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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om hur Sverige beskattar personaloptioner i inkomstslaget tjänst. 

Upprinnelsen till uppsatsen är de två domarna HFD 2015 ref. 60 och HFD 2015 not. 59, i vilka 

konstaterades att beskattning av personaloptioner som intjänats utomlands inte kan anses strida 

mot den internationella rätten, men däremot mot EU-rätten.  

 

Personaloptioner är, lite förenklat, en möjlighet för de anställda att erhålla aktier istället för lön.  

Det som kännetecknar personaloptioner är att de ofta tjänas in under lång tid och därför är det 

inte sällsynt att den anställe hinner arbeta i flera länder under optionens intjänande.  I Sverige 

beskattas personaloptioner enligt 10 kap. 11 § 2 st. IL då de utnyttjas eller överlåts. Det innebär 

att den skattskyldiga ska ta upp hela värdet av på personaloptionsförmånen vid denna tidpunkt, 

oberoende av var i världen den har intjänats.  

 

Sveriges beskattningsregler av personaloptioner ter sig i förhållande till andra staters 

rättsordningar tämligen vidsträckt. I de domar som HFD meddelade den 4 november 2015 kom 

10 kap. 11 § 2 st. att ifrågasättas då den kunde anses stå i strid med art. 15 i OECD:s modellavta l. 

Utöver detta kom även sexmånaders- och ettårsregeln i 3 kap. 9 § IL och dess förenlighet med 

art. 45 i FEUF att ifrågasättas. Orsaken var att reglerna i 3 kap. 9 § IL är utformade på ett sådant 

sätt att den kräver att den skattskyldige, för att kunna undanta inkomst från beskattning i 

Sverige, ska ha varit obegränsat skattskyldig i Sverige under hela den tiden då denne varit 

yrkesverksam utomlands.  

 

I den följande framställningen kommer de svenska bestämmelserna avseende beskattning av 

personaloptioner att utredas i förhållande till den internationella skatterätten och EU-rätten. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund   

Förekomsten av aktierelaterade incitamentsprogram har ökat markant under de senaste åren. 

Allt fler bolag använder sig av denna incitamentsform i en strävan att rekrytera, motivera och 

behålla medarbetare i företaget eller koncernen. Genom programmen får de anställda del av en 

rättighet vars värde är knutet till värdet på aktierna i det bolag där de är anställda. Det absolut 

vanligaste är att de utfärdande bolagen för att åstadkomma detta använder sig av någon sorts 

optionsrättighet.1 I Sverige är personaloptionsprogram och aktietilldelningar de vanligaste 

formerna av incitamentsprogram.2 Personaloptioner avser optioner som enbart riktar sig till 

anställda inom ett företag eller en företagsgrupp. I praktiken innebär det att den anställde får en 

rätt att i framtiden, om denne fortfarande är anställd inom företaget, förvärva aktier till ett på 

förhand bestämt pris.3 

Personaloptioner reser en rad skatterättsliga frågor. I vårt allt mer globaliserade samhälle är det 

vanligt att anställda både arbetar utomlands samt hinner skaffa sig skatterättslig bosättning i ett 

annat land under delar av sin karriär, varför en dubbelbeskattning av personaloptioner många 

gånger uppstår. Situationen problematiseras ytterligare av att förmåner av personaloptioner ofta 

erhålls långt senare än vid vilken tidpunkt de faktiskt tjänats i. Eftersom olika stater valt olika 

lösningar för beskattning av personaloptioner såväl avseende beskattningstidpunkt som 

avseende när förmånen skall anses intjänad uppkommer problem med tillämpningen av 

dubbelbeskattningsavtalen i de fall där individen har flyttat mellan flera stater under optionens 

löptid.4 I syfte att göra dubbelbeskattningsavtalen mer enhetliga har Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utformad ett modellavtal som de flesta svenska 

dubbelbeskattningavtal är utformade i enlighet med.  I art. 15 i avtalet finns en bestämmelse 

som bl.a. reglerar fördelningen av beskattningsrätten avseende personaloptioner som intjänats 

i flera länder.  

