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til ba ke gå en de opp gjør for 2. eta sje for ut-
satt at leie for hol det for den ne eta sjen er 
ef fek tu ert in nen 6 må ne der etter full fø ring. 
Vi kom mer nær me re til ba ke til kra vet om 
ef fek tu ert leie kon trakt neden for. Etter 
de par te men tets ut ta lel se lø per justerings-
perioden i det te eks em pe let først fra 2013 
og lo ka le ne i før s te eta sje får i rea li te ten et 
11-års per spek tiv fra de lei es ut før juste-
ringsperioden er fer dig. Blant an net av den 
grunn vil det der for nor malt løn ne seg for 
ut byg ger at pro sjek tet an ses som fle re ka pi-
tal va rer.

Når er et pro sjekt én ka pi tal va re og når er 
det fle re ka pi tal va rer
Om et ut byg gings pro sjekt ut gjør én el ler 
fle re ka pi tal va rer, vil måt te vur de res kon-
kret. Om det te ut ta ler de par te men tet: 
«Mo men ter knyt tet til sel ve byg ge pro sjek-
tet, som at ut byg gin gen dek kes el ler ikke 
dek kes av sam me byg ge til la tel se el ler 
sam me ho ved en tre pri se, vil kun ne få 
be tyd ning for vur de rin gen av om det fore-
lig ger en el ler fle re ka pi tal va rer. Det 
sam me gjel der kon kre te for hold knyt tet til 
fer dig stil lel sen og opp start av virk som het 
(bru ken av lo ka ler).» Slik vi le ser de par te-
men tet, gis det her ut trykk for at der som 
enkeltlokaler fak tisk tas i bruk, vil det være 
et sterkt ar gu ment for at dis se lo ka le ne er 
en egen ka pi tal va re. Også tids as pek tet 
trek kes frem, men da i sam men heng med 

at ut byg ging som i ut gangs punk tet er ett 
byg ge til tak, vil kun ne de les opp ved ut set-
tel ser, stans mv. Samtidig ad va res det mot 
en kuns tig opp de ling av byg ge til tak for å 
omgå reg lene. For å be gren se mu lig he te ne 
for at det ved et mu lig frem ti dig bok et ter-
syn stil les spørs mål ved den av gifts be hand-
lin gen som er fore tatt, er det for nuf tig å 
kun ne do ku men te re den vur de rin gen som 
er gjort av om ut byg gin gen er ett el ler fle re 
byg ge til tak.

Fristavbrytelse ved ef fek tu ert 
leie kon trakt
Når det gjel der den kon kre te av bry tel se av 
6-må ne ders fris ten, var prak sis tid li ge re at 
det, på sam me måte som for fra drags rett i 
byg ge pe ri oden, var til strek ke lig å ha inn-
gått leie kon trakt. Da ble lo ka le ne an sett 
som leid ut etter for skrif tens be stem mel se. 
I fjor som mer stram met Skatte di rek to ra tet 
inn på den ne prak si sen og ut tryk te at det 
må fore lig ge en ef fek tu ert leie kon trakt for å 
av bry te fris ten. Fi nans de par te men tet gjør 
in gen end rin ger i Skattedirektoratets tolk-
ning på det te punk tet, og di rek to ra tet har 
i en ar tik kel fra 13. juni i år pre si sert at 
kra vet til ef fek tu ert leie kon trakt opp rett-
hol des.

En ef fek tu ert leie kon trakt fore lig ger i hen-
hold til Skattedirektoratets ut ta lel se fra i fjor 
som mer når leie ta ker har fått ju ri disk rett til 

å bru ke lo ka le ne og har en plikt til å be ta le 
leie for dis se. Det er ikke et krav at leie ta ker 
rent fak tisk har tatt lo ka le ne i bruk.

Der som 6-må ne ders fris ten for et lo ka le 
rent fak tisk har star tet sitt løp, dvs. byg ge-
til ta ket er full ført, er det alt så ikke len ger 
nok for å opp nå til ba ke gå en de av gifts opp-
gjør å inn gå en skrift lig leie kon trakt med 
mind re også leie pe ri oden star ter in nen 
fris tens ut løp. Et al ter na tiv kan da i noen 
til fel ler være å av ven te full fø rin gen av 
lo ka le ne, slik at et ef fek tu ert leie for hold er 
på plass in nen 6-må ne ders fris ten.

