koppling till
Sverige genom barn och barn-

barn. Förr eller senare måste man över-
väga om - och i så fall när - man ska flytta
tillbaka. Är man skriven i Frankrike, och i
synnerhet om man äger en bostad, är det
mycket att tänka på inför flytten och vissa
saker bör göras i rätt ordning. Här följer en
personlig berättelse om hur vi avslutade
vårt boende på Côte d’Azur och en
sammanfattning av viktiga steg i sälj-
process, utskrivning och inskrivning.

Mäklare och teknisk besiktning
En kväll i april 2011 fattar vi beslutet och
nästa morgon ska jag kontakta två mäklare
med olika inriktning. Natten blir sömnlös.
Vi väljer att ge mäklaren i Antibes exklu-
siv rätt. Tanken är att den som får exklusiv
rätt kan förväntas lägga mycket krut på
jobbet. Vederbörande har ju chans att ta
hem hela mäklararvodet, ca 6 % av försälj-
ningssumman.
Som säljare bekostar vi en obligatorisk

teknisk undersökning ”Diagnostic”.
Undersökningen innefattar uppmätning av
alla ytor, energideklaration, kontroll av el-
och gassystem, risk för termitangrepp och
asbest samt olika naturrisker inklusive
jordbävning. Besiktningen tar 2-3 timmar
och kostar ca 200 €. Utan teknisk under-
sökning får mäklaren inte lägga ut bosta-
den till försäljning.

”Acceptpris – läskigt för bostads-
säljarna”
Rubriken kunde läsas i SvD i höstas. Den
syftar på vad säljare i Stockholm tycker
om den nya regeln med acceptpris.
Frankrike har acceptpris sedan länge. Som
säljare anger man det pris man är villig att
acceptera. Budgivning högre än angivet
pris förekommer inte. Om en köpare
bjuder det angivna priset är säljaren
skyldig att acceptera budet. Frestelsen är
stor att dra till med ett rejält högt pris men
det kan skrämma iväg potentiella köpare.
En seriös mäklare lägger ned mycket
arbete på att studera prisbilden för nyligen
sålda likvärdiga bostäder i området innan
han/hon ger råd om var priset bör ligga. Vi
tar till oss vår mäklares synpunkter för en
realistisk prissättning. Med sömnförsvå-
rande vånda anger vi ett pris. Hittills har
säljare i Sverige kunnat lägga över all
beslutsvånda på köparna genom lockpris,
stora visningar och intensiv budgivning.
Så icke i Frankrike.

Mandat Réussite
I maj ger vi mäklaren säljuppdraget
genom ömsesidig underskrift av ett 4-
sidigt obligatoriskt dokument som anger
vad som säljs, det begärda priset, att
uppdraget är exklusivt samt mäklarens
provision och skyldigheter. Därmed kan
mäklaren sätta igång. Han får en
uppsättning nycklar och koden till larmet.
Han ska också ha flera dokument från den
tid, 11 år tillbaka, då vi köpte bostaden.
Det gäller köpekontraktet och den bok
som reglerar hur man ska förhålla sig i sin
bostadsrättsförening samt protokoll från
senaste mötet i föreningen, därtill års-
redovisning och uppgifter om månads-
kostnaden, storleken på ”taxes foncières”
mm. Lite senare vill notarien även ha
kopia av våra födelsebevis och äkten-
skapsbevis. Det gäller att ha sparat alla
handlingar.

Flyers, tidningar och internet
Grannarna i bostadsrättsföreningen är de
första som får information om att
lägenheten är till salu. De har första tjing
under några dagar men det ger inget napp.
När bostaden läggs ut i mäklarens nätverk
når informationen ca två hundra mäklare
på Côte d’Azur. Därtill annonserar
mäklaren i lokala bostadstidningar. Sälj-
processen skiljer sig från den i Sverige.
Mäklaren visar bostaden för en intressent
åt gången och detta tar tid.

Inbrottsförsök?
En sen kväll i början av september kör vi
in genom grinden till vårt hem i Antibes,
ganska trötta efter en lång bilresa från
Sverige. Mäklaren har vi inte hört av på
några veckor. Klockan hinner bli mycket
innan vi stupar i säng. Morgonen därpå är
vi fortfarande trötta, men blir hastigt
klarvakna då vi märker att någon försöker
ta sig in i lägenheten. Det rasslar i låset
och någon rycker och sliter i dörren och vi
hör röster i korridoren. Pulsen stiger, men
dörren är säkrad med en kraftig stålbygel
så ingen kan komma in. Men plötsligt
känner vi igen en av rösterna. Den tillhör
vår mäklare. Vi har glömt att informera om
vår återkomst!
Mäklaren har med sig ett franskt par,

