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FORENKLET CV FOR EIVIND LUDVIGSEN 

 

Sammendrag 

Skatteadvokat og høgskolelektor. 

 

Jurist og økonom (begge deler med maksimal spesialisering i skatterett og relaterte fag) og 

mange års erfaring med hovedsakelig samme fagkrets og spesialisering. 

 

Erfaring blant annet som partner i Ernst & Young, grunnlegger av CeMa Advokat, Group tax 

advisor i Telenor ASA, fagansvarlig for skatterett ved HSN (tidl. Høgskolen i Vestfold), manager 

i Andersen Legal, samt skatterådgiver og revisjonsmedarbeider i Revisjonsfirmaet Møller & Co 

AS. 

  

Har også erfaring med vellykket prosedyre for den europeiske menneskerettsdomstolen. 

 

Erfaringen omfatter de fleste innfallsvinkler til-, og anvendelser av skattefaget, herunder nasjonal 

og internasjonal skatterådgivning, forskning og utvikling, representasjon ved klagebehandling, 

prosedyre for domstolene, opplæring og veiledning av andre advokater, bistand ved revisjon og 

kontroll og bedriftsinternt arbeid med skatteanliggender i børsnotert foretak. Den nevnte 

yrkeserfaringen har vært dominert av flerdisiplinært og tverrfaglig arbeid i samspill med 

revisorer, økonomisjefer og ledere, blant annet for å håndtere skatt og avgift i sin 

forretningsmessige og regnskapsmessige sammenheng. 

 

 

1 Generelle opplysninger 

Født i 1963, gift og har to voksne barn. 

Yrkeskarriere frem til midten av 1990-tallet innen verksteds-, prosessindustri og i 

sikkerhetsbransjen. Spesifikasjon av kompetanseheving, attester og opprykk i denne 

sammenheng er ikke inntatt her, men kan evt. gis på oppfordring. 

Utdannelse og arbeid er tatt parallelt, og sammenfattes hver for seg (tidsangivelsene er noe 

omtrentlige): 
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2 Utdannelse  

 Cand. Jur., Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo:    2000 

 Spesialfag i skatterett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo:   1998  
(ble beste kandidat på vedkommende kull med karakteren 2,35 etter den gamle karakterskalaen)  

 Økonom, Handelshøyskolen BI:       1996 
(fireårig utdanning inkludert bedriftsøkonomstudiet) 

 Bedriftsøkonom, Handelshøyskolen BI:      1992 
(ettårig studium) 

 Luftforsvarets utskrevet befal/assistentskole i Stavern:     1985 

 

3 Yrkeserfaring etter 1995  

 HSN (tidl. Høgskolen i Vestfold) 

Timelærer, sensor, mv.:         2010-dd 
(engasjementet er senere trappet gradvis opp og jeg er per i dag ansatt som høgskolelektor i bistilling)    

 CeMa Advokat  

Grunnlegger, innehaver og leder:       2008-dd 
(org. og antall ansatte har variert, og jeg driver per i dag alene) 

 Ernst & Young Tax Advokatfirma AS 

Leder for distrikt Vestfold, senere partner:     2005-2007 

 Advokatfirmaet Eivind Ludvigsen 

Innehaver (selvstendig næringsdrivende):     2003-2004 

 Ernst & Young Tax Advokatfirma AS 

Manager bedriftsskatt:        2002-2002 

 Telenor ASA  

Group Tax Advisor:        2001-2001 

 Advokatfirmaet Andersen Legal 

Skatte-, og avgiftsrådgiver, senere manager:     1999-2000 

 Revisjonsfirmaet Møller & Co AS  

Revisjonsmedarbeider, senere skatte-, og avgiftsrådgiver:   1995-1998 

 

4 Publiserte vitenskapelige arbeider 

 ”Internprising av rentefordel i konsernkontoordninger – forslag til holdepunkter for den 

skjønnsmessige fastsettelsen av armlengderente” 

Artikkel publisert i Skatterett 3/2015 side 302-320. 