Også kra vet til ef fek tu ert leie kon trakt ble 
stilt i bero av Skatte di rek to ra tet i på ven te 
av Fi nans de par te men tets vur de ring. Etter 
det vi kjen ner til er det ver ken fra di rek to-
ra tets el ler de par te men tets side sagt noe 
om når den stren ge re tol kin gen av reg lene 
gjel der fra. Etter vår vur de ring er det gode 
ar gu men ter for å kun ne nå frem med at 
kra vet til ef fek tu ert leie kon trakt tid ligst 
kan gjel de fra Fi nans de par te men tets brev 
av 8. juni 2012. Det er imid ler tid vik tig å 
sør ge for at sel ve søk na den om til ba ke gå-
en de opp gjør er be hand let av skat te kon to-
ret in nen tre år fra full fø rin gen av det 
ak tuelle byg ge til ta ket. Hvis ikke ri si ke rer 
ut byg ger like vel å mis te ret ten til di rek te 
fra drag på grunn av for el del se.

Over fø ring av justerings-
posisjoner via hjel pe - 
sel skap
Vedfisjonfusjonavfasteiendomoppstårsærligeutfordringervedoverføringav
justeringsplikt/rett for inn gå en de mer verdi avgift. Skatte di rek to ra tet har sendt ut  
ethøringsforslagomendringavreglene,menløserforslagetproblemet?

Artikkelen er 
forfattet av:
Ad vo kat
Fro de Hegg dal Lar sen
Part ner Bing Hod ne land  
ad vo kat sel skap

Over dra gel se av fast eien dom ut lø ser juste-
ringsplikt. Det inne bæ rer at fra drags ført 
inn gå en de mer verdi avgift skal til ba ke be ta-
les til sta ten. Slik til ba ke be ta ling kan unn-
la tes der som er ver ve ren i ste det over tar 
justeringsforpliktelsen.

En mye be nyt tet transaksjonsform ved 
over dra gel se av fast eien dom er så kalt 

fisjonfusjon og bruk av så kalt hjel pe sel skap. 
Ved fisjonfusjon over fø res ikke den fas te 
ei en dom men di rek te fra sel skap A til sel-
skap C, men ved at sel skap A (ved fi sjon) 
over drar ei en dom men til hjel pe sel skap B. 
Der etter inn lem mes hjel pe sel skap B i sel-
skap C (ved fu sjon). Over dra gel sen til hjel-
pe sel skap B er så le des kun en kort va rig 
mel lom sta sjon før en de lig over fø ring til 
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sel skap C. Bak grun nen for transaksjonsfor-
men er skat te- og sel skaps retts li ge reg ler1.

Hjel pe sel skap B er nor malt ikke et re gi-
strert av gifts sub jekt. Hjel pe sel skap B opp-
fyl ler der med ikke vil kå rene for over ta kel se 
av justeringsforpliktelsen. Sel skap A vil i 
sli ke til fel ler måt te fore ta sam let jus te ring 
og til ba ke be ta ling av fra drags ført av gift. 
Justeringsforpliktelsen kan ikke over dras til 
en de lig mot ta ker – sel skap C, selv om 
sel skap Cs bruk av den fas te ei en dom men 
er iden tisk med den bru ken som ble 
ut øvet av sel skap A.

Både skat te reg le ne, regn skaps reg le ne og 
reg lene om do ku ment av gift leg ger til 
grunn kon ti nui tet ved sli ke trans ak sjo ner. 
Også justeringsbestemmelsene byg ger på 
kon ti nui tet, men ved bruk av hjel pe sel-
skap blir alt så ikke det te for må let ivare tatt. 
Den mang lende ad gan gen til å over fø re 
justeringsposisjoner ved bruk av hjel pe sel-
skap øker par te nes kost na der og re flek te res 
i ve der la get mel lom par te ne.

I slut ten av juli send te Skatte di rek to ra tet 
der for ut et hø rings for slag2 om å ut vi de 
ad gan gen til å over ta justeringsposisjoner. 
Hø rings fris ten er satt til 3. sep tem ber 
2012 og det er fo re slått at end rings for-
skrif ten trer i kraft straks den blir ved tatt.

