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Skatt 
Nye regler for ligningsverdi på boliger 

Fra og med i år skal ligningsverdien på boliger 
beregnes etter en ny metode, og dette vil få 
virkning ved selvangivelsen som skal leveres 
for inntektsåret 2010. De fleste boligeiere skal 
i disse dager ha mottatt informasjon om dette 
fra skatteetaten, med frist for å rapportere inn 
opplysninger innen 15. oktober 2010. 

Les artikkelen  

 

Insolvens og restrukturering 
Om å dele en kake som stadig blir mindre 

Jo mindre en kake er, jo vanskeligere er det å 
dele den. Spesielt vanskelig er oppgaven når 
delingen skjer mens det sitter noen fremmede 
og spiser kaken mens delingsforsøket pågår. 

Les artikkelen  

 

Fast eiendom 
Dyrt når kommunen gjør feil 

Høyesterett avsa den 5. mars 2010 dom i sak 
mellom Trondheim kommune og 
eiendomsutvikleren Vangen Eiendom AS. 
Saken gjaldt hvor strengt kommunens ansvar 
var for ugyldig vedtak etter plan- og 
bygningsloven. Kommunen ble frifunnet for 
erstatningsansvar, slik at terskelen for å få 
gjennomslag for krav om erstatning nå er 
hevet i forhold til tidligere praksis. 

Les artikkelen  

 

Corporate for SMB 
Frister for registrering i F.reg. før årsskiftet 

Hvert år fastsetter Foretaksregisteret frister for 
når meldinger må være registeret i hende for 
at endringene skal registreres innen utløpet av 
året. 

Les artikkelen  

 

 

Seland tilbyr skriveplass for 
masterstudent 

Skrivekandidaten vil bli inkludert i 
et meget godt sosialt og sterkt 
faglig miljø, med hovedfokus på 
våre spydspisser: 

  Skatt og avgift 

  Selskapsrett for SMB bedrifter 

  Fast eiendom/entreprise 

  Restrukturering og insolvens 

  Tvisteløsning/prosedyre 

For mer informasjon kontakt gjerne 
anja.thorsen@seland-law.no 

Seland fagforum 

Seland skatteforum ble sist avholdt 
25.8.2010. Vi vil nå i tillegg 
opprette et nytt forum for fast 
eiendom som vil være en faglig 
møteplass for eiere, utviklere og 
forvaltere av fast eiendom. 

Vi ønsker alle våre klienter og 
forbindelser en riktig god høst og 
lykke til med jakta! 
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