Forfatter: Eivind Ludvigsen. 

 

 ”Skillet ervervet goodwill og immaterielle eiendeler” 

Artikkel publisert i Skatterett 3/2015 side 280-301. 

Hovedforfatter: Eivind Ludvigsen. Medforfatter: Kjell Magne Baksaas. 
 

 ”Skattemessig varekostnad – om rekkevidden av plikten til å vite prisen på den først 

anskaffede av de vareenhetene som ved hver varerealisasjon fortsatt er ”på lager”.”  

Artikkel publisert i Skatterett 4/2012 side 360-387. 

Hovedforfatter: Eivind Ludvigsen. Medforfatter: Kjell Magne Baksaas.  

 

 ”Skatterettens grense mellom goodwill og immaterielle eiendeler – kan den påvirkes eller 

belyses av regnskapsreglene?” 

Artikkel publisert i Skatterett 1/2010 side 46-61. 

Hovedforfatter: Kjell Magne Baksaas. Medforfatter: Eivind Ludvigsen. 
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5 Skriftlig populærvitenskapelig formidling 

 En rekke praktiske og/eller ”populariserte” artikler og informasjonsskriv i publikasjoner som 

har vært distribuert fra eget firma og fra andre firmaer. 

 ”De nye aksjelovene. Ingen plikt til delårsrapporter med forankring i § 6-15 første ledd”. 

Artikkel i fagtidsskriftet ”Revisjon og Regnskap” Nr. 3 1998 (side 10-16).  

 

6 Skriftlige arbeider på studienivå 

 ”Egenkapitalkravet i korreksjonsinntektsreglene – noen sentrale fortolkningsspørsmål”. 

Spesialoppgave (avsluttende arbeid ved jusstudiet). 

 ”Anbefalinger til produktutvikling, prising og markedsføring for revisjonsfirmaer i Vestfold – 

En utredning med bakgrunn i empiriske undersøkelser av behovs- og informasjonsstruktur i 

markedet”.  

Diplomoppgave (avsluttende arbeid ved økonomistudiet). 

 

7 Muntlig formidling, utenom undervisning 

 Et stort antall kurs, foredrag og presentasjoner om skatt og avgift for revisorer, advokater, 

økonomisjefer og næringslivsledere. Mange av disse har vært arrangert i samarbeid med 

revisjonsfirmaer og/eller banker. 

 Prosedyre for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, samt for den europeiske 

menneskerettsdomstolen. 

 

8 Deltakelse i samfunnsdebatten innen fagområdet 

 En rekke uttalelser/innslag/kronikk i/til Tønsbergs Blad, Byavisa Tønsberg, Finansavisen, 

NRK Radio og NRK fjernsynet mv. fra 2003 og frem til i dag.  

 Deltakelse av utarbeidelse av høringsuttalelser fra HSN. 

 

9 Deltakelse i nasjonale og internasjonale fagfora og foreninger 

 Skatterettslig forskningsforum (UiO). 

 IFA (International Fiscal Association), herunder også IFA sin norske underavdeling og IFA 

Yin. 

 Skattebetalerforeningen. 

 Advokatforeningen og juristforeningen. 

 Tidligere og nåværende kollegaer og tidligere og nåværende ansatte hos kunder og kontakter. 

 

10 Løpende faglig kursing og oppdatering 

 Løpende videreutdanning og oppdatering er for omfattende til å spesifiseres i CV, men har 

hovedsakelig vært konsentrert omkring kurs hos Juristenes utdanningssenter og kurs 

arrangert av Skattebetalerforeningen, samt firmainterne nasjonale og internasjonale 

samlinger.  

 

11 Primære forskningsinteresser 

Transfer pricing og andre sider ved forholdet mellom regnskap og skatterett.  

 

12 Kontaktdata 

Direkte telefonnummer er 99 20 44 08. Kontaktdata via CeMa Advokat fremgår ellers av 

headingen ovenfor. E-post på HSN er Eivind.Ludvigsen@usn.no. 