For sla get er inn ret tet mot ka pi tal va ren fast 
eien dom og bruk av hjel pe sel skap, men vil 
også gjel de ved over dra gel se av ka pi tal va rer 
som ledd i over dra gel se av virk som het. 
Til sva rende vil også and re ty per over dra-
gel ser enn fi sjon og fu sjon være om fat tet 
av for sla get.

Neden for skal vi se nær me re på bak grun-
nen for og ho ved punk te ne i end rings for-
sla get. Som vi skal se inne hol der for sla get 
en re gel om so li dar an svar. Der som den ne 
re ge len ved tas, er det grunn til å tro at 
for sla get ikke lø ser det pro ble met for sla get 
er ment å løse.

1 Fordi vederlagsaksjene ved en skattefri fisjon må utstedes 
til aksjonærene i det overdragende eller overtakende 
selskapet, eventuelt morselskapet, gjelder ikke reglene om 
skattefri fisjon ved et morselskaps overføring av eiendeler 
til datterselskap mot at datterselskapet utsteder vederlags-
aksjer til morselskapet (vertikal fisjon), se FIN i UTV. 
1998.1186. Det er imidlertid adgang til først å foreta en 
fisjon hvor aksjonærene i det overdragende selskapet får 
aksjer i det overtakende selskapet. Deretter foretas det en 
fusjon mellom det overtakende selskapet og et dattersel-
skap av det overdragende selskapet, se FIN i UTV. 
2002.1106 og BFU 37/2002.

2 http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/Horing-MVA--
Justering-og-tilbakeforing-av-inngaende-merverdiavgift-/

Kort om jus te ring
Fu sjon og fi sjon – justeringsutløsende 
be gi ven he ter
Ut gangs punk tet er at ret ten til fra drag for 
inn gå en de av gift vur de res på tids punk tet 
for an skaf fel sen av va ren/tje nes ten. Fra 
det te ut gangs punk tet er det gjort vis se 
unn tak, alt så at end rin ger i bru ken etter 
an skaf fel ses tids punk tet gis av gifts mes si ge 
kon se kven ser. Ett ek sem pel er reg lene om 
ut tak, et an net er justeringsreglene.

Justeringsreglene ble inn ført med virk ning 
fra 1. ja nu ar 2008 ved end rings lov 29. juni 
2007 nr. 45 og er vi de re ført i ny lovs 
ka pit tel 9. Mer de tal jer te reg ler er dess uten 
tatt inn i ka pit tel 9 i for skrift 15. desember 
2009 nr. 1540 (merverdiavgiftsforskriften)3. 
I kor te trekk er for må let med justerings-
reglene å sør ge for at fra dra get er i sam svar 
med den til en hver tid fak tis ke bru ken av 
are ale ne. Me ka nik ken er å kor ri ge re fra-
dra get i for hold til for ut set nin ge ne på 
an skaf fel ses tids punk tet.

Sagt med and re ord; der som for ut set nin-
ge ne for fra drag som ble gjort/ikke gjort 
på an skaf fel ses tids punk tet, vi ser seg ikke å 
hol de stikk, gir justeringsbestemmelsene 
reg ler om rett/plikt til å jus te re det fra dra-
get som i sin tid ble gjort/ikke gjort.

Fu sjon og fi sjon an ses som over dra gel se 
etter mer ver di av gifts lo ven § 9-2 tred je 
ledd. Fu sjon og fi sjon er der med så kal te 
justeringsutløsende be gi ven he ter. Ut gangs-
punk tet er at det ved fu sjon og fi sjon skal 
skje en sam let jus te ring av inn gå en de mer-
verdi avgift for den res te ren de de len av 
justeringsperioden.

Over ta gel se av justeringsposisjoner
På vis se vil kår åp ner mer ver di av gifts lo ven 
og merverdiavgiftsforskriften for at juste-
ringsforpliktelsen kan over fø res til den 
som over tar ka pi tal va ren, slik at over dra ge-
ren kan unn la te å fore ta en sam let jus te-
ring. På sam me måte kan er ver ve ren 
over ta over dra ge rens justeringsrett der 
fra drag ikke er fore tatt.

