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AHK – Saksa-Balti Kaubanduskoda 

KKK – valdusettevõtte (Holding) asutamine  

 

Mis on valdusettevõte? 

Valdusettevõtte puhul on tegu vähemalt ühe tütarettevõttega emaettevõttega, kusjuures 

emaettevõte omab tütarettevõtte osi, sageli isegi 100% ulatuses. Paljude iduettevõtete puhul 

varieerub see osalus tugevalt. Kui on mitu asutajat, on ka praktiline, et igaüks asutab oma 

valdusettevõtte, millel on ühe või mitme tütarettevõtte osad. 

 

 

Millised on valdusettevõtte variandid? 

Olemas on viis valdusettevõtte varianti. 

 

1. Majandustegevusega valdusettevõte (operative Holding) 

Seda valdusettevõtte vormi kasutatakse tavaliselt suurettevõtetes. Siinjuures on valdusettevõttest 

emaettevõttel endal majandustegevus, tütarettevõtted tegutsevad tavaliselt esinduste ja 

filiaalidena välisriikides ning on emaettevõtte väga tugeva mõju all. 

 

2. Haldusvaldusettevõte (Management-Holding) 

Haldusvaldusettevõttes määrab emaettevõte kõigi tütarettevõtete nii otsuste vastuvõtmise kui ka 

juhtimise. Sageli on tegu grupisisese strateegilise juhtimise, juhtivate ametikohtade täitmise ja 

kapitalivoo juhtimisega. Haldusvaldusettevõtte asub sageli maksualaselt atraktiivses riigis ja saab nii 

kogu maksukulu madalana hoida. 

 

3. Finantsvaldusettevõte (Finanz-Holding) 

Selline valdusettevõte on mõeldud üksnes vara haldamiseks, st see ei täida ei kontrollimise ega 

juhtimise funktsiooni. Siiski võib olla, et tütarettevõtetele seatakse finantsalased raameesmärgid. 

Peale selle tegutseb selline valdusettevõte sageli kontsernisisese pangana, mis varustab 

tütarettevõtteid kapitaliga. 

 

4. Organisatoorne või struktuuriline valdusettevõte (organisatorische/strukturelle Holding) 

Seda valdusettevõtte mudelit kasutatakse ettevõttesisese organisatsiooni reguleerimiseks. 

Seejuures on iga tütarettevõte vastutav oma ettevõtlusvaldkonna eest. Sellise jaotuse või ettevõtte 

jagamise teel saavutatakse läbipaistvus ja väga hea ülevaade erinevatest valdkondadest. 

 

5. Valdusettevõte osanikuna 

Nagu nimigi juba ütleb, võtab emaettevõte osaniku rolli, seejuures toimub majandustegevus 

tütarettevõtetes. Nii saab ettevõte kasutada valdusettevõtte maksueeliseid, ilma et tekiks 

ülemääraseid kulusid või lisahalduskoormust. 

 

Kuidas saate valdusettevõtte abil maksudelt säästa? 

Valdusettevõte pakub maksustamise vaatenurgast suurt mänguruumi. Sest kasumi kandmine 

tütarettevõttest emaettevõttesse on kuni 95% ulatuses maksuvaba, kui valdusettevõte omab 

piisavalt osalust tütarettevõttes (vt GewStG, Saksa ettevõtlusmaksuseaduse § 9 lg 2a). Selle kasumi 
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võib ettevõtja investeerida või endale välja maksta. See kehtib ka tütarettevõtte müügi korral. Kui 

planeerite oma ettevõtte peatselt müüa, on valdusettevõte väga atraktiivne, sest kogu müügilt 

saadav kasum maksustatakse vaid ligikaudu 1,5%-ga. 

 

Kas valdusettevõte vastutab oma tütarettevõtete eest? 

Ei, valdusettevõte ei vastuta oma tütarettevõtete eest. Seega saab kasumi üle kanda 

valdusettevõttesse ja seda seal turvaliselt hoiustada. Ilma valdusettevõtte struktuurita jääb kasum 

ettevõttesse ja seda ei pea vastutuse korral kaitsma. Nii saab valdusettevõtet kasutada, et tagada 

osa Teie varast. 

 

Millised kuvandieelised on valdusettevõtte abil võimalikud? 

Kui Te müüte oma erinevates ettevõtetes erinevaid tooteid, võib olla eeliseks, kui väliselt ei ole 

hoomatav, kes on kõige taga. See on valdusettevõtte puhul suhteliselt hõlbus usaldussuhete abil. 

Näiteks kui üks Teie ettevõtetest müüb hea kvaliteediga madala hinnaga tooteid, võib teine 

ettevõte müüa silmapaistva kvaliteediga esindustooteid, ilma et esimese ettevõtte kuvand oleks 

teise omaga vastuolus ja tarbijatel tekiks segadus mõlema tooterühmade suhtes. 

 

Kas on võimalik juba olemasoleva ettevõttega asutada valdusettevõtte? 

Jah, olemasoleva ettevõtte integreerimine valdusettevõttesse on võimalik. Ent kui soovite 

tütarettevõtte võõrandada, saate maksueelised alles seitsme aasta möödumisel. Kui võõrandamine 

toimub enne seitsme aasta möödumist, saadakse maksueelised proportsionaalselt, st pärast nelja 

aasta möödumist kohalduvad maksueelised müügihinna 4/7 ulatuses. Valdusettevõtte eeliste 

vahetuks kasutamiseks peab olema valdusettevõte loodud juba ettevõtte struktuuri rajamisel. 

 

Millised eelised ja puudused on ettevõtte jagamisega valdusettevõtte mudelil? 

Üks oluline eelis on Teie emaettevõtte vastutuse olukord. Tavaliselt mõjutab vastutus kogu 

ettevõtet või puudutab see kõiki valdkondi. Ettevõtte jagamisel — st iga tütarettevõte on vastutav 

ühe ettevõttevaldkonna eest — vastutab vaid vastav tütarettevõte. Kui puudutatud tütarettevõte 

on UG (haftungsbeschränkt) või GmbH, ei vastuta osanikud oma isikliku varaga. Nii ei ulatu vastutus 

emaettevõtteni. 

 

Ettevõtte jagamise eelised: 

 

• ettevõtlusriskide jagamine ärivaldkondadeks; 

• vara kaitse; 

• võimalik turul esindatus erinevate ettevõtete ja kaubamärkidega. 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtte jagamise puudused: 

 

• kõigi ettevõtete asutamisega seotud administratiivsed kulud on kõrgemad; 

• kõigi ettevõtete juhtimisega seotud jooksvad kulud on kõrgemad; 
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• maksunõustaja kulud on kõrgemad. 

 

 

 

 

 


