
Sammanfattning av Khun Tons föredrag vid medlemsmötet i 

Svenskföreningen i Hua Hin torsdagen den 25 oktober 2012. 

Ordföranden Gert Andersson hälsade Khun Ton välkommen. Khun Ton var 

faktiskt Svenskföreningens första inbjudne gästföreläsare, för fyra år 

sedan. Sedan dess har han alltid ställt upp när Svenskföreningen och dess 

medlemmar haft frågor. Inte minst efter Handelskammarens besök förra 

säsongen, då man gav information om utlänningars ägande av hus. Då 

fylldes hans kontor av oroliga ”faranger” och han fick ägna en dryg vecka 

med att ge alla oroliga besökare svar på deras frågor. 

Khun Ton har nu träffat en överenskommelse med Svenskföreningen, 

innebärande att han bjuder medlemmarna på en kostnadsfri konsultation 

efter tidsbeställning. 

Frågestunden inleddes med att Gert Andersson ställde några inledande 

frågor: 

1. Är det fortfarande risk att vi kan få lämna våra hus? 

Lagtexten är oförändrad. Det gäller såväl fastighetslagen som den 

bolagslagen. 

2. Är det bättre om huset tas ut ur företaget och ägs direkt av ”farangen”? 

Nej, då bryter man mot fastighetslagen. Om det upptäcks kan man få 

6000 baht i böter eller 2 års fängelse. 

3. Vad kan/kommer myndigheterna att göra kortsiktigt och långsiktigt? 

På mycket lång sikt finns en möjlighet att lagen ändras så att ”faranger” 

kan äga mark och hus för eget bruk, upp till en rai (1600 m2.) 

4. Varför har dessa frågor över huvud taget kommit upp? 

Många har en lösning med ett bolag som har ett majoritetsägande av 

thailändska medborgare. Många av dessa delägare har inte finansiella 

möjligheter att verkligen äga en andel i bolaget och är bulvaner, vilket gör 

arrangemanget olagligt. 

Om myndigheterna skulle agera mot detta ges man 6 månader på sig att 

omorganisera bolaget eller lösa fastighetsägandet på annat sätt. 

  



5. Kan man sälja och ta hem pengarna till Sverige? 

Om man säljer själva fastigheten, ej bolaget, kan man föra ut samma 

summa som man fört in. Köpeavtal och beslutsprotokoll från styrelsen ska 

lämnas över till banken. 

För att kunna föra ut pengarna skattefritt krävs ett papper från banken, 

utvisande att transfereringen kommit från utlandet, kallat ”credit advice”. 

Det går att få sådana i banken i efterhand. Spara det papperet. 

Alla pengar som transfererats in i landet kan tas ut igen, detta gäller 

oavsett vad pengarna förts in för, alltså även för privata 

levnadskostnader. 

Om likviden betalas i utlandet avseende försäljning av bolag och/eller 

fastighet är ovanstående ej aktuellt. 

6. Är det tillåtet att hyra ut sitt hus? 

Om man har ett bolag och hyr ut huset bryter man mot lagen. Man skall 

då inte registrera uthyrningen hos Landoffice och hoppas på att inte 

upptäckas. Uthyrningar upp till tre år behöver inte registreras. 

7. Kan man anmälas om man hyr ut utan registrering? 

Får Landoffice reda på det och de har tillgång till ett bevis för uthyrningen 

anmäls det till inrikesministeriet som gör en utredning av bolaget. 

Om inrikesministeriet kommer fram till att man handlat fel har man 180 

dagar på sig att ändra genom att avhysa hyresgästen alternativt ändra 

företagets bolagsordning så att uthyrning ingår i verksamheten. 

8. Om man köpt för 5 miljoner och säljer för 10 miljoner, vad händer? 

Man får skatta för vinsten på 5 miljoner. Man har dock rätt att göra 

avdrag för alla investeringar, förbättringar man har gjort på fastigheten 

och som kan verifieras med kvitton. 

9. Vad är T.R. 900? 

Det är en ansökningsblankett för att få en adress registrerad. I Cha-Am, 

Hua Hin och Pranburi är blanketten nödvändig för att få sälja huset då den 

visar vem som äger huset medan bygglovet utvisar vem som byggt huset. 

  



10. Vad är fastighets- eller kommunalskatt, s.k. Local tax? 

Local tax betalas av alla, speciellt de som har kommersiell verksamhet i 

fastigheten. Man ska betala inom 30 dagar efter att man fått brev från 

Municipality. 

11. Gäller skatten även för thailändska medborgare? 

Ja. Första huset är fritt från beskattning, fr.o.m. det andra huset man 

äger betalar thailändare skatt. Utlänningar betalar fr.o.m. första huset. 

12. Kan man bli skyldig att betala retroaktivt? 

Ja, myndigheten har rätt att gå tillbaka 10 år i tiden. 

13. Vad händer om man inte betalar? 

Man får betala en ränta på 2,5 % i månaden, maximalt 10% av 

skattebeloppet. 

14. Vad sker när man får ett brev? 

Man får ett brev med uppmaning att kontakta kommunkontoret. Om man 

inte följer uppmaningen gör kommunen en uppskattning av värdet, 

skönstaxering. Sedan kommer ett brev med denna taxering och 

betalningskrav, texten är på thailändska men om brevet har siffran 8 i 

brevhuvudet är det dags att agera. 

Det är viktigt att notera att de som har bolag dels betalar en skatt på 

företagandet, en kommersiell skatt som betalas med utgångspunkt från 

företagets räkenskaper, dels en Local tax som är separat och avser 

fastighetsägandet. Tariffen för skatten är olika mellan olika orter och i vårt 

område är den högst i Hua Hin. 

Ordföranden tackade Khun Ton för hans medverkan och hänvisade övriga 

eventuella frågor till ett kostnadsfritt besök hos Khun Ton. 

/Lars Olsson 

 

 

 

 


