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HOLDINGSELSKAB 

 
Et holdingselskab er ikke en selskabsform i sig selv - det er et selskab, der ’holder’ et eller 
flere andre selskaber. Man kan anvende f.eks. anpartsselskaber eller iværksætterselskaber 
som holdingselskab. Man kan ikke anvende personligt ejede virksomheder som 
holdingselskab.  
 
Et holdingselskab er et selskab, som sædvanligvis ikke selv producerer noget, men som ejer aktier 
eller anparter i et eller flere andre selskaber. Disse andre selskaber kaldes driftsselskaber, da det 
er her, den reelle drift finder sted.  
 
Man opretter typisk et holdingselskab for at beskytte det finansielle overskud, man har skabt i sin 
driftsvirksomhed. Det er en simpel selskabskonstruktion, der i den mest enkle form ser ud som 
følgende:  
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Hvis der er tale om én ejer, ejer personen altså holdingselskabet, og holdingselskabet ejer 
driftselskabet. Holdingselskabet har altså udelukkende som formål at eje anparterne eller aktierne i 
driftsselskabet. Fordelene ved en sådan selskabsstruktur er flere:  
 

• Det overskud, der optjenes i driftsselskabet, kan skattefrit udloddes til holdingselskabet.  
 

• Holdingselskabet hæfter ikke for driftsselskabets gæld. Det vil sige, at hvis det går galt i 
driftsselskabet, vil man ikke miste de penge, som er tjent og udloddet til holdingselskabet.  

 
• Holdingselskabet kan sælge aktierne eller anparterne i driftsselskabet således, at den 

fortjeneste der opnås ved salget først beskattes, når fortjenesten udloddes fra 
holdingselskabet til den bagved stående ejer. 

 

EJER 

 
HOLDINGSELSKAB 
(f.eks. IVS eller ApS) 

 

 
DRIFTSSELSKAB 

(f.eks. IVS eller ApS) 
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Hvorfor er et holdingselskab smart at have 
Holdingselskaber kan være en forretningsmæssig og skattemæssig fordelagtig måde at organisere 
sig på selskabsretligt - både for nystartede og for etablerede virksomheder.  
 
Hvis du har overskud i driften af din virksomhed, og hvis du ønsker at opspare pengene i 
virksomheden, f.eks. til investering i fremtidige projekter, kan det være en fordel at have et 
holdingselskab. Hvis et holdingselskab ejer mere end 10% af driftsselskabet, kan udbyttet 
(overskuddet) fra driftsselskabet nemlig skattefrit overføres til holdingselskabet. Det betyder, at du 
kan isolere og sikre en oparbejdet selskabsformue ved udbyttebetaling i et holdingselskab. 
 
Risikoen for den fortsatte drift, herunder eventuelle erstatningskrav fra kunder eller eksterne 
partnere, forbliver i driftsselskabet. Driftsselskabets kreditorer vil altså som hovedregel ikke kunne 
gøre krav gældende i holdingselskabets formue. 
 
En holding-konstruktion kan også være en god ide, hvis I er to eller flere ejere af en virksomhed. 
Er I uenige om, i hvilket omfang der skal trækkes penge ud af virksomheden, f.eks. hvis jeres 
behov for udtræk til privatforbrug er forskelligt, kan I løse problemet ved at danne et 
holdingselskab. Udbyttet fra et driftsselskab kan gå skattefrit til et holdingselskab, så den af jer, 
som ikke har behov for udbyttebetaling til privatforbrug, kan lade sit udbytte blive stående i sit 
holdingselskab. 
 
Et holdingselskab kan altså modtage skattefrit udbytte fra sit eller sine datterselskaber 
(driftsselskaberne), når holdingselskabet ejer mindst 10% af kapitalen i datterselskabet. Dermed 
kan kapitalen i datterselskabet udloddes til holdingselskabet og minimeres til det, som er 
forretningsmæssigt fornuftigt og nødvendigt.  
 
 
Opsummering 
Et holdingselskab er altså et selskab, der ikke laver andet end at eje kapitalandele i et eller flere 
andre selskaber. Ved at overføre overskuddet fra driftselskabet til holdingselskabet minimerer man 
risikoen for at miste den investerede kapital, idet kreditorer i driftsselskabet ikke kan rette krav mod 
holdingselskabet. Når kapitalen på lovlig vis har forladt driftsselskabet som udbytte til 
holdingselskabet, er den derfor beskyttet mod driftsselskabets kreditorer. Derudover kan der være 
store fordele ved at have et holdingselskab, hvis man i forvejen ejer aktier eller anparter i et 
selskab personligt. Særligt hvis man er i god tid og vil generationsskifte eller senere sælge uden 
personligt at blive beskattet. Dermed kan det gøres billigere at købe for en søn eller en 
kompagnon eller en helt tredje part. 
 
