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Synes du

jura, skat og moms  
er kedeligt?

Vi gør ikke

http://lf.dk
https://lf.dk/raadgivningservice/jura-skat


SKAT OG MOMS
Vi kan hjælpe med at afklare skatte- og 

momsmæssige spørgsmål for din virksomhed,  
f.eks. i forbindelse med indkøb eller investeringer.  
Er der henvendelser fra Skattestyrelsen, hjælper 
vi gerne med besvarelsen og fører eventuelle 
skattesager.   

ANSÆTTELSER, AFSKEDIGELSER 
OG ANDEN JURIDISK RÅDGIVNING 

Vi hjælper dig med de juridiske opgaver, der opstår 
i din erhvervsvirksomhed. Det kan være i forbin- 
delse med ansættelser, udenlandsk arbejdskraft, 
afskedigelser eller andre situationer, hvor du i din 
virksomhed har behov for hjælp til udarbejdelse af 
forskellige juridiske dokumenter.    

ETABLERING, GENERATIONS- 
SKIFTE, GAVE, ARV OG DØDSBO

Vores rådgivning er målrettet små og mellemstore, 
familieejede virksomheder. Derfor har vi i særlig 
grad specialiseret os i at rådgive dig i alt fra eta- 
blering af generationsskifte til afståelse. Herunder 
også forhold omkring boafgift ved arv eller gave 
samt dødsbobeskatningen.

MILJØ OG FAST EJENDOM 
RÅDGIVNING

Vi er nogle af landets førende inden for miljøret og 
fast ejendomsret inden for landbruget. Vi kan såle-
des bistå dig inden for eksempelvis ekspropriation, 
lejeret, forpagtning og miljøgodkendelser. 

(Mindst) 25 gode 
grunde til at sam- 
arbejde med os

Alle virksomheder kan få brug 
for rådgivning inden for jura, 
skat og moms.  
Om du ejer en lille eller mel-
lemstor virksomhed, kan vi 
hjælpe dig med alt fra skatte- 
sager og ansættelsesjura til  
generationsskifte og optime-
ring af ejerstrukturen til miljø 
og fast ejendom. 

Kort fortalt står en af vores 25 
dygtige medarbejdere klar til at 
hjælpe dig, uanset hvilken type 
juridisk eller økonomisk råd- 
givning du har brug for.  

kr.

KR.%

§

OPTIMER SKAT OG EJERSTRUKTUR
Vi kender til fordele og ulemper ved forskel- 

lige ejerstrukturer og virksomhedsformer. Derfor 
kan vi hjælpe dig med at finde den mest rentable 
løsning for dig, vi rådgiver gerne om, hvilken sel- 
skabsform du skal vælge, og hjælper med alt det 
selskabsretlige. 

PENSION OG SOCIALE YDELSER
Fordi vi har specialiseret os i rådgivning  

af familieejede virksomheder, er vi eksperter i  
at rådgive bredt om hele familiens økonomiske 
forhold. Rådgivningen kan også omfatte familiens 
socialøkonomi. Alt fra spørgsmål om mulighederne 
for fripladser, arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, 
sygedagpenge, pension eller andre former for 
sociale ydelser.  

ØKONOMISK KRISE
Kommer din virksomhed i økonomisk krise, 

rådgiver vi dig om den skattemæssige behandling 
ved f.eks. akkord eller gældssanering og om din 
families økonomiske forhold igennem forløbet. 

TILSKUD OG STØTTEORDNINGER 
Vi er også opdaterede på de tilskuds- og  

støtteordninger, som er målrettet små og mellem-
store virksomheder samt landbruget.

KORT SAGT: 25 GODE GRUNDE TIL  
AT SAMARBEJDE MED OS.
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Rådgivere & fagområder

ANNA BOEL
anbo@lf.dk
2326 3280
Virksomhedsordning og 
generationsskifte

ANNE GRAVES CHRISTIANSEN
anch@lf.dk
2034 5193
Beskatning af selskaber  
og aktionærer

BODIL IRENE JENSEN
bij@lf.dk
5054 7580
Socialjura og personskade

BRIAN  JUEL JØRGENSEN
bnjj@lf.dk
3012 8322
Ejendomsavance og  
vurdering af fast ejendom

CECILIE BENTZEN MEINERTZ
cebm@lf.dk
2211 1822
Fast ejendom

CHRISTIAN HOMILIUS
cho@lf.dk
2231 0014
Beskatning af selskaber  
og aktionærer

CHRISTINA KIRK MIZZI
ckm@lf.dk
2448 3269
Ekspropriation  
og hestesager

KARINA KIRKEGAARD LASSEN 
kakl@lf.dk
2028 5299
Beskatning af selskaber  
    og aktionærer

JACOB LANGVAD NIELSEN
jln@lf.dk
2062 7486
Ansættelsesret

JACOB ØSTERGAARD
jaoe@lf.dk
2018 7689
Beskatning af selskaber  
og aktionærer

JANE KARLSKOV BILLE
jkb@lf.dk
2323 2145
Dødsbo og  
generationsskifte

JOAN FUGLSIG ANDRESEN
jfa@lf.dk
2382 9064
Husdyr

KATRINE RØHLING FAURHOLT
karf@lf.dk
2481 9281
Ansættelsesret  
og familiejura

LINE MAAGAARD
lima@lf.dk
2122 2762
Miljøret

MALTHE JUEL STRANDBY
msta@lf.dk
2170 5069
Selskabsret og miljøret

MARIA LOUISE DAHL 
THYSSEN
mlda@lf.dk
5119 1061
Personskade og socialjura

OLE KIRK
oyk@lf.dk
4017 7583
Ekspropriation

RENÉ MOODY NIELSEN
rmn@lf.dk
2331 4017
Beskatning af selskaber  
og aktionærer

SIGNE STRANDBY
sigs@lf.dk
2423 8132
Selskabsskat samt moms  
og afgifter

SONJA SØRENSEN
sons@lf.dk
4029 2121
Udenlandsk arbejdskraft  
og virksomhedsordning

STEFANIE SOMMER ABILD
stsa@lf.dk
2932 4380
Miljøret og tilskud

SØREN HARRILD ERIKSEN
sre@lf.dk
3092 1773
Ejendomsavance og  
vurdering af fast ejendom 

SØREN HJORTH
shr@lf.dk
3092 1758
Ejendomsavance

KNUD ERIK JENSEN
kej@lf.dk
2171 7726
Miljøret



Kontakt Jura & Skat i AFP

Vi skaber klarhed

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

+45 8740 5000
juraskat@lf.dk
lf.dk/raadgivningservice/jura-skat

Gå ind på Jura & Skat i AFPs  
hjemmeside
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