Skatterådgivning

Rådgivning

For erhverv
HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold.
Vores rådgivning er særlig relevant, hvis
du for eksempel skal:
•

Etablere selskaber

•

Købe eller sælge virksomheder eller
selskaber

•

Fusionere og spalte selskaber

•

Tilføre kapital til en virksomhed

•

Etablere gældsordning med virksomhedens kreditorer

•

Forberede eller gennemføre generationsskifte

•

Indgå lønaftaler eller aftaler om
udstationering

•

Etablere en medarbejderaktieordning

•

Foretage større investeringer

•

Gennemføre overdragelser eller etablere samhandel inden for
samme koncern

For private
Vi rådgiver privatpersoner i forbindelse
med eksempelvis:
•

Ansættelsesaftaler og beskatning af
medarbejdergoder

•

Køb og salg af fast ejendom

•

Generationsskifte

Undgå at fare vild i skatten. Skat er ikke
kun regnskaber - skat er også jura. Derfor
bør du have en samarbejdspartner, som
kan rådgive dig i skatteretlige spørgsmål,
inden du indgår aftaler.
I samråd med dine øvrige rådgivere - for
eksempel revisor eller pengeinstitut - kan
vi give dig gode råd om skatteretlige
forhold, så du undgår ubehagelige overraskelser.

Generationsskifte

Som et led i vores rådgivning om et generationsskifte undersøger og vurderer vi
blandt andet:
•

Ønsker og mål med generationsskiftet

•

Værdiansættelse af virksomheden

•

Selskabs- og skatteretlige forhold, herunder virksomhedens struktur
•

Tilpasning af medarbejdergruppen og ledelsen

•

Tilpaning af virksomhedens aktiviteter og aktiver/passiver

•

Opdeling i flere selskaber eller flere datter- og søsterselskaber

•

Etablering af holdingselskab

•

Fremskaffelse af nødvendig finansiering

•

Optimering af aktivernes værdi

•

Arveretlige forhold - oprettelse af testamente

•

Pensions- og forsikringsforhold

Ved generationsskifte er det altid vigtigt at forberede sig i god tid og få lagt en plan
over forløbet. Det kan vi hjælpe dig med hos HjulmandKaptain. Vores viden om
skatteret kommer dig til gode, hvis du skal forberede eller gennemføre et generationsskifte - uanset om det er inden for eller uden for familien.

Klagesager

Argumenter til tiden
Vi er specialister i at føre klagesager og retssager - også inden for skatteområdet.
Det gælder, uanset om sagen skal behandles kommunalt, regionalt, centralt eller
ved domstolene. En væsentlig del af vores arbejde er at finde og fremføre de rigtige
argumenter og beviser på rette tid og sted. For at nå det rigtige resultat er det vigtigt, at du involverer os så tidligt som muligt i sagsforløbet.
Mulighed for godtgørelse
En del af vores arbejde er at undersøge dine muligheder for at få dækket omkostningerne af skattemyndighederne. Denne mulighed har fysiske personer, hvorimod
muligheden ikke findes for selskaber. Vinder du klagesagen helt eller i overvejende
grad, dækker skattemyndighederne alle dine udgifter til os. Taber du din klagesag,
betaler skattemyndighederne 50 % af dine advokatomkostninger.
Syn og skøn
En del sager afgøres ved syn og skøn. Det kræver dog, at sagen er indbragt for
Landsskatteretten eller Skatteankenævnet. Også ved afholdelse af et syn og skøn
er der mulighed for hel eller delvis godtgørelse af omkostningerne.

Hos HjulmandKaptain beskæftiger vi os med alle problemstillinger inden for det
skatteretlige område. Vores indsigt i skattejuraen og alle andre juridiske områder
giver det nødvendige overblik, så du undgår ubehagelige overrraskelser.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte vores jurister inden for skatteret i forbindelse med spørgsmål eller rådgivning på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Annette Løvengreen Sloth, Martin Thomsen, Søren Nørgaard Sørensen,
Anne Kaptain, Thomas Tai Bang Christensen, Per Christensen og Birte Rasmussen.

VORES VIDEN ER DIN STYRKE

Kontakt os på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk.
HjulmandKaptain er Nordjyllands største advokatfirma med 125 ansatte med kontorer
i Aalborg, Frederikshavn, Hjørring, Sæby og Aarhus.
Læs mere om os på www.hjulmandkaptain.dk

