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Rivalto i Pisa provinsen, Toscana, Italien
Kontantpris inklusiv total restaurering: € 227.000 ~ DKK  1.691.150

           
Lejlighed med altan i originalt stenhus: Veldisponeret lejlighed på 90 m2 med 35 m2 stor stue, 2 soveværelser og 1 kammer 
beliggende på 1. sal i flot nyistandsat ejendom. Fra stuen har man den mest storslåede udsigt mod havet, Pisa, Lucca og det 
bakkede landskab. Lejligheden afleveres smukt istandsat - den anførte pris er således for den færdig restaurerede bolig inkl. 
bad, men excl. køkken. Køber kan få indflydelse på indretning af lejligheden, herunder valg af klinker, sanitet m.v. Som noget 
enestående får man andel i en fantastisk spændende vinkælder under huset. Der er mulighed for pool.       Sagsnr. 3-86 291214   
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Vigtig information 

Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere 
tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. 

Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen juridisk, 
finansiel og byggeteknisk rådgivning mv.

Særlige forhold gælder for køb og salg af fast ejendom i udlandet - se mere på s. 6-9.

Ansvarlig ejendomsmægler: Peter Christian Simmering, MDE

http://www.toscanabolig.dk
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Indgangen til lejligheden ligger på et af byens hyggelige og rolige torve Stuen har originale lofter og klinkegulv - det bliver rigtig flot ved restaurerering

Lejligheden ligger på 1. sal i et smukt nyistandsat originalt stenhus i den antikke by Rivalto i Pisa provinsen. Fra den store stue er der udsigt mod Pisa, havet, Lucca og det skønne toscanske landskab

Fra torvet kommer man til byens ‘yderside’, hvor lejligheden er på 1 sal

Det ene af lejlighedens tre værelser - også med smukke bjælkelofter

Under huset ligger denne spændende vinkælder, som man bliver medejer afHer ses en tilsvarende lejlighed efter restuarering - smukt er resultatet

http://www.toscanabolig.dk
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Ejendomsdata
Matrikel nr. Ejendomsblad 8, matrikel 102  
Kommune Chianni
Provins Pisa
Region Toscana
Land Italien
Ejendomstype Ejerlejlighed
Må benyttes til Beboelse
Ifølge Sælgersskøde
Zonestatus Byzone
Offentlig vurdering af bolig og bygninger (Italien) - angivet i € 75.000
Offentlig vurdering af landbrugsjord (Italien) - angivet i € 0
Grundlag for ejendomsværdiskat (i DK) 1.000.431 kr
Offentlig vurdering pr. 31/12/2014
Grundværdi - angivet i € Indgår i off. vurdering af bolig/byg.
Grundareal udgør - angivet i kvm 0
Grundareal ifølge Sælgersskøde
Heraf vej 0
Opført år - anslået til 1700
Ombygget år 2014
Boligareal - angivet i kvm 100
Kælderareal Andel af fælles kælder
Terrasse areal - angivet i kvm 0
Altan areal - angivet i kvm 1,8
Brugsret til Fælles kælder
Antal etager i alt 1
Antal soveværelser 3
Antal badeværelser og/eller toiletter 1
Andre bygninger ud over boligareal 0
Højdeplacering over havets overflade - i meter (ca.) 280
Varmeinstallation Eget gasfyranlæg
Energimærkning G
Specielle forhold:
Der tages - indtil samtlige af ejendommens dokumenter foreligger - forbehold for salgsopstillingen i sin helhed.
Sælger oplyser, at der ikke er gæld udenfor købesummen.
Oplysninger om servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger: Disse oplysninger indhentes af 
den italienske notar, der berigtiger handlen i samarbejde med en statsautoriseret landmåler (geometra). Begge, 
notaren og geometra’en, vælges og betales af køber jf. oplysinger i denne salgsopstilling under 
”Handelsomkostninger”. Notaren og geometra’en er obligatoriske aktører i en italiensk ejendomshandel og er 
købers rådgivere.
Oplysninger om tilbehør:
Der er pt. ingen køkken. Al rørføring og tilslutninger til køkkenet klagøres af sælger.
Køberen skal bekoste et nyt køkken efter eget valg.
Generelle oplysninger:
Lejligheden afleveres istandsat - den anførte pris er således for den færdig restaurerede bolig inkl. bad, men excl. 
køkken. Køber kan få indflydelse på indretning af lejligheden, herunder valg af klinker, sanitet m.v. Som noget 
enestående får man andel i en fantastisk spændende vinkælder under huset. Der er mulighed for at opnår adgang 
til en pool mod betaling.Der er centralvarme med radiatorer med eget gasfyr.
Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på: er anslået fra gældende prislister
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækker:
Rørskade: ja       Svamp: nej           Insekt: nej
Forbehold: Ejendommen kan forsikres på almindelig vis. Vær opmærksom på, at italienske forsikringer er 
væsentlig anderledes end danske. For eksempel er indbo - i en almindelig italiensk husforsikring - ikke dækket i 
tilfælde af indbrud. Køber opfordres til at søge kvalificeret rådgivning herom.

