SELANDNYTT - NR. 3, 2011
Skatt og avgift

Planlegger du shopping i
utlandet?
Ferien nærmer seg. Skal du på sommerferie i
utlandet og planlegger shopping, må du ikke
glemme at det som hovedregel gjelder en grense på
6 000 kroner for å ta med varer toll- og avgiftsfritt til
Norge. Dette gjelder selv om du ikke krever refusjon
av utenlandsk avgift på varene. Ha dette i bakhodet
når du står utenfor den eksklusive veskebutikken
eller elektronikkbutikken.
Les artikkelen
Corporate for SMB

Skjevdeling av aksjeutbytte
Utgangspunktet er at alle aksjer gir lik rett i
selskapet og også like rettigheter til utbytte.
Spørsmålet er i hvilken grad det er adgang til å
skjevdele utbytte. Dette vil særlig kunne være et
aktuelt tema i typiske familieeide selskaper.
Les artikkelen
Corporate for SMB

Flom, krig, askeskyer og force
majeure. Gjelder avtalen
likevel?
Alle naturkatastrofene her hjemme og urolighetene i
Midtøsten den siste tiden har aktualisert reglene om
force majeure.
Forenklet er force majeure (direkte oversatt: stor
kraft) en betegnelse på hendelser som anses å
ligge utenfor en kontraktsparts kontroll, og som
gjelder forhold som det ikke med rimelighet kan
kreves at kontraktsparten skulle tatt høyde for ved
avtaleinngåelsen, og som det heller ikke kan kreves
at kontraktsparten skal overvinne.
Les artikkelen

Tysk trainee hos Seland
Charlotte Cölle er tysk jusstudent som vi
er så heldige å ha hos oss i sommer.
Charlotte får et innblikk i hvordan norsk
rett fungerer og hun har også tatt kontakt
med noen av våre tyske klienter. Seland
har et økende antall tyske klienter.

Seland fagforum
Seland skatteforum ble sist avholdt 15.
juni 2011 og vi gleder oss til å forberede
oss til neste Seland eiendomsforum som
vil bli avholdt til høsten.

Vi ønsker alle våre klienter
og forbindelser en riktig god
sommer!

Fast eiendom/entreprise

Krav på dagmulkt ved
forsinkelse etter
bustadoppføringslova
Høyesterett har nylig avsagt to dommer (HR-2011951-A og HR-2011-952-A) vedrørende krav om
dagmulkt etter bustadoppføringslova. Denne loven
gjelder når en forbruker inngår avtale med en
entreprenør om kjøp av ny bolig under oppføring.
Ofte inngås disse kontraktene når boligen fortsatt
kun er på tegnebrettet. Selv om loven ikke
automatisk gjelder når kjøperen er næringsdrivende
blir det i praksis ofte avtalt at bustadoppføringslova
likevel skal utfylle kjøpekontrakten.
Les artikkelen
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