Der som vil kå rene for over ta gel se av juste-
ringsposisjoner er opp fylt, ut ar bei der par-
te ne en av ta le om det te. Den ne av ta len 
skal in ne hol de vis se sær skil te opp lys nin ger 
som frem går av merverdiavgiftsforskriften 

3 Se Lov 19.6.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) 
Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og 
Innst. O. nr. 120 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 59 (2006–
2007) kapittel 7. Generelle bestemmelser om justering av 
inngående merverdiavgift for kapitalvarer. Se også FINs 
fortolkningsuttalelsen 19. desember 2007 vedrørende 
forskrift nr. 132 (nå opphevet).

§ 9-3-3 (justeringsforpliktelse) og § 9-3-4 
(justeringsrett).

Virk nin gen av over fø ring av justeringspo-
sisjoner er re gu lert i mer ver di av gifts lo ven 
og i merverdiavgiftsforskriften, beg ges 
§ 9-34. For ut satt at av ta len opp fyl ler 
mi ni mums be stem mel se ne og opp lys nin-
ge ne for øv rig er kor rek te, har av ta len i 
kor te trekk den ef fek ten at over fø rin gen av 
justeringsposisjonen for frem ti den er gjen-
nom ført med en de lig virk ning. Over dra ge-
ren er ek sem pel vis ikke so li da risk an svar lig 
for er ver ve rens se ne re even tuelle urik ti ge 
jus te ring.

Sys te met gir as so sia sjo ner til reg lene om 
de bi tor skif te og kre di tor skif te. Som kre di-
tor gir sta ten sam tyk ke til de bi tor skif te 
for ut satt at par te ne føl ger den me to den 
som lo ven fore skri ver. Over dra ge ren slip-
per der med å inn hen te sær skilt sam tyk ke 
fra kre di tor (sta ten) for å over fø re de bi tor-
po si sjo nen til er ver ve ren, og der med selv 
bli kvitt sitt an svar over for kre di tor.

Hjel pe sel ska pet opp fyl ler ikke 
vil kå rene for over ta gel se
Der som er ver ve ren skal kun ne over ta jus-
teringsforpliktelsen, føl ger det av merver-
diavgiftsforskriften § 9-3-2 at er ver ve ren 
må være et re gi strert av gifts sub jekt med 
fra drags rett på over dra gel ses tids punk tet, 
el ler at han blir det se nest i sam me ter min 
som over dra gel sen skjer.

Ved over fø ring av justeringsforpliktelse via 
hjel pe sel skap er det sær lig det te vil kå ret 
som ut ford res. Et ter som hjel pe sel ska pet 
ikke an ses å dri ve virk som het, kan av gifts-
regi stre ring ikke på reg nes.

Skatte di rek to ra tet ut tal te 17. feb ruar 2009 
at ut fi sjo ne ring av fast eien dom ved bruk 
av hjel pe sel skap ut lø ser plikt til sam let 
jus te ring på over dra ge rens hånd5. Vi de re 
ble over dra gers plikt til jus te ring ved 
fisjonfusjon og bruk av hjel pe sel skap tatt 
opp i Stor tin gets spør re ti me 23. mars 
20096. Da væ ren de Fi nans mi nis ter inn-
røm met at re gel ver ket kun ne vir ke uhel dig 
og vars let at de skul le se nær me re på om 
det even tu elt bur de skje en re gel end ring.

4 Se nærmere om virkningen av overføring av justeringspo-
sisjoner i «MVA-kommentaren», 4. utgave, side 472 flg., 
Ole Gjems-Onstad og Tor S Kildal, 2011.

5 http://www.skatteetaten.no/no/Uttalelser/Justeringsre-
gler-for-fast-eiendom-og-andre-kapitalvarer---anmod-
ning-om-avklaring-av-enkelte-generelle-sporsmal/

6 Se http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/
Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-
sporsmal/?qid=42899
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Nær me re om Skattedirektoratets 
end rings for slag
4.1 Over fø ring etter full fø ring
Skattedirektoratets end rings for slag går ut 
på å ut vi de ad gan gen til å over fø re juste-
ringsposisjoner for full før te byg ge pro sjekt.

Over dra gel sen (fi sjo nen) fra over dra gen de 
sel skap A til hjel pe sel ska pet B kan så le des 
skje selv om hjel pe sel skap B ikke er el ler 
vil bli av gifts re gi strert, uten at det inn trer 
plikt til sam let jus te ring hos over dra ge ren. 
For å kun ne opp nå det te fore slår di rek to-
ra tet å inn fø re to til leggs vil kår.