Beskrivelse af stedet

Rivalto er en dejlig lille by med ca. 100 indbyggere. Flere af byens huse er sat smukt i stand, og 
byen er i en lille perle med små hyggelige gyder og mange kønne antikke stenhuse. Her er fredfyldt 
og rart at være. I byen finder man både en ‘alimentari’ (købmand), slagter og café m.m. og i nabo-
byen Chianni, der ligger mindre end et par kilometer herfra, er der flere indkøbsmuligheder og gode 
spisesteder.

Rivalto er særdeles godt placeret rent geografisk. Byen er højt beliggende - ca. 345 m over havets 
overflade - og dermed er her en fantastisk udsigt over kilometervis af det skønne landskab. Området 
er et rigtig godt udgangspunkt for både kulturoplevelser i fx Firenze, Volterra, Pisa, San Gimignano 
og Siena samt for ture til standen eller sågar til det fine skiterræn ved Abetone. 

Afstande: Til stranden på Toscanas vestkyst er der kun ca. 32 km, mens der til det fine skisports-
område i  Abetone er ca. 115 km. Afstanden til boligen fra Pisa lufthavn er kun 41 km og fra Firenze 
lufthavn er der 82 km. Med bil fra fx København eller Kolding er der ca. 1665 km til boligen i Toscana.

Rivalto i Pisa provinsen, Toscana, Italien

©Toscana Bolig
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1. sal

Rivalto i Pisa provinsen, Toscana, Italien

Værelse 

Værelse 

EntréInd ←

Altan
placeres her

Bad

Stue Køkkenafd. 

Kammer

Adresse Pastina
56040 Santa Luce PI

©2009 Google - Kortdata ©2009 Tele Atlas -

Side 1 af 1pastina - Google Maps

21-09-2009http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=da&geocode=&q=pastina&sll=43.7...

Rivalto

Tegningerne er ikke måfaste.
Vejledende tegninger uden ansvar.

NB!

Altanen er projekteret til ca. 1,8 m2, 
- den er medregnet i prisen, men 

fremgår ikke af nærværende skitse

Ejendommens placering

©Toscana Bolig
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Handelsomkostninger
€ kurs: 7,45

Type køb (uden residens "seconda casa" eller med residens “prima casa”)* Uden residens i Italien
Type sælger Virksomhed

€ DKK**
Kontantpris 227.000 1.691.150

Tinglysning af skødet og afgifter til det offentlige - anslået € DKK**
Registreringsafgift for bygninger ved køb med residens 0 0
Registreringsafgift for bygninger ved køb uden residens 0 0
Registreringsafgift for landbrugsjord 0 0
Moms af købet (IVA) ved køb med residens 0 0
Moms af købet (IVA) ved køb uden residens 22.700 169.115
Tinglysningsafgift for ejendommen ”Imposta registro compravendita” 587 4.373
Stempelafgift ved registrering af købsaftalen ”Bollo registro telematico” 230 1.714
Tingbogsattester m.m. 300 2.235

I alt 23.817 177.437

Omkostninger til berigtigelse af skødet - anslået € DKK**
Notarhonorar i forbindelse med den endelige købsaftale 4.086 30.441
Moms (IVA) af notarhonorar 899 6.697
Honorar til landmåler, ingeniør el. arkitekt - "geometra" 2.270 16.912
Moms (IVA) af “geometra” honorar 499 3.721
“Geometra” fagforening “ Cassa nazionale dei geometri” 91 676
Skriftlig oversættelse 620 4.619
Moms (IVA) af oversættelsen 136 1.016
Evt. omkostninger til egen rådgiver (f. eks. juridiske og bygningssagkyndige - anslået til 1.611 12.000
Moms af evt. egen rådgiver 403 3.000

