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עורך דין אמיר עזר
בעל י ם ש ל מ ש ר ד ע ו ר כי ד י ן ה מ ת מ ח ה ב הש ק ע ו ת ב נ ד ל " ן ב ח ו " ל
החודש אתמקד בתשובות לשאלותיכם על השקעות פוטנציאליות בחו"ל
האם מחירי הנדל"ן ירדו עקב מגפת הקורונה?
״מחירי הנדל"ן לא ירדו מכיוון ששוק הנדל"ן באתונה הוא
שוק של מוכרים ,מזה מספר שנים.
יחד עם זאת ,למרות שבשנים האחרונות הייתה מגמה קבועה של
עליית מחירים ,הרי שמתחילת מגפת הקורונה נעצרו המחירים
ולכן ניתן לרכוש כיום נכסים במחירים של לפני שנה.
מכיוון שיש מעט משקיעים ,אנו פחות רואים התמחרות על דירות
אשר מעלות את המחיר שלהם ,עד שלבסוף הן נמכרות במחירים
גבוהים מאשר פורסמו״.

לשאלות נוספות לעו״ד אמיר עזר,
בנושא השקעה בארץ ובחו״ל
הנכם מוזמנים להתייעצות בדוא"ל:
a m i r @ a m i r e z e r. c o m
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עסקת
החודש!

איך מנהלים נכס שנמצא בחו"ל?
״מכיוון שאתונה מלאה במשקיעים זרים אשר רכשו נכסים רבים
להשקעה ,קיימות חברות ניהול אשר מבצעות עבור הלקוח את כל
ניהול הנכס.
חברות הניהול מוצאות שוכר ,מחתימות אותו על חוזה ,פועלות
לתיקון תקלות ,בודקות שהשוכר משלם את החשבונות ועוד״.

מה השירות שלכם כולל?
״השירות שלנו כולל אפיון מטרותיו של הלקוח ,איתור נכס התואם
למידותיו ,הכנת המסמכים המשפטיים לצורך רכישת הנכס,
ביצוע העסקה ,טיפול בשיפוץ הנכס במידה הצורך ,וחיבור
לחברת ניהול מקומית לצורך ניהול הנכס והעברת התשואה
לחשבון הבנק של הלקוח״.
מה התשואות המקובלות באתונה?
״תשואה נמדדת לפי ברוטו ונטו .מכיוון שאנו מעניקים ייעוץ
משפטי ,אנו לא "מייפים" את המציאות ולא מוסרים ללקוח
תשואות ברוטו.
אנו מוסרים את התשואות נטו לאחר תשלום עבור חברת הניהול
ולאחר הפחתת הוצאות ומיסים .התשואה נטו המקובלת כיום
באתונה היא .6%
מלבד התשואה החודשית ,קיימת עליית ערך לנכסים שאנו
מאתרים עבור הלקוחות שלנו מכיוון שאנו מאתרים נכסים
בשכונות שקיים בהן ערך פוטנציאלי גבוה״.

איך יודעים שיימצא שוכר לנכס?
״בכל העולם ,ככל שמתקרבים למרכז ,כך הביקוש לדירות
להשכרה עולה .חשוב לרכוש דירה רק במרכז העיר ולא להתפתות
לנכסים במחירים נמוכים הרחוקים מהעיר .כמו כן ,יש להימנע
מרכישת דירות בקומות גבוהות ללא מעלית ,דירות במרתפים וכד,
שמן הסתם יהיה קשה למצוא להם שוכר״.

האם אתם מבטיחים תשואה?
״לא ,אין אנו מבטיחים תשואה ,אנו מעניקים ייעוץ משפטי
ומשתדלים שיהיה מדויק .יחד עם זאת ,בהשקעות קיימים
סיכויים וסיכונים שצריך לקחתם בחשבון.
קבלת ייעוץ משפטי בטרם השקעה ,דרך טובה לצמצם סיכונים״.

מה סכום ההשקעה המינימלי באתונה?
״כדי לרכוש דירה שתהא בבעלותך בטאבו ,דרוש סכום מינימלי
בערך בסביבות ₪ 200,000״.

האם צריך לשלם מס בארץ ומה סך המס המשולם ביוון?
״לא .בין ישראל ליוון קיימת אמנה ,והמס משולם רק ביוון,
ופטור בישראל ,סך המס המשולם ביוון הינו 15%״.

עסקאות נדל״ן חמות
בשכונת איליסיה
א .רכש דירה בשכונת אנו איליסיה (זוגרפו)
הממוקמת ליד האוניברסיטה.
הדירה בגודל  28מטר ,קומה  ,4עם מעלית.
לדירה יש מרפסת והבניין מטופח.
מחיר הדירה הינו  30,000יורו ונדרש
שיפוץ בסך  10,000יורו.
בתום השיפוץ ,הדירה הושכרה ב 300-יורו,
כך שמעניקה ללקוח תשואה נטו .6.7%