som vill titta på lägenheten en tredje gång,
får vi veta. Med 300 mil i kroppen,
försöker vi återfå fattningen och se glada
och välkomnande ut. Mäklarpapper och
ritningar breds ut på bordet. När min
hustru smyger förbi med tekoppen på väg
ut, råkar hon se att de redan har planerat

hur möblerna skall placeras.
Vi sätter oss i ett hörn på terrassen

nervöst läppjande på morgonteet. Efter ett
tag sätter sig köparna i ett annat hörn. Vi
får veta att de vill lägga ett bud på
lägenheten och mäklaren blir budbärare
mellan de båda lägren. Vi får ett bud under
vårt acceptpris. Det är en vacker morgon
med strålande utsikt över havet så vi ser
ingen anledning att pruta. Morgon-
tröttheten är som bortblåst. Köparna låter
oss veta att de senare samma dag ska titta
på en alternativ lägenhet - för andra
gången - och att de har mycket begränsad
tid i Antibes. Avsikten är förstås att vi ska
bli nervösa och mjuka. Det blir vi, men
inte tillräckligt. Vårt motbud blir att mötas
på halva vägen men detta förkastas
omedelbart. Å andra sidan har mäklaren
berättat att ett annat par vill komma på
besök nästa dag så vi ger oss inte. Det blir
alltså ingen överenskommelse trots att
möblerna redan var inritade. Köparna åker
iväg för att titta på det alternativa objektet.
Vi hoppas att nästa morgon kommer ett
förmöget par som bjuder vårt acceptpris…

Grusade förhoppningar, eurokris
och ett annat spöke
Det blir inget bud. Dagens par gillar allt de
ser men inte allt de hör. Två brandbilar
drar förbi på gatan nedanför och en ettrig
motorcykel slår in sista spiken. De söker
ett absolut lugnt läge. Vi känner oss
modstulna, inga ytterligare spekulanter
står på kö. På eftermiddagen berättar
mäklaren att gårdagens par inte föll för
den alternativa lägenheten men att de
heller inte vill höja budet på vår. Krisen i
Grekland är redan en följetong och några
ekonomer menar att eurons överlevnad
inte är garanterad. �

En enkel från Antibes
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Ryktet går om ett annat spöke vid namn
Reavinstskatt. Mycket talar för skärpt
skatt vid försäljning av sekundärboende.
Ska det även bli skatt vid försäljning av
primärboende? Franska staten behöver
hitta nya intäktskällor. Även förhärdade
affärsmänniskor, om vi nu vore det, skulle
i detta läge bli mer medgörliga. Också
mäklaren mjuknar. Vi pressar honom att
släppa en procentenhet på arvodet, från 6
till 5 %, när vi inser att köparen endast går
med på en liten höjning av sitt bud. Men
OK, vi får faktiskt en överenskommelse.

Compromis de vente
Detta är det märkliga namnet på ett
preliminärt kontrakt mellan säljare och
köpare. Det är ett detaljerat dokument på
13 sidor där man på slutet med egen
handstil ska skriva ”Lu et approuvé - Bon
pour Accord” och sätta sin signatur under.
Det där med ”Lu” är förstås en halv-
sanning men mäklaren går noggrant
igenom vad varje stycke betyder. Köparna
skriver på nästa förmiddag och vi på
eftermiddagen. Vi kom så snabbt till detta
viktiga dokument genom vår effektive
mäklare att ett ”Offre d’achat” (kallas
även ”Promesse d'achat”) inte behövdes,
ej heller obligatoriskt.
Köparna, men inte vi, har 7 dagar inom

vilka de kan ångra sig. Ångrar de sig rivs
kontraktet utan ekonomiska konsekvenser.
Ångrar de sig senare måste de betala oss
10 % av köpesumman. I själva verket får
vi acceptera en ångerperiod på 30 dagar
därför att köparna har ansökt om ett ”prêt-
relais” eller ”bridge loan” som behövs en
kortare tid då de säljer sin villa och köper
vår lägenhet. Beviljas inget lån rivs
kontraktet utan ekonomiska konsekvenser.
Våra köpare får dessbättre sitt lån redan

efter ett par veckor. I december ska vi
träffas inför notarien - de har sin notarie, vi
har vår - för att skriva under det slutgiltiga
kontraktet ”Acte Authentique”. Tids-
perioden faller inom den normala, 2-3
månader. Under tiden ska köparens notarie
förbereda ärendet och utarbeta detta
slutgiltiga dokument. Köparen betalar
notariekostnaden.