I alt  10.615 79.081

Kontantbehov ved køb € DKK**
Kontantpris 227.000 1.691.150
Tinglysning af skødet og afgifter til det offentlige - anslået 23.817 177.437
Omkostninger til berigtigelse af skødet - anslået 10.615 79.081

I alt   261.432 1.947.668

Andre omkostninger € DKK**
Tilslutning til el - anslået 500 3.725
Tilslutning til gas - anslået 300 2.235
Tilslutning til vand - anslået 200 1.490
Tilslutning til kloak - anslået 400 2.980

I alt   1.400 10.430

Forbrugsafhængige udgifter
Residens status "Seconda casa" - uden residens

€ DKK**
Ejendommens primære varmekilde Eget gasfyr
Årligt varmeforbrug 1.681 12.523

I alt 1.681 12.523
Oplysninger om varmeforbrug er ikke repræsentative, hvorfor disse er blevet skønnet  
Øvrige udgifter vedrørende ejendommens drift og vedligeholdelse: 
Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, evt. lovpligtige eftersyn af forsyningsanlæg, evt. andre 
forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke fremgår af hverken salgsopstillingens 
forbrugsafhængige udgifter eller ejerudgifter.

Ejerudgifter 1. år ved kontant handel
Renovation 253 1.884
Husforsikring 480 3.576
Konsortium (beskyttelse af vådområder, natur, andet) 67 502
Fællesudgifter - anslået 600 4.470
Ejendomsværdiskat DK* (med fradrag af ejendomskat betalt i Italien) 1.027 11.005
Ejendomsskatter IT  ca. 450 3.353

I alt 2.877 24.789

Ejerudgifter per måned -  1. år ved kontant handel 240 2.066
* Grundlaget til beregning af ejendomsværdiskatten i Danmark er OECD indeks fra 2014.
** Alle beløb er fastlagt i Euro og der må således tages forbehold for kursudsving ved omregningerne til danske kroner.
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Særlige forhold ved køb af fast ejendom i Italien 
 
Salgsopstillingen
De ejendomme, Toscana Bolig® formidler, er placeret i Italien og ikke i Danmark. Det betyder, at vores salgsopstillinger ikke inderholder 
samtlige af de informationer, som en tilsvarende salgsopstilling for en ejendom placeret i Danmark skal indeholde i henhold til loven om om-
sætning af fast ejendom. Iflg. formidlingsbekendtgørelsen §29 stk. 1 gives der dispensation herfor grundet de anderledes forhold i udlandet.

De manglende informationer er: Beregning af brutto- og nettoydelse, opførelsesår (kun anslået i de fleste tilfælde), oplysninger om eksisterende 
lån, pantebreve, forsikringsforhold (her kun anslået) samt oplysninger om servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger, herunder 
lokalplaner. Sidstnævnte oplysninger kan kun indhentes af den notar og landmåler, der berigtiger handlen. Tillige mangler oplysning om tinglyst 
areal for bolig og bygninger, BBR areal for boligen, matrikelnr., oplysninger om jordforurening og geotekniske undersøgelser af jordbundsforhold.

Oplysninger vedr. antal kvm. for bygningerne på ejendommen er et skøn. Dette skyldes, at ejendomme i Italien sælges som en helhed, og 
oplysninger om antal kvm. på bygninger indgår ikke i købsaftalen og heller ikke i tingbogen. De registre i Italien, der svarer til det danske 
BBR, har heller ikke oplysninger om kvm. for ejendommen. Hvis oplysninger om præcis antal bebyggede kvm. er af afgørende betydning 
for køber, opfordres køber til at få foretaget en opmåling af ejendommens bygninger udført af en autoriseret landmåler.

Det skal nævnes, at køkkeninventar og -elementer ikke betragtes som nagelfast i Italien og således indgår det ikke i handlen, med mindre 
det er angivet. Det samme gør sig gældende for hårde hvidevarer og andet tilbehør.

Man skal som køber være opmærksom på, at alle transaktioner af fast ejendom kan blive revurderet efter handlens indgåelse af det 
italienske skattevæsen “Agenzia Entrate”. Skulle der i den forbindelse ske en ændring af den købesum, der er registreret i den endelige 
købsaftale, vil beregningsgrundlaget for købsskatterne samt øvrige handelsomkostninger, der fremgår af salgsopstillingen, blive påvirket. 
En sådan ændring vil påvirke ejendomsskatten i såvel Danmark som Italien.

