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Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK) 

DUK Holdingo įsteigimas 

 

Kas yra Holdingas? 

Holdingas (kontroliuojančioji bendrovė, holdingo bendrovė) yra patronuojanti bendrovė, turinti bent 

vieną dukterinę įmonę bei jos akcijas, dažnai net 100 proc. Daugelyje naujų įmonių šis patronavimas 

labai skiriasi. Jei yra keletas steigėjų, taip pat praktikuojama, kad kiekvienas įsteigia savo 

kontroliuojančią bendrovę, kuri valdo vienos ar kelių dukterinių bendrovių akcijas. 

 

 

Kokie galimi kontroliuojančios bendrovės variantai? 

Galimi penki kontroliuojančios bendrovės variantai:  

 

1. Veikiančioji kontroliuojančioji bendrovė. Šią formą paprastai naudoja didelės bendrovės. 

Šiuo atveju patronuojančioji bendrovė veikia savarankiškai, o dukterinės įmonės dažniausiai 

veikia kaip biurai ar užsienio filialai su labai stipria patronuojančios bendrovės įtaka. 

 

2. Valdančioji kontroliuojančioji bendrovė. Valdančioji kontroliuojančioji bendrovė priima 

sprendimus ir kontroliuoja visas dukterines įmones. Dažnai tai yra strateginė kryptis, 

valdančiųjų pozicijų ir grynųjų pinigų srautų valdymas grupėje. Valdančioji kontroliuojančioji 

bendrovė dažnai yra mokestiniu požiūriu patrauklioje šalyje ir todėl gali mažinti bendrą 

mokesčių naštą. 

 

3. Finansų kontroliuojančioji bendrovė. Tokia kontroliuojančioji bendrovė yra skirta tik turto 

valdymui, t.y. ji nesiima jokių kontrolės ar reguliavimo funkcijų. Tačiau pasitaiko, kad 

dukterinės įmonės turi numatytas finansinių tikslų gaires. Be to, tokia valdančioji įmonė 

dažnai veikia kaip grupei priklausantis bankas, teikiantis kapitalą dukterinėms įmonėms. 

 

4. Organizacinė ar struktūrinė kontroliuojančioji bendrovė. Šis valdymo  modelis naudojamas 

vidinei organizacijai nustatyti. Kiekviena dukterinė įmonė yra atsakinga už skirtingą sritį. Toks 

įmonės padalinimas ar suskirstymas užtikrina skaidrumą ir labai gerą atskirų sričių kontrolę. 

 

5. Valdančioji bendrovė kaip akcininkas. Kaip matyti iš pavadinimo, valdančioji bendrovė 

prisiima akcininko vaidmenį, nors dukterinės įmonės veikia savarankiškai. Taigi verslininkas 

gali pasinaudoti mokesčių lengvatomis, nepatirdamas neproporcingų išlaidų ar papildomų 

administracinių išlaidų. 

 

 

Kaip holdingo įmonė gali sutaupyti mokesčių? 

Holdingas suteikia daugiau galimybių apmokestinimui. Pelno pervedimas iš dukterinės bendrovės į 

patronuojančią yra 95 proc. neapmokestinamas, jei patronuojančioje bendrovėje yra pakankamai 

dukterinės įmonės akcijų (žr. § 9 Str. 2a dalį). Verslininkas šį pelną gali arba investuoti, arba jį 

išsimokėti. Tai taip pat taikoma dukterinės įmonės pardavimui. Jei planuojate netrukus parduoti savo 
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įmonę, holdingo bendrovė yra labai patraukli, nes visos pajamos iš pardavimų yra apmokestinamos 

tik maždaug 1,5 proc. 

 

Ar holdingas neša atsakomybę už dukterinę įmonę?  

Ne, holdingas už savo dukterinę įmonę atsakomybės neneša. Įmonės uždirbtas pelnas gali būti 

perduotas holdingui ir ten saugomas. Jei nėra holdingo, pelnas lieka įmonėje, o  atsakomybės atveju 

jis nebus apsaugotas. Tokiu atveju holdingas gali būti naudingas siekiant sumažinti riziką.  

 

Kokie yra įvaizdžio privalumai įsteigus holdingą?  

Jei Jūsų skirtingos įmonės užsiima skirtingų produktų pardavimu, galbūt būtų patraukliau, jei išorėje 

nebūtų matoma, kas tiksliai už to slypi. Įsteigus holdingą tai padaryti yra įmanoma. Pavyzdžiui,  viena 

iš Jūsų kompanijų parduoda nebrangius, aukštos kokybės produktus, o kita bendrovė  - aukščiausios 

kokybės produktus, nekenkdamos viena kitos įvaizdžiui ir neklaidindamos vartotojų dėl atskirų 

produktų palečių kokybės.   

 

Ar įmanoma jau esamą įmonę integruoti į holdingą?  

Taip, jau esamą įmonę yra įmanoma integruoti į holdingą. Tačiau, jei norite parduoti dukterinę 

įmonę,  pilną mokesčių lengvatą Jūs gausite tik po septynerių metų. Jei akcininko pasitraukimas 

vyksta nepasibaigus septynerių metų laikotarpiui,  mokesčio lengvatos mokamos proporcingai, t.y. po 

ketverių metų mokesčio lengvatos sudaro 4/7 pardavimo kainos. Kad galėtumėte  nedelsiant 

pasinaudoti holdingo pranašumais,  holdingas nuo pat įsteigimo pradžios turi būti integruotas į 

įmonės struktūrą.  

 

Kokius pranašumus ir trūkumus turi holdingas išskaidžius veiklą? 

Itin svarbus pranašumas yra motininės bendrovės atsakomybė. Paprastai atsakomybę neša visa 

įmonę arba visos įmonės sritys. Išskaidžius įmonę, kuomet už tam tikrą veiklos sritį atsakinga tam 

tikra dukterinė kompanija, atsakomybę neša tik tam tikra dukterinė įmonė. Jei dukterinė kompanija 

yra Verslo bendrija (UG) (ribotos turtinės atsakomybės) arba GmbH, akcininkai atsako ne savo 

asmeniniu turtu. Atsakomybė nėra perduodama motininei kompanijai.  

 

Veiklos išskaidymo pranašumai: 

 

• Rizikos išskaidymas į verslo padalinius 

• Turto apsauga 

• Galimybė dalyvauti rinkoje su įvairiomis įmonėmis ir prekės ženklais 

 

Veiklos išskaidymo trūkumai: 

 

• Aukštesnės administracinės išlaidos, susijusios su visų įmonių steigimu 

• Didesnės veiklos sąnaudos valdant visas bendroves 

• Didesnės mokesčių konsultantų išlaidos 


