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Hvem rådgiver vi?
Vores kunder er ofte familieejede eller ejerledede
virksomheder, ejendomskoncerner, fonde og kapitalfondsejede virksomheder.

om os
HulgaardNeve Tax er en synergi af erfaringer fra
advokat- og revisorverdnen. Vi tilbyder skatterådgivning, der går både i bredden og i dybden.
I HulgaardNeve Tax kombinerer vi det bedste fra
begge verdner.
Det betyder, at HulgaardNeve Tax ser på dig og din
forretning som en helhed. Hvad er dit mål og hvor vil
du hen med din forretning? - Både på kort og lang
sigt. Vi arbejder med løsninger fremfor ydelser.
Når vi indgår et samarbejde, så er vores tilgang at
lære kunden og dennes forretning at kende – At være
i løbende dialog, så vi ender med den rigtige løsning.
Kun på den måde kan vi rådgive, så kunden altid er
på forkant med begivenhederne.
Rådgivning, der samler støv i skrivebordsskuffen er
intet værd, og derfor er implementering en del af vores arbejde.
Vi sætter en ære i at give de rigtige råd. Det er ofte
andet og mere end det, der bliver efterspurgt.
Vi er specialister, men vi er også mennesker. Faglighed, etik og indlevelse er en del af den måde, som vi
møder kunden og kundens udfordringer på.

Vi er specialister inden for:
 Omstrukturering af koncerner
 Generationsskifte
 Etablering af en optimal ejerstruktur og ændring 		
af ejerstrukturen
 Optagelse af medarbejdere i ejerkredsen
 Skatteplanlægning for hovedaktionærer
 Sambeskatning og rentefradragsbegrænsning
 Rekonstruktion, herunder underskudsbegræns-		
ning
 Køb og salg af virksomheder, herunder den skat		
temæssige behandling af forskellige vederlags-		
typer, reguleringsklausuler og andre særlige 		
aftalemæssige forhold
 Køb og salg af fast ejendom
 Hovedaktionærers til- og fraflytning fra Dan-		
mark samt optimering heraf
 Rådgivning omkring internationale skatteforhold 		
og optimering af koncerners skattestruktur.
360° rådgivning
Teamet bag HulgaardNeve Tax er Advokat Øjvind
Hulgaard og Cand.merc.jur og PhD Sanne Neve.
Både Øjvind Hulgaard og Sanne Neve har gennem
deres karrierer haft særligt fokus på at levere rådgivning til familieejede virksomheder, ejendomskoncerner, fonde og kapitalfondsejede virksomheder og har
begge stor erfaring med at håndtere de skatteretlige

problemstillinger, som møder ejerne, direktørerne og
CFO’erne i disse virksomheder.
Med henholdsvis en baggrund i advokatbranchen og
revisionsbranchen kombinerer HulgaardNeve Tax to
faglige indgangsvinkler og leverer rådgivning, der
kommer hele vejen rundt.
Udgangspunktet er altid, at selvom opgaven måske
er teknisk, så handler god rådgivning om at hjælpe de
mennesker det vedrører.
HulgaardNeve Tax’ virksomhed udøves i tæt samarbejde med Hulgaard Advokater. Det giver mulighed
for videndeling og et tæt samarbejde om opgaverne.
Virksomhederne drives fra samme adresse på Marselisborg Havn i Aarhus.

cases
Generationsskifte
Ved generationsskifte påtager vi hos hele opgaven
lige fra den indledende drøftelse af familiens særlige ønsker, udarbejdelse af en model for generationsskiftet, den skattemæssige værdiansættelse til den
endelige implementering og styring af opgaven. Generationsskifte er ofte kompliceret fordi det involverer
mange interessenter og hensyn i en løbende proces.

Et godt eksempel herpå, er et netop gennemført generationsskifte for en større familieejet virksomhed. Her
rådgav vi om alt fra modellen, opgørelse af værdien,
drøftelser med de øvrige aktionærer i driftsvirksomheden, koordinering med banken og virksomhedens
medarbejdere samt indhentelse af bindende svar hos
SKAT. Generationsskiftet forløb over et år, med tæt
og løbende dialog mellem os og virksomhedsejeren.
Herudover sikrede vores tætte samarbejde med Hulgaard Advokater en hurtig og optimal proces om de
juridiske dokumenter.
Transfer Pricing-dokumentation og optimering af
skattestrukturen
En kapitalfondsejet virksomhed stod over for en større opdatering af sin Transfer Pricing-dokumentation
samt optimering af sin skattestruktur efter en omstrukturering. Vi valgte en model, hvor arbejdet blev
udført hos kunden i tæt samarbejde med økonomiafdelingen. Det at arbejdet foregik hos kunden gjorde,
at vi havde adgang til alle relevante oplysninger og
detaljeret indsigt i virksomheden. Slutresultatet var en
optimeret løsning og merværdi for kunden.
Hovedaktionærs fraflytning fra Danmark
Vi overtog en sag om en hovedaktionærs fraflytning
fra Danmark på et tidspunkt hvor sagen var ved at
køre af sporet. Ved at tænke hele vejen rundt om casen og have en god kommunikation med kunden om
det som kunden ville, fik vi lavet en skræddersyet løsning. Vi fik SKATs bekræftelse på en værdiansættelse af et selskab, der afspejlede markedsværdien og
ikke blot SKATs standardberegning. Dette medførte
en mere realistisk værdiansættelse og dermed en lavere skattebetaling.

Øjvind Hulgaard har gennem
mere end 25 år arbejdet med juridisk rådgivning af virksomheder,
særligt med fokus på familieejede
virksomheders generationsskifte
og øvrige skattemæssige forhold.
Øjvind Hulgaard er ejer af Hulgaard Advokater P/S. Teamet hos
Hulgaard Advokater har specialiseret sig i erhvervslivets forhold,
der omfatter både skatteret og
generel juridisk rådgivning. Øjvind Hulgaard er bestyrelsesfor-

Sanne Neve har mere end 10
års erfaring med skatterådgivning
fra større revisionshuse. En erfaring der gør, at Sanne Neve ikke
blot kan yde specialiseret juridisk
skatterådgivning, men også kan
håndtere mange af de økonomiske
beregninger, der tit følger med, såsom værdiansættelse ved generationsskifte, ejendomsavanceopgørelser mv.

retningsmæssige forhold, ligesom
hun sikrer løbende og tæt dialog
med kunden kombineret med en
dyb faglighed og specialistviden.

Sanne Neve har stor fokus på
at yde rådgivning med fokus på
både de bløde værdier og de for-
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mand/-medlem i 15 virksomheder
og erhvervsdrivende fonde.
Øjvind Hulgaards mangeårige erfaring med virksomheder gør, at
han i dag har et holistisk blik på en
given opgave, så den endelige løsning kommer til at stemme overens
med såvel virksomhedens strategi
som ejernes ønsker og behov.
T: +45 38 40 42 44
E: hu@hulgaardnevetax.dk

Sanne Neve er uddannet cand.
merc.jur og har efterfølgende taget en ErhvervsPhD i grænseoverskridende omstruktureringer, og
har erfaring fra ophold i Østrig og
Schweiz