Tilstandsrapporter og oplysninger om ejerskifteforsikring
De danske regler i kapitel 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. - herunder reglerne om tilstandsrapport 
og elinstallationsrapport efter huseftersynsordningen, ejerskifteforsikring og sælgers 10-årige ansvar – kan ikke finde anvendelse, da ejen-
dommen er beliggende udenfor Danmark.

Diverse typer købsaftaler
Der er flere typer købsaftaler, som køber kan vælge at tiltræde med henblik på at købe fast ejendom. Aftalerne har forskellig grad af forpligtelse 
mellem parterne, mellem parterne og staten og mellem parterne og tredjemand. De overordnede tre typer købsaftaler, der kan indgås mellem 
køber og sælger er: Et uigenkaldeligt købstilbud, en foreløbig købsaftale og en endelig købsaftale.

Køb af fast ejendom beliggende i Italien sker i henhold til lokal lovgivning. Inden indgåelse af en købsaftale opfordres køber 
til at søge rådgivning om skattemæssige og andre juridiske konsekvenser ved at købe, sælge og eje fast ejendom i Italien.

1. Uigenkaldeligt købstilbud
Et tilbud eller en hensigtserklæring om at handle en ejendom hedder en ”proposta irrevocabile d´acquisto”, der betyder et uigenkaldeligt 
købstilbud. Aftalen er en form for frivillig kontrakt, som køber og sælger har mulighed for at indgå - det er ikke et krav at en sådan aftale 
indgås. Denne aftale er en skriftlig aftale, som parterne kan vælge at underskrive før en foreløbig købsaftale underskrives og før indgåelse 
af en endelig købsaftale. Købstilbuddet har en tidsfrist, indenfor hvilken tilbuddet er gældende og kan accepteres af den anden part.

Det skriftlige tilbud kan ikke tilbagekaldes af tilbudsgiveren, derfor ordet ”irrevocabile” (uigenkaldeligt) og dette på trods af at accep-
tanten endnu ikke har accepteret tilbuddet. Dette forhold er en væsentlig afvigelse fra dansk aftalelov.

Aftalen gælder fra det tidspunkt, den er blevet accepteret af den anden part. Accepten skal modtages af tilbudsgiveren indenfor tilbuddets 
tidsfrist og vel at mærke i den form, der ønskes iht. tilbuddet – for eksempel pr. anbefalet brev. Kommer accepten frem efter tidsfristens 
udløb, har tilbudsgiveren mulighed for at fastholdet accepten, såfremt han straks gør acceptanten opmærksom på ønsket om at fastholde 
accepten. Indeholder accepten tillæg eller ændringer til tilbuddet, anses det som et afslag i forbindelse med afgivelse af et nyt tilbud. Disse 
regler findes i den italienske lovgivning “Codice Civile”. Reglerne vedr. accept er overordnet set som reglerne iht. den danske aftalelov.

Når køber og sælger har underskrevet dokumentet med købstilbuddet, har de en kontrakt med hinanden, der forpligter dem til at gå 
videre til næste step - nemlig til at underskrive en foreløbig købsaftale kaldet en ”contratto preliminare” eller at gå direkte videre til den 
endelige købsaftale ”compromesso”/”rogito”. Kontrakten giver parterne option til køb/salg.

For at kunne fastholde den option, parterne har opnået hos hinanden, kræver den italienske lovgivning, at følgende parametre vedr. 
boligen skal være klart gengivet i aftalen: Matrikelnr. eller ejerlejlighedsnr., data, der klart identificerer parterne (navn, cpr.nr, adresse, 
nationalitet, m.v.), oplysning om byrder og servitutter for hele ejendommen, kontantpris og udbetaling i form af ”caparra confirmatoria”, 
tidsfrister for accept af tilbuddet og for indgåelse af en foreløbig eller den endelige købs-aftale samt udskrift fra boligregistret. Man skal 
være opmærksom på, at kontrakten kun i begrænset omfang viser, hvilke egenskaber den omtalte bolig har.
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Særlige forhold ved køb af fast ejendom i Italien 
 
Salgsopstillingen
De ejendomme, Toscana Bolig® formidler, er placeret i Italien og ikke i Danmark. Det betyder, at vores salgsopstillinger ikke inderholder 
samtlige af de informationer, som en tilsvarende salgsopstilling for en ejendom placeret i Danmark skal indeholde i henhold til loven om om-
sætning af fast ejendom. Iflg. formidlingsbekendtgørelsen §24 stk. 2 gives der dispensation herfor grundet de anderledes forhold i udlandet.