Semesterkänsla och flyttkartonger
Nu börjar en sorglös period. Vi läser
böcker på dagarna och går på Riviera-
klubbens aktiviteter. På kvällarna blir vi
bjudna på middagar eller går på Mun-
skänkarnas vinprovningar. Släktingar och
vänner i Sverige bokar flygbiljetter för nu
inser de att en epok snart är slut. Det
sociala livet har högkonjunktur. Vi väljer
ett svenskt flyttbolag med lokala kontor i
Cannes och Stockholm. Snart nog står
tomma flyttkartonger och stirrar upp-
fordrande på oss. Semesterkänslan är borta
och de sista gästerna har åkt hem.
Flyttkostnaden baseras på volym, inte

på vikt. Det lönar sig inte att flytta
skrymmande möbler och det är knappast
lönt att försöka sälja bohaget. Lokala
företag som eventuellt kan sälja något
behåller halva säljvärdet och man får själv
betala för hämtning och transport till deras
säljlager. Det kan bli en förlustaffär. Vi
överlåter det mesta till ett företag som
handlar med begagnade möbler. Bara
möbler med visst affektionsvärde samt
porslin, tavlor och fina böcker får nåd,
champagne och övrigt vin självklart. Det
blir i alla fall 14 kubikmeter och kostar
32.000 kr med moms inklusive några
veckors lagring i Stockholm.
Lägenheten ska vara tömd och städad

den dag man träffas inför notarien och
nycklarna ska släppas ”pour toujours”.
Den positiva delen är att få betalt, antingen
med en check i handen eller genom
elektronisk överföring.

Utskrivning och inskrivning
Frankrike har inte reavinstskatt på primär-
boende men det har Sverige. Först efter att
Acte Authentique undertecknats och
betalningen bokförts i svensk bank en
dryg vecka senare, skickas ett rekommen-
derat brev till skattekontoret med begäran
att bli skattemässigt utskrivna ur Frankrike
per den 31/12. Våren 2012 ska vi
deklarera i Frankrike för intäkter under
2011 så skattemyndigheten måste ha den
nya adressen.
Lokala skattemyndigheten i Sverige

kräver personligt besök med pass. Det går
snabbt att åter bli inskriven. Skatte-
kontoret i Stockholm (men kanske inte
överallt) ordnar även inskrivning i sjuk-
kassan genom att printa ut försäkrings-
kassans blankett 5456 som vi fyller i.
Inskrivning i den svenska kassan kan
annars göras genom att gå in på

www.forsakringskassan.se och klicka på
”Fråga Hanna”. I frågefältet skriver man
5456 och kan
sedan fylla i,
skriva ut och
posta blankett
5456.
Försäkrings-
kassan kräver
inte personligt
besök. Under
resan har vi
tillhört den
franska försä-
kringskassan.
Först sedan inskrivning bekräftats av den
svenska kassan skickar vi våra isärklippta
”Carte Vitale” till Ulla-Lena Detamanti på
Rivieraklubbens kansli. Hon vidare-
befordrar korten med ett brev till CPAM,
Service Relations Internationales i Nice.
På detta sätt undviks ett obehagligt glapp i
sjukförsäkringen. Inskrivning och ut-
skrivning kan naturligtvis ske när som
helst under året.

En mutation och annat att tänka på
En månad före flytten drabbas vi av en
mutation. Ett lexikon uppger att
”Mutation” i juridisk mening betyder
”överlåtelse”. Bankkontot belastas med en
”Frais de mutation à payer au Syndic” och
avser kostnader på 346,84 € för förändring
av ägandeskapet för bostaden. Svider -
men det kunde varit värre.
Bilen är försäkrad till en bit in på våren

men ny ”contrôle technique” skulle ske i
början av januari så den får göras redan i
november.
Den mottagande banken i Sverige

informeras i god tid om att en större
summa kommer att föras över. Banken
måste veta att det inte rör sig om svarta
pengar. Det franska bankkontot behålls
tills vidare och vi får ett nytt checkhäfte
med den svenska adressen.
Försäkringen för lägenheten avslutas

liksom abonnemangen för telefon, internet
och larm. EDF (eller annan elleverantör)
kontaktas om elen. Kortet på Carrefour
lämnas in, på plats om det är ett ”Carte
Pass”. Firmor som brukar skicka brev,
t.ex. vinfirmor tillskrivs så att oönskade
utskick stoppas. Eftersändning av annan
post ordnas på ”La Poste”.
Tilläggsförsäkringen i GMC sägs upp,

helst tre månader i förväg för att slippa
onödig inbetalning. Rivieraklubben
hjälper till. Vi väljer att behålla
medlemskapet i klubben som en länk till
Frankrike och för att få den tidning Du
håller i handen.

Till sist: Tack till min kära
hustru för konstruktiva syn-
punkter på mina artiklar.
Göran Isaksson
goranisak@hotmail.com
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