Det før s te vil kå ret er at den mid ler ti di ge 
mot ta ke ren av den fas te ei en dom men 
(hjel pe sel skap B) in nen sam me av gifts ter-
min som over dra gel sen, fu sjo ne rer med en 
mot ta ker (sel skap C) som opp fyl ler vil kå-
rene for å over ta justeringsforpliktelsen. 
Det te inne bæ rer at ny og en de lig mot ta ker 
må bli et re gi strert av gifts sub jekt se nest i 
sam me av gifts ter min som før s te over dra-
gel se skjer. Som ved da gens reg ler vil over-
dra gel ser helt i slut ten av en av gifts ter min 
og en av gifts regi stre ring i star ten av nes te, 
ikke opp fyl le reg lene selv om det ek sem-
pel vis bare er en uke mel lom over dra gel sen 
og av gifts re gist re rin gen. Par te ne må alt så 
være be viss te på av gifts reg le ne og ha en 
ef fek tiv pro sess.

Det and re vil kå ret er at hjel pe sel ska pet 
ikke tar den fas te ei en dom men i bruk.

Ved fisjonfusjoner skjer trans ak sjo ne ne 
nor malt si mul tant og ei en dom men en der 
i sel skap C umid del bart etter at den ble 
over ført fra sel skap A til hjel pe sel skap B. 
Der som det tar leng re tid og hjel pe sel-
ska pet tar ei en dom men i bruk, vil man 
være over i en vur de ring av om hjel pe sel-
ska pet driver virk som het og der med kan 
opp nå av gifts regi stre ring. Blir hjel pe sel-
ska pet av gifts re gi strert, er det ikke be hov 
for sær reg le ne et ter som justeringsposisjo-
nene da kan over fø res også etter da gens 
reg ler.

Di rek to ra tet fore slår in gen be grens nin ger i 
an tall hjel pe sel skap. Man kan der for ten ke 
seg kom plek se trans ak sjo ner hvor ei en-
dom men ek sem pel vis over fø res til hjel pe-
sel skap B1, der etter til B2, så til B3 og til 
slutt til en de lig er ver ver, sel skap C.

Ad gan gen til å over fø re justeringsretten 
fore slås å ut vi des til sva rende. Også over fø-
ring av justeringsposisjoner til kom mu ner 
el ler and re kompensasjonsberettigede 
om fat tes av for sla get.

Di rek to ra tet be grun ner sitt for slag med at 
mang lende av gifts mes si ge kon ti nui tet og 
likviditetsbelastningen for over dra ge ren 
«kan vir ke uhel dig».

De to tilleggsvilkårene som di rek to ra tet 
fore slår, an tas å av hjel pe den av gifts mes si ge 
ut ford rin gen som reg lene hit til har med ført.

Over fø ring før full fø ring
Før full fø rin gen kan inn gå en de av gift på 
byg ge kost na de ne være helt el ler del vis fra-
drags ført ba sert på de al min ne li ge reg lene 
for fra drags rett og for hånds regi stre ring.

Ved fi sjon, fu sjon el ler salg av den fas te 
ei en dom men un der opp fø ring, skal tid li-
ge re fra drags ført inn gå en de mer verdi avgift 
fullt ut til ba ke fø res etter reg lene i mer ver-
di av gifts lo ven § 9-7 og merverdiavgiftsfor-
skriften § 9-7-1. Tilbakeføringsreglene er 
der for ad skil lig tøf fe re for ak tø re ne enn 
justeringsreglene.

Imid ler tid kan over dra ge ren unn la te til ba-
ke fø ring der som er ver ve ren over tar tilba-
keføringsforpliktelsen. Et vil kår for over fø-
ring av tilbakeføringsplikten, er at er ver ve-
ren er et re gi strert av gifts sub jekt på over-
dra gel ses tids punk tet el ler blir et re gi strert 
av gifts sub jekt se nest i sam me ter min som 
over dra gel sen skjer. Ved bruk av hjel pe sel-
skap opp står sam me ut ford ring som ved 
full før te bygg.

Skatte di rek to ra tet fore slår der for å end re 
reg lene for til ba ke fø ring til sva rende som 
ved over fø ring av justeringsforpliktelsen.