De manglende informationer er følgende: Beregning af standardfinansiering, brutto- og nettoydelse, opførelsesår, oplysninger om eksi-
sterende lån, pantebreve, forsikringsforhold samt oplysninger om servittuter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger, herunder lokal-
planer. Tillige mangler oplysning om tinglyst areal for bolig og bygninger, BBR areal for boligen, seneste ejendoms- og grundvurdering, 
matrikelnr., tilstandsrapport, oplysninger om jordforurening og geotekniske undersøgelser af jordbundsforhold.

Oplysninger vedr. antal kvm. for bygningerne på ejendommen er et skøn. Dette skyldes, at ejendomme i Italien sælges som en helhed, og 
oplysninger om antal kvm. på bygninger indgår ikke i købsaftalen og heller ikke i tingbogen. De registre i Italien, der svarer til det danske 
BBR, har heller ikke oplysninger om kvm. for ejendommen. Hvis oplysninger om præcis antal bebyggede kvm. er af afgørende betydning 
for køber, opfordres køber til at få foretaget en opmåling af ejendommens bygninger udført af en autoriseret landmåler.

Det skal nævnes, at køkkeninventar og -elementer ikke betragtes som nagelfast i Italien og således indgår det ikke i handlen, med mindre 
det er angivet. Det samme gør sig gældende for hårde hvidevarer og andet tilbehør.

Man skal som køber være opmærksom på, at alle transaktioner af fast ejendom kan blive revurderet efter handlens indgåelse af det 
italienske skattevæsen “Agenzia Entrate”. Skulle der i den forbindelse ske en ændring af den købesum, der er registreret i den endelige 
købsaftale, vil beregningsgrundlaget for købsskatterne samt øvrige handelsomkostninger, der fremgår af salgsopstillingen, blive påvirket. 
En sådan ændring vil påvirke ejendomsskatten i såvel Danmark som Italien.

Tilstandsrapporter og oplysninger om ejerskifteforsikring
De danske regler i kapitel 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. - herunder reglerne om tilstandsrap-
porter, (huseftersynsordning) ejerskifteforsikring og sælgers 10-årige ansvar – kan ikke finde anvendelse, da ejendommen er beliggende 
udenfor Danmark.

Diverse typer købsaftaler
Der er flere typer købsaftaler, som køber kan vælge at tiltræde med henblik på at købe fast ejendom. Aftalerne har forskellig grad af forpligtelse 
mellem parterne, mellem parterne og staten og mellem parterne og tredjemand. De overordnede tre typer købsaftaler, der kan indgås mellem 
køber og sælger er: Et uigenkaldeligt købstilbud, en foreløbig købsaftale og en endelig købsaftale.

Køb af fast ejendom beliggende i Italien sker i henhold til lokal lovgivning. Inden indgåelse af en købsaftale opfordres køber 
til at søge rådgivning om skattemæssige og andre juridiske konsekvenser ved at købe, sælge og eje fast ejendom i Italien.

1. Uigenkaldeligt købstilbud
Et tilbud eller en hensigtserklæring om at handle en ejendom hedder en ”proposta irrevocabile d´acquisto”, der betyder et uigenkaldeligt 
købstilbud. Aftalen er en form for frivillig kontrakt, som køber og sælger har mulighed for at indgå - det er ikke et krav at en sådan aftale 
indgås. Denne aftale er en skriftlig aftale, som parterne kan vælge at underskrive før en foreløbig købsaftale underskrives og før indgåelse 
af en endelig købsaftale. Købstilbuddet har en tidsfrist, indenfor hvilken tilbuddet er gældende og kan accepteres af den anden part.

Det skriftlige tilbud kan ikke tilbagekaldes af tilbudsgiveren, derfor ordet ”irrevocabile” (uigenkaldeligt) og dette på trods af at accep-
tanten endnu ikke har accepteret tilbuddet. Dette forhold er en væsentlig afvigelse fra dansk aftalelov.

Aftalen gælder fra det tidspunkt, den er blevet accepteret af den anden part. Accepten skal modtages af tilbudsgiveren indenfor tilbuddets 
tidsfrist og vel at mærke i den form, der ønskes iht. tilbuddet – for eksempel pr. anbefalet brev. Kommer accepten frem efter tidsfristens 
udløb, har tilbudsgiveren mulighed for at fastholdet accepten, såfremt han straks gør acceptanten opmærksom på ønsket om at fastholde 
accepten. Indeholder accepten tillæg eller ændringer til tilbuddet, anses det som et afslag i forbindelse med afgivelse af et nyt tilbud. Disse 
regler findes i den italienske lovgivning “Codice Civile”. Reglerne vedr. accept er overordnet set som reglerne iht. den danske aftalelov.

