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Man kan bruge et billigt iværksætterselskab som holdingselskab.  
Se også historikken om iværksætterselskaber her.

Historikken om IVS
Der blev stiftet ca. 12.000 iværksætterselskaber (IVS) i 2016. Og i første halvår af 
2017, er der stiftet 6.871. Det er nu blevet sådan, at 40% af alle nyetablerede  
selskaber, er iværksætteselskaber. Iværksætterselskaber er en slags anpartsselskab, 
men der er kun krav om mindst 1 krone i startkapital.

Der findes ca. 32.000 IVS’er i Danmark. Det er i øvrigt kun 3 pct. af alle iværk- 
sætterselskaber, der er etableret siden 2014, der har formået at øge selskabskapita-
len fra 1 kr. til 50.000 kr. som er minimumskravet til startkapitalen for et ApS. 95% af 
alle iværksætterselskaber har fravalgt revision. 13% har en erklæring fra revisor om 
assistance med regnskabsopstilling.

Holdingselskab
Der er ikke nogen særlige registreringsforhold, som gør et holdingselskab forskelligt 
fra andre selskaber. Der er blot tale om et selskab som typisk ejer nogle kapital- 
andele i et underliggende datterselskab. Der er mange der anvender IVS til formålet. 
Der er pt. 7.480 iværksætterselskaber, der hedder noget med ”holding”, svarende til 
23% af alle IVS’er.

Eksempelvis: Kapitalejeren Jens stifter et IVS, kaldet Holding IVS, med en ind- 
skudskapital på fx 1. kr. Så låner han 49.999 kr. ud personligt til IVS’et. IVS bruger 
de 50.000 kr. til at stifte et anpartsselskab, kaldet Drift ApS. I takt med at Drift ApS 
tjener penge, udloddes disse tilbage til Holding IVS. Holding IVS kan nu bruge sine 
modtagne penge til at tilbagebetale til kapitalejeren Jens.

Således kan man etablere en holdingkonstruktion, og få sine penge tilbage, i takt 
med, at selskabet tjener penge.

Selvfinansiering
Der er i Danmark forbud mod selvfinansiering. Det vil ske, hvis Drift ApS foretager 
udlån til Holding IVS, som anvender pengene til at betale tilbage til kapitalejeren 
Jens. Derfor er det vigtigt, at Drift ApS, foretager faktisk udlodning på en general- 
forsamling, før end der sker betalinger til Holding IVS, som anvendes til tilbage- 
betaling til kapitalejeren Jens.



Skal jeg bruge holding?
Et holdingselskab er meget anvendeligt, hvis Drift ApS har overskudslikviditet, som 
udloddes til Holding IVS. Eller hvis man kan se frem til, at man kan sælge Drift ApS 
med en større fortjeneste. Disse to gevinster er nemlig skattefri.
 
Hvis man alligevel skal trække pengene ud til privat forbrug, kommer skatten.  
I så tilfælde kan holdingselskabet ikke altid svare sig. Det hænger sammen med, 
at det koster penge årligt at vedligeholde og administrere et selskab. Der skal bl.a. 
indsendes et regnskab årligt, som skal være i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven, og der skal overholdes pligter fra selskabsloven. Dette skal vejes op imod de 
potentielle fordele.

Men i det omfang pengene skal arbejde videre med andre erhvervsprojekter,  
er det en god ide.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.
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