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Fradrag for tap på
kapitaloverføringer til
datterselskap
Høyesterett avsa 21.6.2010 dom i sak hvor
spørsmålet var om et selskap ved
inntektsskatteligningen hadde krav på fradrag for
tap på kapitaloverføringer til et datterselskap utover
datterselskapets lånekapasitet, et tema som er
meget sentralt.
Les artikkelen
Insolvens og restrukturering

Om mislykkede
gjeldsforhandlinger

SelandNytt i ny drakt
Vi lanserer nå nyhetsbrevet i
elektronisk form. Dette for å
modernisere og effektivisere
informasjonsflyten, samtidig som vi
ønsker å kutte i papirbruk med tanke
på miljøet.

Nytt om ansatte
Stian Wessel er med virkning fra
16.8.2010 opptatt som ansvarlig
advokat i Advokatfirmaet Seland DA.
Stian har tidligere vært rådgiver i
Finansdepartementets
skattelovavdeling og han vil fortsatt ha
hovedfokus på skatte- og selskapsrett,
og vi vil tilrettelegge for å videreutvikle
hans sterke faglige kompetanse innen
dette felt.

Pressen har i den senere tid informert om flere
tilfeller av gjeldsforhandlinger som har endt i
konkurs. Vi vet ikke hvilke av disse konkursene
som kunne ha vært unngått. Imidlertid synes den
begrunnelse som ble gitt for at det ikke ble funnet
en løsning, ikke å være god nok.
Les artikkelen
Fast eiendom

Overtakelse av nybygde
eierseksjoner fellesarealer
Ved kjøp av eierseksjoner – typisk
selveierleiligheter – er det viktig å være klar over at
man blir sameier i hele eiendommen og ikke bare
sin leilighet. Som sameier i eiendommen får man
da i tillegg eksklusiv bruksrett til det som i loven
kalles bruksenheten.
Les artikkelen

Ny organisasjonsform i
Seland
Advokatfirmaet Seland DA har fastsatt
ny og spennende strategiplan, og
setter sterkt fokus på videreutvikling.
Som ledd i dette er
organisasjonsformen videreutviklet og
selskapet vil nå bli ledet av et styre,
bestående av Einar Heiberg,
styreleder, Johan S. Seland,
styremedlem, og Anja Thorsen,
styremedlem (valgt av ansatte).
”Seland går inn i en spennende fase,
med svært motiverte medarbeidere.
Jeg gleder meg til å ta fatt på
oppgaven", sier Einar Heiberg.
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