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Fisjon – mva – justeringsplikt

Spørsmål: Vi har fisjonert ut en eien
dom fra X til Y. Selskap X skal etter
fisjonen leie hele eiendommen av Y,
og bruke eiendommen i sin avgifts
pliktige virksomhet. Fisjonen ble
registrert gjennomført i Foretaksregis
teret 9. desember 2019, men skal ha
skatte- og regnskapsmessig virkning
fra 1.7.19. Må selskap Y fakturere
husleie med tillegg for merverdiavgift
fra og med 1.7.19 for å unngå juste
ringsplikt?
Svar: Fisjon av aksjeselskap får virk
ning fra det tidspunktet melding fra
overtakende selskap er registrert i fore
taksregisteret. Det er først på dette
tidspunktet transaksjonen finner sted
privatrettslig, og Y skal først fakturere
husleie til X fra og med 9. desember
2019. Hvilket tidspunkt en velger å gi
fisjonen skatte- og regnskapsmessig
effekt, påvirker ikke dette.
Selskap Y må frivillig registrere seg for
utleie av fast eiendom med virkning
for 6. termin 2019, og fakturere hus
leien med tillegg for mva fra første
dag, for å unngå justeringsplikt i for
bindelse med overdragelsen.
I tillegg må X og Y inngå avtale om
overdragelse av justeringsforpliktelsen.
Denne avtalen må være på plass innen
oppgavefristen for den avgiftsterminen
som transaksjonen finner sted.
I dette tilfellet innebærer det at avtalen
må være signert senest 10. februar
2020. Hvis denne fristen ikke overhol
des, vil det oppstå justeringsplikt på
tidligere investeringer i bygget hos X.
Justeringsplikten knytter seg kun til
byggetiltak som er yngre enn ti år, og
omfanget av justeringsplikten vil
avhenge av hvor lenge det er igjen av
justeringsperioden for de enkelte byg
getiltakene.
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