Når køber og sælger har underskrevet dokumentet med købstilbuddet, har de en kontrakt med hinanden, der forpligter dem til at gå 
videre til næste step - nemlig til at underskrive en foreløbig købsaftale kaldet en ”contratto preliminare” eller at gå direkte videre til den 
endelige købsaftale ”compromesso”/”rogito”. Kontrakten giver parterne option til køb/salg.

For at kunne fastholde den option, parterne har opnået hos hinanden, kræver den italienske lovgivning, at følgende parametre vedr. 
boligen skal være klart gengivet i aftalen: Matrikelnr. eller ejerlejlighedsnr., data, der klart identificerer parterne (navn, cpr.nr, adresse, 
nationalitet, m.v.), oplysning om byrder og servitutter for hele ejendommen, kontantpris og udbetaling i form af ”caparra confirmatoria”, 
tidsfrister for accept af tilbuddet og for indgåelse af en foreløbig eller den endelige købs-aftale samt udskrift fra boligregistret. Man skal 
være opmærksom på, at kontrakten kun i begrænset omfang viser, hvilke egenskaber den omtalte bolig har.
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”Caparra confirmatoria” er en form for udbetaling, der kan aftales ved indgåelse af en foreløbig købsaftale. En “caparra” vil oftest være et 
beløb svarende til ca. 20% af boligens kontante pris. Såfremt en ”caparra” bliver betalt af køber til sælger, og det efterfølgende viser sig, at 
køber ikke kan eller ikke vil imødekomne aftalens indhold, mister vedkommende sin ”caparra”. Omvendt hvis sælger ikke ønsker eller ikke 
kan imødekomme aftalens indhold, skal sælger returnere købers ”caparra”, samt en erstatning svarende til ”caparra’en” - en såkaldte ”dop-
pia caparra”. Dvs. at den part, som honorerer aftalen vil ende med at blive ”rigere”, svarende til ”caparra’ens” beløb. Der findes ikke analoge 
regler i dansk lovgivning vedr. forbrugerkøb af fast ejendom.

Der er en dobbelt funktion og mening med ”caparra confirmatoria”. ”Caparra confirmatoria” er et instrument for køber til at forsøge 
at forhindre sælger i at sælge boligen til anden side eller ændre på udbudsprisen i en given aftalt periode. Jo højere ”caparra’en” er, 
jo mindre er sælgeren villig til at droppe aftalen med denne køber til fordel for en anden køber, idet han i givet fald skal tilbagebetale 
”caparra’en” samtidig med, at han skal udrede et tilsvarende beløb til køberen - altså det dobbelte af den potentielle købers ’udbetaling’ 
(“doppia caparra”). På den anden side forsøger sælger via ”caparra’en” at fastholde køberen i at honorere aftalen, idet køber i modsat 
fald vil miste den udbetalte ”caparra”. 

Når begge parter efterlever kontrakten, indgår ”caparraen” som en del af købesummen.

Vær opmærksom på, at overgangen af ejendomsretten først sker, når den enlige købsaftale er underskrevet af begge parter foran en 
italiensk notar, og når hele købesummen og alle afgifterne er betalt.
 
2. Foreløbig købsaftale
Når parterne har underskrevet et købstilbud, er næste step i en italiensk ejendomshandel ofte, at parterne i samarbejde med en notar 
og deres respektive rådgivere udfærdiger en mere detaljeret købsaftale. Til orientering stilles der ikke krav om, at en foreløbig købsaftale 
nødvendigvis skal indgås i forbindelse med en bolighandel. Den italienske betegnelse for en foreløbig købsaftale - er ”contratto prelimi-
nare d´acquisto”, herefter betegnet ”contratto preliminare”.

Denne foreløbige købsaftale indeholder en lang række parametre, som bl.a. beskriver boligens form og placering, definerer køber og 
sælger samt redegør for de vilkår, hvorpå boligen handles mellem parterne. For at være gældende skal formalia for ”contratto prelimi-
nare” overholdes. I modsat fald risikeres at kontrakten kan blive erklæret ugyldig.

