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AHK – Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera 

Biežāk uzdotie jautājumi, dibinot holdingu 

 
Kas ir holdings? 

Holdings ir mātesuzņēmums ar vismaz vienu meitasuzņēmumu, kurā mātesuzņēmumam nereti 

pieder līdz pat 100% meitasuzņēmuma akciju. Šāds akciju paketes sadalījums bieži vien sastopams 

tieši jaunuzņēmumu vidē. Ja holdingam ir vairāki dibināji, praktiskāk katram partnerim ir dibināt savu 

uzņēmumu, kam attiecīgi pieder viena vai vairāku meitasuzņēmumu akcijas.  

 

 

Kādi ir holdinga uzņēmumu veidi? 

Pastāv pieci holdinga veidi, tie ir:  

 

1. Operatīvais holdinga uzņēmums 

Šo holdinga uzņēmuma veidu parasti izmanto lielie uzņēmumi. Šajā gadījumā mātesuzņēmums pats 

aktīvi darbojas, turklāt tam ir liela ietekme uz to meitasuzņēmuiem, kas pārsvara funkcionē kā 

ārvalstu filiāles. 

 

2. Pārvaldošais holdings 

Pārvaldošā holdinga uzņēmuma tipā mātesuzņēmums pilnībā kontrolē un pieņem visus ar 

meitasuzņēmiem saistītos jautājumus. Bieži vien tie skar stratēģiskus jautājumus, vadošo amatu 

sadalījumu, naudas plūsmas u. c. Šī tipa holdinga galvenā mītne bieži vien ir nodokļu maksāšanas 

ziņā izdevīgā valstī, tādā veidā saglabājot kopējo nodokļu slogu zemā līmenī.  

 

3. Finanšu holdings 

Šis holdinga uzņēmuma veids ir paredzēts tikai īpašuma pārvaldības nolūkiem, t. i., tas neuzņemas 

nedz kontroles, nedz vadības funkcijas. Taču ir gadījumi, kad meitasuzņēmumi, kā norādes saņem 

finanšu shēmu mērķus. Turklāt šāda veida holdings darbojas kā banka, kas nodrošina 

meitasuzņēmumus ar nepieciešamo kapitālu.  

 

4. Organizatoriskais jeb strukturālais holdings 

Šis modeli tiek izmantots, lai veiktu iekšējo uzņēmuma organizāciju, kur katrs meitasuzņēmums ir 

atbildīgs par savu uzņēmuma nozari. Šāda veida sadalījums nodrošina optimālu uzņēmuma 

pārredzamību un pārskatāmību. 

 

5. Holdings kā uzņēmuma dalībnieks 

Kā rāda jau pats tipa nosaukums, mātesuzņēmums uzņemas dalībnieka lomu, savukārt 

meitasuzņēmumi paši aktīvi darbojas. Tādējādi uzņēmējs var izmantot pieejamās nodokļu 

priekšrocības, neradot neproporcionālas izmaksas vai papildu administratīvo slogu. 

 

 

 

Kā, dibinot holdinga uzņēmumu, samazināt nodokļu slogu? 
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Jautājumi, kas skar nodokļu nomaksu, paver uzņēmumam lielas iespējas. Meitasuzņēmumu peļņas 

nodošana mātesuzņēmumam līdz 95% apmēram netiek aplikta ar nodokļiem, ja vien 

mātesuzņēmumam pieder pietiekoši liels apmērs meitasuzņēmumu akciju, (skat. Tirdzniecības 

nodokļa likuma 9. panta 2a punktu (GewStG)). Uzņēmējs peļņu var ieguldīt gan uzņēmuma tālākajā 

attīstībā, gan izmaksāt to sev personīgi. Tas attiecas arī uz meitasuzņēmuma pārdošanu. Ja plānojat 

tuvākajā laikā pārdot savu uzņēmumu un ja tas tirgū ir īpaši atraktīvs, tādā gadījuma kopējie 

pārdošanas ieņēmumi tiks aplikti ar nodokļiem aptuveni 1.5% apmērā.  

 

Vai holdings ir atbildīgs par saviem meitasuzņēmumiem? 

Nē, holdinga uzņēmums nav atbildīgs par saviem meitasuzņēmumiem. Tas nozīmē, ka 

meitasuzņēmumu peļņu ir iespējams pārskaitīt un droši turēt mātesuzņēmumā. Bez šādas holdinga 

struktūras meitasuzņēmumu peļņa paliek uzņēmumā un tādā veidā līdzekļi netiek pasargāti.  

 

Kādas uzņēmuma tēla priekšrocības var gūt, dibinot holdingu? 

Ja savos uzņēmumos pārdodat dažāda veida preces, var būt izdevīgi, ja ārēji pircējam īsti nebūtu 

skaidrs, “kas aiz tā stāv”. Piemēram, kamēr viens no Jūsu uzņēmumiem pārdod labas kvalitātes 

produktus par zemu cenu, kāds cits Jūsu uzņēmums pārdod augstas klases premium produktus, tādā 

veidā neaizskarot otra uzņēmuma tēlu un maldinot patērētāju saistībā ar abu produktu kvalitāti. 

 

Vai ir iespējams dibināt holdingu ar jau pastāvošu uzņēmumu?  

Jā, jau pastāvošo uzņēmumu ir iespējams integrēt holdinga uzņēmumā. Tomēr, ja vēlaties pārdot 

meitasuzņēmumu, iespēju saņemt visas nodokļu priekšrocības būs iespējams tikai pēc septiņiem 

gadiem. Ja uzņēmuma atdalīšanās notiek pirms septiņu gadu termiņa, nodokļu priekšrocības tiek 

saņemtas proporcionāli, proti, pēc četriem gadiem saņemsiet 4/7 no uzņēmuma pārdošanas cenas.  

Lai uzreiz varētu sākt izmantot holdinga uzņēmuma priekšrocības, tas jau no paša sākuma jāiekļauj 

uzņēmuma struktūrā. 

 

Ar kādām priekšrocībām un trūkumiem jāsaskaras, dibinot holdingu, izmantojot uzņēmuma 

sadales modeli? 

Kā sevišķi svarīgu priekšrocību var minēt atbildību pār meitasuzņēmumiem, ko uzņemas 

mātesuzņēmums. Parasti saistību gadījumā tiek ietekmēts viss uzņēmums, proti, visas tā jomas. Taču 

gadījumā, kad uzņēmums tiek sadalīts, t. i, ja katrs meitasuzņēmums ir atbildīgs par kādu konkrētu 

jomu, atbildību uzņemas tikai attiecīgais meitasuzņēmums. Ja skartais meitasuzņēmums ir UG 

(haftungsbeschränkt) (Mazkapitāla SIA) vai GmbH (SIA), to dalībnieki par saistībām nav atbildīgi ar 

savu privāto īpašumu. Tādējādi saistības neattiecas uz mātes sabiedrību, kas nozīmē, ka arī holdinga 

meitasuzņēmums neuzņemas nekādu atbildību. 

 

Holdinga sadales priekšrocības: 

• Riska sadale; 

• īpašuma tiesību aizsardzība; 

• vairāku uzņēmumu ieiešana tirgū ar dažādiem zīmoliem.  

 

 

 

Holdinga sadales trūkumi: 
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• Augstāks administratīvo izmaksu slogs, dibinot visus meitasuzņēmumus; 

• augstākas visu meitasuzņēmumu vadības izmaksas.  

• augstākas izmaksas nodokļu konsultantiem.  

 

 

 

 

 


