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Skatt og avgift 

Eide du aksjer i 2010 - 
sjekk opplysningene i 
aksjeoppgaven og 
selvangivelsen 

Det er igjen selvangivelsestid, og tid for å sjekke 
alle tall og opplysninger som er forhåndsutfylt av 
skatteetaten. Det gjelder da å undersøke om alle 
fradrag har kommet med, og om inntekter eller 
formue har blitt satt for høyt. 

Les artikkelen  

 

Skatt og avgift 

Forslag til nye regler om 
skattefri 
omorganisering mv. 

Regjeringen har lagt fram forslag til endringer i 
skatteloven om reglene for skattefri omorganisering 
av selskaper og næringsvirksomhet, herunder 
fisjon og fusjon over landegrensene og skattefri 
omdanning. Endringene er i stor grad foreslått å 
skulle tre i kraft med virkning allerede for 
inneværende år. 

Les artikkelen 

 

Corporate for SMB 

Pass på beskyttelse av 
foretaksnavn ved 
omdanning av selskap 

I dom fra Høyesterett ble tidsprioriteten for 
foretaksnavnet til et enkeltpersonsforetak (EPF) 
ikke ansett som overtatt av et aksjeselskap (AS), 
som ble stiftet i samsvar med reglene om skattefri 
omdannelse av EPF, og som anses som en 

 

Seland med ny nettside 

Vi er glade for og stolte over å kunne 
presentere vår nye nettside. Det har 
vært av sentral betydning for oss å 
tydeliggjøre våre fem 
hovedfokusområder og ellers å få et 
mer dynamisk nettsted med tidsriktig 
layout. Gå inn på www.seland-law.no 

Om ansatte 

Johan S. Seland har etter invitasjon 

fra skatteetaten holdt foredrag for 
særskilte saksbehandlere i Norge (og 
Sverige) vedr. frivillig retting sett fra 
skattyters ståsted. 

Helle-Karine Paulshus er ansatt som 

advokatfullmektig med tiltredelse 1. 
april 2011. Helle har juridikum fra 
Universitetet i Oslo fra 2006 samt en 
Master of International Business Law 
fra University of London, King's 
College. Helle kommer fra stilling som 
namsfullmektig hos Namsfogden i Oslo 
hvor hun har vært i to år. 

Vi ønsker alle våre klienter og 
forbindelser en riktig god 
påske - og husk, det er ingen 
skam å snu 

 
 

http://www.seland-law.no/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=120&mailid=74&subid=17
http://www.seland-law.no/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=121&mailid=74&subid=17
http://www.seland-law.no/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=57&mailid=74&subid=17
http://www.seland-law.no/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=57&mailid=74&subid=17


videreføring av det gamle EPFet. 

Les artikkelen  

 

Fast eiendom/entreprise 

Tilleggsvederlag ved feil 
i anbudsgrunnlag NS 
3430 punkt 7.5 

Høyesterett har avsagt dom i sak som gjaldt krav 
fra entreprenøren Oslo Vei AS om tilleggsvederlag 
ved vinterdrift av vegstrekninger på Romerike, som 
ble driftet i henhold til entreprisekontrakt inngått 
etter forutgående anbudsinnbydelse av Statens 
vegvesen. Hovedspørsmålet var hvem som har 
risikoen for at gjennomsnittlig faktisk saltforbruk pr 
vintersesong ble bortimot tre ganger så høyt som 
gjennomsnittet av det som ved anbudsinnbydelsen 
ble oppgitt som tidligere rapportert saltforbruk. 

Les artikkelen  

 

Restrukturering/insolvens 

Personlig ansvar ved 
avvikling av 
aksjeselskap 

Ved avvikling av aksjeselskap bør du har god 
oversikt over selskapets forpliktelser. Bakgrunnen 
for dette er de strenge reglene i aksjeloven om 
avviklingsstyrets og aksjeeiernes personlige ansvar 
ved avvikling. 

Les artikkelen  
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