Der kan være både fordele og ulemper forbundet med at etablere en holdingkonstruktion. I de 
fleste tilfælde vil fordelene dog væsentligt opveje ulemperne, og i nogle situationer vil det være 
direkte forkert ikke at etablere en holdingkonstruktion. Det vigtigste er, at du tager stilling til, hvad 
der passer til din virksomhed og dine behov. 
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Hvordan opretter man et holdingselskab 
Der skal laves et stiftelsesdokument, vedtægter samt en vurderingsberetning, hvis selskabskapital 
indbetales i andet end kontanter. Du kan registrere din virksomhed online på virk.dk (koster 670 
kr.) eller du kan indsende selskabsblanketten til Erhvervsstyrelsen (koster 2.150 kr.).  
 
Hvis du registrerer din virksomhed online, kan du samtidig registrere den for f.eks. moms, 
lønsumsafgift, ansatte og import/eksport.  
 
Hvis du bruger selskabsblanketten, skal du registrere din virksomhed for f.eks. moms, 
lønsumsafgift, ansatte og import/eksport, når du har fået virksomhedens CVR-nr. 
 
Da et holdingselskab altid er et kapitalselskab, reguleres det af selskabsloven. Derudover findes 
der regler for selskaber i forskellige generelle love såsom bogføringsloven, årsregnskabsloven, 
selskabsskatteloven og mindstekravsbekendtgørelsen (skatteregnskab). 
 
Ved oprettelse af et holdingselskab er der engangsomkostninger forbundet med at etablere 
et ”ekstra” selskab, men omkostningerne hertil bør være begrænsede. Prisen for etablering 
svinger, og det kan være en god idé at undersøge prisen hos et par forskellige advokater og få en 
fast pris på stiftelsesomkostningerne. Hertil kommer omkostninger til revision, såfremt betingelser 
for fravalg af revision ikke er opfyldt. 
 
Revisionspligt 
Der er ikke et krav om revisionspligt for mindre holdingselskaber. Revisionspligten for 
holdingselskaber er således ensrettet med revisionspligten for driftsselskaber. 
 
Ved mindre holdingselskaber forstås selskaber, som to regnskabsår i træk på balancedagen ikke 
overstiger 2 af 3 følgende grænser:  
 

• 4 millioner kroner i balance 
• 8 millioner kroner i omsætning  
• 12 heltidsbeskæftigende medarbejdere i løbet af regnskabsåret.  

 
Grænserne vurderes for hele koncernen og ikke kun for holdingselskabet. For andre 
holdingselskaber, der ikke opfylder ovenstående betingelser, er der stadigvæk revisionspligt. 
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Hvad kan man også bruge et holdingselskab til? 
Når man vælger en selskabsstruktur med et eller eventuelt flere holdingselskaber, er det 
sædvanligvis forretningsmæssigt begrundet - ofte i ønsket om at skabe større fleksibilitet i 
forretningsudviklingen og risikostyringen. 
 
Man kan begrænse risikoen for tab, når risici og midler holdes adskilt i to eller flere selskaber, eller 
sørge for at visse forretningsområder eller investeringer med forskellige risikoprofiler holdes 
adskilt. 
 
Ved at etablere et holdingselskab kan mange ejere også forbedre muligheden for f.eks. at tiltrække 
ekstern kapital, tilknytte ledende medarbejdere, udskille selvstændige virksomhedsgrene eller 
investere internationalt. 
 
Et holdingselskab kan også være en fordel, hvis man vil etablere strategiske samarbejder eller har 
planer om fusioner, virksomhedsopkøb, salg af virksomhedsgrene, generationsskifte m.v. 
 
Den forretningsmæssige begrundelse kan også tage afsæt i et ønske om visse 
omkostningsbesparelser eller i muligheden for at forøge værdien af den samlede virksomhed. 
Fordelen ved et holdingselskab kan også være skattemæssigt begrundet, f.eks. i forbindelse med 
afståelse af det driftsaktive selskab. 
 
En af ulemperne ved at etablere et holdingselskab er, at der hvert år skal udarbejdes årsrapport for 
holdingselskabet og eventuelt også et koncernregnskab, og at årsrapporten skal revideres og 
offentliggøres. Dette kan medføre en række meromkostninger, som man må afveje mod de 
fordele, man vil kunne opnå 
 
Det bliver lettere at sælge 
Hvis du løbende overfører udbytte fra et driftsselskab til et holdingselskab, bliver driftsselskabet 
også lettere omsætteligt. Den kapital, en interesseret køber skal fremskaffe for at købe 
driftsselskabet, bliver mindre og derved skulle flere få mulighed for at købe. Flere mulige købere 
giver som regel sælger en bedre pris. Fordi provenuet af salget havner i holdingselskabet, 
beskattes renteindtægter med selskabsskat, der jo er noget lempeligere end personskatten. 
Aktionæren vil herefter kunne hæve salgssummen i holdingselskabet udbytte og evt. løn i takt med 
hans eller hendes personlige behov. 
 
Generationsskifte 
Etablering af holdingkonstruktion giver også en række fordele i forbindelse med generationsskifte 
af virksomheden. For det første skaber holdingkonstruktionen mulighed for at slanke 
driftsselskabet inden frasalg, således at de nye ejere ikke skal betale for opsparet overskud i 
driftsselskabet. 
 
For det andet medfører muligheden for skattefrit frasalg (punkt 2 herover), at der kan gennemføres 
et langt smidigere og mindre likviditetskrævende generationsskifte, end hvis der ikke er noget 
holdingselskab. 