Formalia dikterer, at følgende elementer skal indgå i ”contratto preliminare” for, at kontrakten kan gøres gældende: Angivelse af tidsfrist 
for indgåelse af den endelige købsaftale. Nøjagtig beskrivelse af ejendommen og dens grænser. Præcis angivelse af sælger (alle) og 
køber (alle). Oplysning om alle sælgers og købers kontraktmæssige forpligtelser. Den kontante købesum. Udbetalingens størrelse. Klar 
angivelsen af ”caparra confirmatoria”. Betalingsform. Betingelserne for købsaftalen og evt. garantier. Angivelsen af evt. byrder på ejen-
dommen - pant, servitutter, lokalplan, miljøplan, etc. Sælgers dokumentation for, at han ejer ejendommen.

Iflg. gældende praksis betaler køber en betydelige del af købesummen ved underskrivelse af den foreløbige købsaftale. Parterne aftaler 
skriftligt, hvor stor en del af udbetaling der skal betragtes som ”caparra”. Den resterende del af betalingen betragtes som udbetaling.

Ved den foreløbige købsaftale gælder samme regler for ”caparra” som beskrevet ovenfor om uigenkaldeligt købstilbud, hvor hver part 
risikerer at miste et beløb svarende til ”caparra’en”, såfremt den pågældende part ikke lever op til aftalen.

I tilfælde af en af parternes misligholdelse af kontrakten, kan den part, som kan og vil overholde aftalen, i stedet for ”caparra” metoden 
vælge at kræve erstatning for et såvel direkte som indirekte tab fra den anden part, der ikke lever op til aftalen.

I forbindelse med at ”contratto preliminare” underskrives og udbetaling betales til sælger, kan parterne vælge, at køber kan råde over 
ejendommen, den såkaldte ”possesso”. Sælger vil forsat være ejer af ejendommen og være ansvarlig for bl.a. betaling af ejendomsskatter, 
boligens overholdelse af diverse lovkrav, m.m. Det skal understreges, at selv om køber råder over ejendommen, er det ikke muligt for ham 
at pantsætte ejendommen, idet ejerskabets overgang endnu ikke har fundet sted.

Parterne har mulighed for at tinglyse den foreløbige købsaftale for at opnå beskyttelse mod eventuelt krav fra tredjemand. Tinglysning 
gælder maksimalt 3 år fra tinglysningstidspunktet og maksimalt 1 år fra den dato, hvor parterne iflg. ”contratto preliminare” skulle under-
skrive den endelige købsaftale.
 
3. Endelig købsaftale
Den endelige købsaftale hedder på italiensk ”contratto di compravendita definitivo”. Den kaldes også for ”rogito notarile”. Ejendoms-
rettens overgang fra sælger til køber sker, når den endelige købsaftale er underskrevet af begge parter foran en italiensk notar, og når 
hele købesummen og alle afgifterne er betalt.

Den endelig købsaftale udfærdiges af en italiensk notar, der er en obligatorisk aktør i enhver italiensk ejendomshandel, idet han er stats-
autoriseret - en ekspert på området, der skal sikre, at handlen foregår korrekt.

Indholdet af den endelige købsaftale er stort set identisk med indholdet af den foreløbige købsaftale, idet denne har alle nødvendige ele-
menter til at definere den ejendom, som er ved at skifte ejer. Da den endelige købsaftale er den gældende kontrakt, som bliver tinglyst 
og dermed er købers dokumentation for, at han nu ejer ejendommen, skal notaren kontrollere alle aspekter af den endelig købsaftale. 
Notarens erfaring for og forståelse af det regelsæt, som regulerer alle aspekter af kontrakten, er af største vigtighed i denne proces. 
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Notaren verificerer med andre ord rigtigheden af alle oplysninger i den endelige købsaftale – til forskel fra det uigenkaldelige købstilbud 
og den foreløbige købsaftale.

Under udfærdigelse af den endelige købsaftale er notarens opgaver følgende:

• Identifikation af ejeren eller ejerne af ejendommen kontrolleres. Dette gør notaren ved at tjekke tingbogens oplysninger, som findes i 
det italienske register for boliger ”Conservatoria dei registri Immobiliare”.

• Notaren undersøger, om der er servitutter, pant eller øvrige tredjemands rettigheder tinglyst på ejendommen. Dette gør notaren ved 
tilsvarende at se i registret for boliger “Conservatoria dei registri Immobiliare” og i sælgers skøde.

• Notaren undersøger, om ejendommen respekterer gældende lokalplan, regionalplan, miljøplan og bygningsreglement.

