
Fordele ved et holdingselskab
Der kan være mange gode grunde til at eje sit 
selskab via et holdingselskab. De væsentligste 
fordele ved at eje sit selskab via et holdingselskab i 
stedet for et personligt ejerskab er følgende:

Udbytter fra driftsselskabet til holdingselskabet 
er skattefri, mens udbytter fra driftsselskabet til 
en personlig ejer beskattes med indtil 42 %. Det 
betyder, at det afkast af driftsselskabet, som kan 
geninvesteres i holdingselskabet, er betydeligt 
højere end det beskattede afkast, som ejeren 
personligt kan geninvestere. De skattefri udbyt-
ter til holdingselskabet betyder også, at det er 
muligt at adskille opsparingen fra driftsselskabet 
fra driftsrisikoen uden at denne overførsel ud-
løser beskatning.

Holdingselskabet beskattes ikke af en fortjeneste 
ved et helt eller delvist salg af driftsselskabet, 
mens en personlig ejer af driftsselskabet vil blive 
beskattet af en fortjeneste ved et salg med indtil 
42 %. Det betyder, at en avance ved et salg 
ubeskattet kan geninvesteres i holdingselskabet. 
Skattefriheden ved salg af anparter betyder også, 
at det er muligt at optage nye medejere i drifts-
selskabet uden at der udløses nogen beskatning.

Hvis man ejer flere driftsselskaber vil en sam-
ling af ejerskabet i et holdingselskab betyde, at 
selskaberne sambeskattes, og at skattemæssige 
underskud i et selskab derfor kan modregnes 
i skattepligtige overskud i et andet selskab. 
Denne mulighed eksisterer ikke ved personligt 
ejerskab til driftsselskaberne.

Man kan i den forbindelse overveje, om virksomheden skal ejes personligt, eller om den skal placeres i 
et selskab, som man ejer. Man kan desuden overveje, om den virksomhed man ejer i selskabsform skal 
ejes personligt, eller om selskabet skal ejes via et holdingselskab.
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Som virksomhedsejer 
bør man med mellem-
rum overveje, om den 
ejerstruktur man har 
valgt til sin virksomhed 
også fortsat er den mest 
hensigtsmæssige.
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Hvordan etablerer man et holdingselskab?
I de fleste tilfælde kan etableringen af et holding-
selskab ske uden at det udløser nogen skatter, 
hvis man ellers gør tingene på den rigtige måde.
 En holdingselskab kan etableres på mange 
måder, afhængig af hvor i virksomhedens udvik-
lingsforløb man befinder sig.
 Det er eksempelvis muligt at etablere et hold-
ingselskab allerede ved opstart af virksomhed i 
selskabsform. I den forbindelse er det væsentligt 
at bemærke, at etableringen af holdingselskabet 
ikke vil kræve yderligere kapitalindskud, da det 
samme kapitalindskud kan anvendes til stiftelse 
af både holdingselskabet og driftsselskabet.
 Har man allerede en veletableret virksomhed 
som personlig virksomhed, så kan man kun få 
en struktur med et holdingselskab, hvis man 
først omdanner den personlige virksomhed til 
et selskab og derefter indskyder sit driftsselskab 
i et holdingselskab. Både omdannelsen af den 
personlige virksomhed til selskab og indskuddet 
af driftsselskabet i holdingselskabet kan ske 
skattefrit – henholdsvis ved en skattefri virk-
somhedsomdannelse og en skattefri aktieombyt-
ning – hvis man gør tingene på den rigtige måde. 
Transaktionerne kan i så fald gennemføres uden 
at det udløser skat af værdistigningen på virk-
somhedens aktiver.
 Hvis man allerede har etableret virksomheden 
i selskabsform, så kan etableringen af holdingsel-
skab ske skattefrit på to forskellige måder, hvis 
man opfylder betingelserne for det:

Ved en skattefri aktieombytning, hvor man 
indskyder sine aktier i driftsselskabet i et hold-
ingselskab mod at få aktier i holdingselskabet.  

Ved en skattefri tilførsel af aktiver, hvor hele 
virksomheden i driftsselskabet indskydes i et 

nyt datterselskab. Datterselskabet bliver derved 
det nye driftsselskab, mens det hidtidige drifts-
selskab bliver holdingselskab.

Hvis man er flere aktionærer i et driftsselskab så 
kan man også etablere en ejerstruktur, hvor hver 
af aktionærerne kommer til at eje aktierne i sel-
skabet gennem deres personlige holdingselskab.  
Dette kan også ske skattefrit, hvis man opfylder 
betingelserne herfor, nemlig ved at aktionærerne 
først indskyder deres aktier i driftsselskabet i et 
fælles holdingselskab ved en skattefri aktieom-
bytning, og der derefter gennemføres en skattefri 
spaltning af det fælles holdingselskab.
 Skattefri aktieombytning, en skattefri tilførsel 
af aktiver og skattefri spaltning forudsætter, at man 
opfylder en række formelle betingelser, og at man 
som udgangspunkt ikke kan afstå aktierne i de 
selskaber, der er involveret i omstruktureringen, 
i de første 3 år herefter. Disse skattefri omstruk-
tureringer kan så ske enten med tilladelse fra 
skattemyndighederne eller uden tilladelse fra 
skattemyndighederne. Ønsker man at gennem-
føre den skattefri transaktion uden tilladelse, skal 
man dog opfylde en række yderligere betingelser.

Moms
Overdragelse af et selskab i forbindelse med 
etableringen af et holdingselskab har ingen 
momsmæssige konsekvenser. Det gælder som 
udgangspunkt også ved omdannelse af en
personlig ejet virksomhed til et selskab.
 Et holdingselskab, som alene ejer et eller flere 
datterselskaber, er som udgangspunkt ikke moms-
pligtigt. Hvis holdingselskabet har andre aktivi-
teter, herunder at levere ydelser til datterselskaber, 
kan disse aktiviteter være momspligtige.
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