For full sten dig he tens skyld nev nes at ikke-
fra drags ført inn gå en de mer verdi avgift 
knyt tet til et bygg un der opp fø ring kan 
over fø res til er ver ve ren som en justerings-
rettighet. Over ta gel se av slik la tent fra drag 
som en justeringsrett føl ger ikke klart av 
ord ly den, men er al min ne lig an tatt7.

So li dar an svar – rykk til ba ke til start?
Skatte di rek to ra tet fore slår at over dra ge ren 
og samt li ge mot ta ke re som er in vol vert, vil 
bli so li da risk an svar li ge for justeringsfor-
pliktelsen/tilbakeføringsforpliktelsen knyt-
tet til den fas te ei en dom men.

For ut satt at de nye reg lene ved tas slik de 
fore lig ger i dag, inne bæ rer alt så so li dar an-
sva ret at sel skap A like vel ikke helt blir 
kvitt sin justeringsforpliktelse.

7 Se nærmere om overføring av justeringsrett for latent 
fradrag i «MVA-kommentaren», 4. utgave, side 487, Ole 
Gjems-Onstad og Tor S Kildal, 2011.

Der som jus te ring ut lø ses og hjel pe sel skap 
B og sel skap C ikke be ta ler, kan Sta ten gå 
på den gam le eie ren av ei en dom men (sel-
skap A) for av gifts be lø pet. Selv om den 
gam le eie ren av ei en dom men har over ført 
justeringsforpliktelsen til den nye eie ren, 
kan alt så den gam le eie ren ikke nød ven-
dig vis sove godt om nat ten av den grunn.

Skatte di rek to ra tet opp gir in gen be grun-
nel se for det te punk tet i for sla get.

I Merverdiavgiftshåndboken 2012 side 660 
ut ta ler Skatte di rek to ra tet at de har ut ar bei-
det et for slag til for skrifts end ring som ikke 
er sendt på hø ring. I det te for sla get skul le 
sam let jus te ring ved fisjonfusjon og bruk av 
hjel pe sel skap ut set tes inn til ett år. Det var  
et vil kår at over ta ken de sel skap in nen den ne 
fris ten fu sjo ner te med en ny mot ta ker. Sel-
ska pe ne skul le være so li da risk an svar li ge for 
justeringsplikten i den ne peri oden. Det er 
mu lig at det so li dar an svar som er inn tatt i 
det for slag som nå er på hø ring, «hen ger 
igjen» fra det te ikke-ut send te for sla get.

For sla get om so li dar an svar bry ter med de 
al min ne li ge vil kår for over fø ring av juste-
ringsansvar hvor det jo ikke gjel der et so li-
dar an svar for over dra ge ren. Som nevnt 
min ner de al min ne li ge reg lene om over ta-
gel se av justeringsforpliktelse om reg lene 
for de bi tor skif te. Ef fek ten av et so li dar an-
svar er ikke de bi tor skif te, men at sta ten får 
to de bi to rer i ste det for en. Det er ikke lett 
å se åpen ba re grun ner for at sta ten skal ha 
be hov for to de bi to rer når fast eien dom 
skif ter eier ved bruk av hjel pe sel skap, men 
ikke ved or di næ re innmatssalg.

Der som for sla get blir ved tatt, vil sli ke 
trans ak sjo ner eks po ne re sel skap A for ri si-
koen ved so li dar an sva ret. Sel skap A vil ha 
be hov for å re du se re sin ri si ko. En mu lig-
het er å bake ri si koen inn i ve der la get for 
ei en dom men. I mot set ning til ved or di-
næ re innmatstransaksjoner må imid ler tid 
fast set tel sen av det te ve der la get føl ge ak sje-
lo vens reg ler om fi sjon og fu sjon. Det te 
kan be gren se par te nes hand lings rom. En 
an nen mu lig het er at sel skap C av gir 
ga ran ti er el ler lig nen de over for sel skap A. 
Hvor vidt det te er prak tisk og gir sel skap A 
til strek ke lig kom fort, kan være tvil somt.

Det er der for grunn til å tro at det te for sla-
get – slik det nå ly der – ikke ale ne er til-
strek ke lig for å løse moms ut ford rin gen ved 
fisjonfusjon av fast eien dom og bruk av 
hjel pe sel ska per. Og for sla gets punkt om 
so li dar an svar ska per fle re pro ble mer enn 
det lø ser.


