
Optimer 
din 

K/S-investering 



Optimer skatten på din K/S-investering … 

Mens du er ung … 

#rådtillivet 

Ønsker du at skabe et fundament for din fremtidige økonomi, så hjælper vi dig 

med at optimere din virksomhedsordning, så du får mest muligt ud af din K/S-

investering - både på kort og lang sigt. 

Når du skal sikre din familie … 

#ubekymretseniorliv 

Hvis du gerne vil gøre det nemt og skatteoptimalt for dine kære at overtage eller 

sælge dine investeringer, når du er død, så skal du allerede nu sikre et setup, der 

gør det muligt. Vi kan hjælpe dig, så du på en gang optimerer din skat og sikrer 

dine efterladte. 

Når det er tid til at sælge din investering… 

#storfortjenestelilleskat 

Uanset hvilken årsag du har til at ville sælge, så kan vi hjælpe dig med at tilrette-

lægge din skattebetaling, så din gevinst ved salget bliver så stor som muligt for 

dig. Det kræver, at vi allerede nu sætter ind med optimeringer, så du er klar, når 

tiden er inde til salget. 



… og kom tættere på din drøm 

Alle mennesker er forskellige, og hver alder har sit fokus. Vi drømmer om no-
get forskelligt, og vi har forskellig motivation og målsætning. Vi har en stærk 
tro på, at hvis du tænker skat ind i alle dine dispositioner, så har du en større 
chance for at nå dine økonomiske mål og slutteligt få en bedre seniortilværelse. 
 
Derfor er vores rådgivning ikke en hyldevare, men individuelt sammensat til 
den enkelte – til dig og dit behov. 
 
Hver alder sit fokus 
Når du har investeret i et K/S, vil der være mange elementer af din økonomi, 
som du kan optimere på den baggrund. Når din investering ligger i virksom-
hedsordningen, kan vi hjælpe dig med at optimere dine skattebetalinger ved 
eksempelvis at lægge din private gæld ind i virksomhedsordningen. Derved 
øger du dit økonomiske råderum. 
 
Vi hjælper dig – og vi gør det rigtigt 
Vi hjælper dig med at få skabt et overblik over din situation og din investering 
og med at udarbejde din selvangivelse, så du optimerer din skattebetaling og 
samtidig er sikker på, at du betaler den skat, du skal – hverken mere eller min-
dre. 
 
For 9 ud af 10 af vores nye kunder finder vi muligheder for optimering af frem-
tidige skattebetalinger, og vi oplever ofte, at der er betalt for meget skat i tid-
ligere år. Vi starter derfor tit samarbejdet med at rette selvangivelsen tilbage i 
tid. 
 
Vi hjælper dig med input, hvis du skal udarbejde testamente, som tager højde 
for din K/S-investering, og som sikrer lavest mulig skat af denne, når du dør. 
 
Allerhelst vil vi gerne være din sparringspartner i alle forhold omkring til din  

K/S-investering – og dine private skattemæssige forhold. 

 

” 

Jeg har valgt, at  
TaxAdvice skal hjælpe 
med min selvangivelse 

og økonomiske  
planlægning - og ikke 
alene har de sørget  

for, at jeg betaler den 
korrekte skat, de har 

også sikret, at de  
valgte løsninger  

kommer mig til gode 
på kort og langt sigt. 

Det er en kæmpe  
tryghed i en travl  

hverdag. 
 

~ Thomas Honoré, 

CEO, Columbus 



 

Hvem er TaxAdvice? 
Vi er et ungt og dynamisk skatterådgivningsfirma med 
store ambitioner. Vi ønsker at være det skatterådgiv-
ningsfirma i Danmark, der med høj faglighed og indle-
velse skaber størst værdi for vores kunder. 
 
Vi vender tingene på hovedet for at finde nye per-
spektiver, vi er fagligt kompetente, indlevende og har 
som overordnet mål at overstige dine forventninger. 
 
Læs mere på www.taxadvice.dk 

Du møder … 
Altid en af vores partnere: 
 
Johnny Normind har gennem hele sin karriere råd-
givet mere end 1000 K/S-investorer i optimering af 
den personlige skattebetaling. Johnny har des-uden 
hjulpet adskillige K/S’er med optimering af skatten i 
forbindelse med salg, eller hvis der har været udfor-
dringer med finansiering eller lignende. 
 
Jan S. Hove har mere end 20 års erfaring med råd-
givning af K/S-udbydere og -investorer. Jan har stået 
for kvalitetssikring af mere end 1000 K/S-bilag, delta-
get i diverse erfa-grupper herom og har desuden 
skrevet bøger om eksempelvis virksomhedsordnin-
gen. Herudover underviser Jan om bl.a. virksomheds-
ordningen og  Aktuel skat. 

Hvad kan vi? 
Vi rådgiver om nationale og internationale skatte- 
mæssige forhold for personer, herunder virksom-
hedsejere, selvstændigt erhvervsdrivende eller dig, 
som har en udlejningsejendom eller en K/S-
investering. 
 
Netop servicering af privatpersoner med komplicerede 

skatteforhold er vores primære forretningsområde i 

TaxAdvice, herunder hovedaktionær-beskatning, virk-

somhedsordningen og rådgivning om ind- og udstatio-

nering. 

Ring til os 
Vi er altid til rådighed for en snak om, hvordan vi kan 
hjælpe dig - vi investerer gerne en time i at finde ud 
af, hvordan vi kan optimere lige præcis din skat. 
 
Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os 
og aftale et tidspunkt, der passer dig, på 
 
+45 4586 7000 
 
eller 
 
info@taxadvice.dk 

Med indlevelse skaber vi værdi 


