Place your
confidence in us

Because you never
know when a
problem may arise
Man kan aldrig veta
när en problemsituation
uppstår

We place at your disposal our experience
and professionalism so you do not have to
worry about anything. Place your confidence
in us and we will take care of everything,
whatever it is.
Vi ställer upp med all vår erfarenhet samt
yrkeskompetens så att ni kan leva lungt och
bekymmerslöst. Låt oss sköta jobbet så ser vi
till att hitta de lösningar, som varje enskilt
ärende kräver.

MAR MENOR GOLF RESORT
Club social
Oficina LS SOLICITORS
C/Ceiba, 1, 1ª planta
30700 Torre Pacheco
T. +34 968 041 788
F. +34 968 041 899
marmenor@lssolicitors.es

LOS NAREJOS / LOS ALCÁZARES
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30710 Los Narejos - Los Alcázares
Tel : +34 868 106 641
www.lssolicitors.es
la@lssolicitors.es

LA TORRE GOLF RESORT
Town Center La Torre
Oficina LS SOLICITORS
30709 Roldan - Torre Pacheco
T. +34 968 032 424
F. +34 968 032 739
latorre@lssolicitors.es

Vi lever upp
till era
förväntningar!

Place your
confidence
in us

LS SOLICITORS puts at your disposal a
professional team of high qualified solicitors,
economists and advisors that will help you with
all your needs, defending your legal, tax and
economic interests.

LEGAL SERVICES
- General advice
- Wills and Testamentary successions
- Testimony and Power of Attorney
Negotiation and draft of contracts
- Administrative Law
- Commercial & Corporate Law
- Out of Court Agreements
- Litigation

-

REAL ESTATE
- Sales and acquisitions
- Lease agreements
- Assignments

FASTIGHET
-Köp och försäljning
-Hyresavtal
-Mäklaruppdrag

FISCAL SERVICES
-Legal representation
- Income taxes (IRPF & IRNR)
- Yearly tax return
- Notifications, resolutions, tax claims and undue taxes...
- Local taxes: IBI and Capital gains

SKATTERÅDGIVNING
-Skatteombud
-Inkomstskattedeklaration (IRPF & IRNR)
-Återbäring av skatt årsvis
-Delgivningar, beslut, skattekrav och
återbetalningskrav
-Regionala skatter : IBI och kapitalvinstskatt

BANKING AND FINANCE
- Mortgages
- Debt consolidations
- General financing transactions

BANKÄRENDEN OCH FINANSIERING
-Hypotekslån
-Skuldkonsolidering
-Finansieringsärenden i övrigt

MANAGEMENT SERVICES
- NIE numbers
- Supplies
- Car registration and plates
- ...

MYNDIGHETSÄRENDEN
-NIE-nummer
-Servicemyndigheter
-Bilregistrering och registreringskyltar

INSURANCES
TRANSLATIONS

From just
75€ per year

JURIDISKA TJÄNSTER
-Allmän rådgivning
-Testamenten och arvsskiften
-Utlåtanden och fullmakter
-Förhandling och utformning av avtal
-Administrativ rätt
-Affärsrätt samt företags- och föreningsrätt
-Förlikningsprocesser
-Domstolsprocesser

FÖRSÄKRINGAR
ÖVERSÄTTNINGAR

Vi lever upp
till era
förväntningar!
Hos oss på LS SOLICITORS arbetar
högt kvalificerade advokater, revisorer
och rådgivare, som tillhandahåller
expertis inom området juridiska
tjänster och skatterådgivning samt i
övrigt hjälper er att på bästa sätt
tillvarata alla era ekonomiska
intressen.

Endast 75 €
om året

LS SOLICITORS offers a whole range of servicies
for all those daily matters that you cannot carry
out yourself. Our professional team will assist and
advise you.
· Should you need to connect the phone line? LS
SOLICITORS will contact the telecom companies
for you.
· Have you received any document by mail, which
you do not understand? LS SOLICITORS will
translate it and inform over the content and possible
managements to achieve.
·Should you need any plumbing repairs in your
house? LS SOLICITORS will make the suitable
managements with the insurance so that it can be
fixed as soon as possible.
· Should you have any traffic offence? LS
SOLICITORS will process the payments of the fine.
· Should you want to build or make any alterations
in your house? LS SOLICITORS will get all the
required authorisations and licenses.
These are just some of the most frequent services
requested by our clients and for which LS
SOLICITORS can quickly and effectively help you.
On addition to that, you will enjoy a 15% discount
on our fees on any other service that you shall
require.

LS SOLICITORS erbjuder er möjligheten att köpa
en paketservice som inkluderar tjänster ni behöver
hjälp med i vardagslivet. Våra medarbetare ger
råd och bistår er avseende varje situation som kan
komma att uppstå.
-Önskar ni skaffa en ny telefonlinje? LS
SOLICITORS hjälper er att ta kontakt med
telefonbolagen
-Har ni erhållit brev eller annan post som ni inte
vet vad det är ?
LS SOLICITORS översätter och ger upplysning om
vad det rör sig om samt ger råd om vad som bör
göras.
-Har en rörledning gått sönder hemma ? LS
SOLICITORS hjälper er att ta kontakt med er
försäkring så att problemet kan avhjälpas så snart
som möjligt
-Om ni har fått trafikböter, hjälper er LS
SOLICITORS att betala eller bestrida dessa.
-Önskar ni genomföra byggnadsarbeten på huset
? LS SOLICITORS ordnar med att erhålla
nödvändiga bygglov och övriga tillstånd.
-Dessa är några av de vanligaste ärenden som
våra kunder ber oss bistå dem med och där LS
SOLICITORS hjälp är både rask och effektiv.
-Genom att köpa det årsvisa tjänstepaketet,
erhåller ni även 15% rabatt hos oss avseende
övrig service som ni skulle kunna komma att behöva.