 

 

                                                 
1 Borg, 2003, s. 19.  
2 Dir. 2014:33, s. 2.  
3 Edvardsson, 2012, s. 45.  
4 Holmgren, SvSkT, 2002:5, sida 396.  
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I svensk rätt regleras beskattningstidpunkten för personaloptioner i 10 kap. 11 § 2 st. 

Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). I bestämmelsen föreskrivs att beskattningstidpunkten 

inträder först när personaloptionerna faktiskt utnyttjas eller överlåts. Det betyder att den 

anställde då blir beskattad i inkomstslaget tjänst för skillnaden mellan marknadsvärdet och det 

pris som den anställde vid förvärvet betalar för aktierna. Bestämmelsen innebär att Sverige tar 

upp hela värdet på personaloptionsförmånen till beskattning om den som utnyttjar optionen är 

obegränsat skattskyldig i Sverige. Var och när arbetet som är hänförligt till förmånen har utförts 

tillmäts ingen betydelse.   

 

För det fall att personaloptionerna till viss del har intjänats utomlands kan den skattskyldige 

emellertid enligt vissa angivna villkor undanta inkomsten från beskattning i enlighet med 3 kap. 

9 § IL. Ett av de villkor som föreskrivs i bestämmelsen är att den skattskyldige är obegränsat 

skattskyldig i Sverige under hela tiden som utlandsvistelsen har varat. Den som har varit 

obegränsat skattskyldig i Sverige under hela intjänandeperioden har alltså möjlighet att åberopa 

någon av undantagsreglerna i 3 kap. 9 § IL och därmed undgå beskattning i Sverige avseende 

den delen som intjänats utomlands. För det fall att individen intjänat sina personaloptioner 

utomlands och samtidigt varit obegränsat skattskyldig i Sverige föreligger emellertid ingen 

motsvarande möjlighet. Det innebär att denne kommer att beskattas för  

hela förmånen i Sverige om denne vid utnyttjandetidpunkten är obegränsat skattskyldig i 

Sverige.  

 

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 4 november 2015 dom i HFD 2015 ref. 

60 och HFD not. 59 i vilka de fastslår att beskattning av personaloptioner som intjänats genom 

arbete utomlands strider mot den fria rörligheten för arbetstagare i art. 45 Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), men är kompatibel med art. 15 i OECD:s 

modellavtal.  

 

Med anledning av domarna ter sig diskussionen kring de svenska beskattningsreglerna 

avseende personaloptioner högaktuell och det är också upprinnelsen till denna uppsats. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen har två övergripande syften. Det första är att i ljuset av HFD 2015 ref. 60 och HFD 

2015 not. 59 utreda gällande rätt i Sverige avseende beskattning av personaloptioner i 

inkomstslaget tjänst vid inflyttning till Sverige. Fokus kommer att ligga på bestämmelserna om 

beskattningstidpunkten i 10 kap. 11 § 2 st. IL samt sexmånaders- och ettårsregeln i 3 kap. 9 § 

IL. 

Det andra syftet är att göra en analys av hur de svenska bestämmelserna förhåller sig till 

skatteavtalsrätten och EU-rätten. De bestämmelser som aktualiseras är art. 15 i OECD:s 

modellavtal samt art. 45 i FEUF. Analysen kommer främst att ha sin utgångspunkt i HFD:s 

domar och kommer att utreda hur HFD har valt att förhålla sig till bestämmelserna.  

 

Följande frågeställningar kommer att ligga till grund för uppsatsens utredning är:  

 

 Vad utgör gällande rätt vid beskattning av personaloptioner som helt eller delvis 

intjänats utomlands vid inflyttning till Sverige efter HFD:s avgöranden?  

 Hur har HFD valt att tolka innebörden av och tillämpa art. 15 i OECD:s modellavtal?  

 Hur har HFD valt att tolka innebörden av och tillämpa art. 45 i FEUF?   