• Notaren undersøger, om boligen har de nødvendige byggetilladelser og ibrugtagningstilladelse, hvis boligen er bygget efter 1. september 
1967. Sidstnævnte skyldes, at alle bygninger, som eksisterede før denne dato, betragtes som havende en ibrugtagningstilladelse, skønt 
en sådan muligvis ikke findes. Endvidere undersøger notaren evt. eksistensen af ulovlige ændringer eller ikke godkendte tilbygninger. 
Skulle notaren finde ulovligheder eller andre uregelmæssigheder, skal han tjekke, om der er blevet givet dispensation i form af en skriftlig 
”tilgivelse” udstedt af den respektive myndighed via en såkaldt ”condono” eller ”sanatoria”.

• For at sikre, at de faktiske tekniske informationer anført i kontrakten er korrekte, støtter notaren sig til data fra en såkaldt ”geometra” 
- en landmåler/bygningsingeniør. Alternativt kan notaren benytte sig af data fra en arkitekt. ”Geometra’en” deltager i notarmødet med 
køber og sælger. En ”geometra” er købers byggetekniske rådgiver i en ejendomshandel. Ligesom notaren, har ”geometra” et tungtve-
jende professions-ansvar. “Geometra’en” er obligatorisk rådgiver i enhver ejendomshandel. 
Vær opmærksom på, at man som køber betaler sin “geometra” for det arbejde, han har udført, uanset om handlen gennemføres eller ej.

• Notaren sikrer sig, at der findes et certifikat, der attesterer, at ejendommen må anvendes til beboelse. Mangel på et sådant certifikat 
i forbindelse med overdragelse af en bolig vil gøre, at den endelige købsaftale er ugyldig, og hvis notaren ikke sørger for, at certifikatet 
foreligger, inden der handles, vil notaren være erstatningspligtig for eventuelle tab for sælger eller køber, idet det er ulovligt at skifte ejer 
på en bolig uden certifikatets tilstedeværelse.

• Notaren anskaffer en erklæring med angivelse af værdien af den offentlige ejendomsvurdering for ejendommen. Denne erklæring skal 
anvendes til beregning af de skatter, køberen skal betale i forbindelse med købet.

• Notaren sørger for, at der i den endelige købsaftale inkluderes en plantegning over boligen og de eventuelle tilhørende jordlodder med 
angivelse af matrikelnumre. Plantegningerne bliver således en integreret del af købsaftalen. Det er ”geometra’en”, der anskaffer planteg-
ningerne fra matrikelregistret ”registro catastale” i kommunen.

• I den endelige købsaftale præciseres datoen for købers råderet/overtagelse af ejendommen. Det er muligt, at overtagelsen allerede er 
sket f.eks. i forbindelse med indgåelse af den foreløbige købsaftale eller vil ske i forbindelse med underskrivelse af den endelige købsaftale 
eller skal ske på en senere angivet dato.

• Notaren sikrer, at sælgers garanti for at boligen sælges uden byrder og begrænsninger udover dem, der er oplyst i den endelige købs-
aftale (servitutter, lokalplan, fredning, m.m.), er korrekt.

• Specielle aftaler - f.eks. at møbler o.a. er inkluderet i købesummen - bliver indført i den endelige købsaftale.

• Oplysninger om eventuelle ejerforeningskontingenter og aftalte ekstraordinære udgifter tilføjes aftalen.

• Der indføjes eventuelle tillæg til kontrakten – f.eks.:

 • Købers gældsovertagelse af eksisterende lån – ”accollo di mutuo”
 • Sælgers ret til at tilbagekøbe den solgte ejendom igen indenfor et år, ved at refundere købesummen 
  og handelsomkostningerne.

• Kontant købesummen og betalingsform angives. De betalingsformer, som overholder formalia, er følgende:

 • Banknoteret crosset check i Euro 
 • Kontanter (alle former for valuta) – dog maksimalt svarende til Euro 12.500.
 • Bankoverførsel til sælgers eller notarens konto
 • Statsobligationer
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Rivalto i Pisa provinsen, Toscana, Italien
 Sagsnr. 3-86 030313

Værelse 

Værelse 

EntréInd ←

Altan
placeres her

Bad

Stue Køkkenafd. 

Kammer

Adresse Pastina
56040 Santa Luce PI
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Rivalto

Tegningerne er ikke måfaste.
Vejledende tegninger uden ansvar.

NB!

Altanen er projekteret til ca. 1,8 m2, 
- den er medregnet i prisen, men 

fremgår ikke af nærværende skitse

Ejendommens placering
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