1.3 Avgränsning  

Framställningen är avgränsad till att behandla individbeskattning av personaloptioner i 

inkomstslaget tjänst. De skatterättsliga problem som kan uppstå för arbetsgivaren vid 

utfärdandet av personaloptioner lämnas utanför detta arbete. Inte heller civilrättsliga aspekter 

kommer att beaktas .  

 

Det är HFD:s domar som kommer att ligga till grund för uppsatsen. I domskälen föreskrivs att 

de anställda har deltagit i personaloptionsprogram respektive aktieprogram. Då det inte 

definieras ytterligare vilken form av aktieprogram som avses så har jag valt att enbart fokusera 

på personaloptioner och beskattningsregeln i 10 kap. 11 § 2 st. IL. Hade domskälen specificera t 

tydligare vilken form av aktieprogram det rörde sig om hade det skett en grundligare 

redogörelse av just den specifika sorten. Då detta emellertid inte är fallet har jag valt att lägga 

fullt fokus på incitamentsformen personaloptioner. Det kommer därför inte ske någon 
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redogörelse för de olika typer av aktieprogram som förekommer och vad som utgör ett 

värdepapper enligt 10 kap. 11 § 1 st. IL. Inte heller övrigt förekommande incitamentsprogram 

kommer att beröras i uppsatsen. 

 

De lagregler och artiklar som kommer vara i huvudfokus i denna uppsats är 3 kap. 9 § IL, 10 

kap. 11 § 2 st. IL, art. 15 i OECD:s modellavtal samt art. 45 i FEUF. I viss mån kommer även 

andra lagregler och artiklar att omnämnas för det fall att de är av relevans för att få en större 

förståelse för ovanstående bestämmelser och för att ge en bakgrund till ämnet. Dessa 

bestämmelser kommer därför att beskrivas mer eller mindre översiktligt beroende på dess 

relevans för uppsatsens syfte och frågeställningar.   

 

För att ge en helhetsbild av det system med dubbelbeskattningsavtal som Sverige har ingått 

med olika länder kommer OECD:s modellavtal att  statuera exempel eftersom de flesta svenska 

dubbelbeskattningsavtal följer modellavtalets lydelse.5 Således kommer det inte att redogöras 

för enskilda skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder. Utgångspunkten i 

modellavtalet kommer att vara art. 15. I viss mån kommer även andra artiklar att beskrivas 

översiktligt i syfte att få en större förståelse för skatteavtalsrätten samt som en grund för 

analysen.  

 

Huvudfokus är som ovan nämnts att utreda Sveriges beskattningsanspråk av personaloptioner 

som föreskrivs i 10 kap. 11 § IL 2 st. samt HFD:s tolkning av art. 15 i förhållande till detta.  

Därför kommer inte andra problem som kan uppstå vid beskattning av personaloptioner i 

gränsöverskridande situationer att behandlas, så som att olika länder drar gränsen mellan 

inkomst av tjänst och kapital vid olika tidpunkter under optionens livscykel eller problemet som 

kan uppstå vid fastställande av vilken anställningsperiod som optionerna tillhör. Inte heller 

kommer frågan om hur dubbelbeskattning ska kunna lindras i de avtalslösa fallen att behandlas.  

 

I syfte att öka förståelsen för hur den nationella rätten förhåller sig till den internationella rätten 

kommer ett antal fiktiva exempelfall illustrera hur en tillämpning av ett skatteavtal kan gå till.  

Exempelfallen fokuserar på hur fastställandet av hemviststaten sker. Exemplen är därför 

förenklade i flera avseenden, bl.a. anger fallen inte hur beskattningsrätten fördelas eller hur en 

proportionering av personaloptionsförmånen skulle gå till. Det beror på att det är begreppet 

                                                 
5 Prop. 2007/08:152, s. 16.  
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hemvist i art. 15 i OECD:s modellavtal som kommer att stå i fokus i analysen. I exempelfal le t 

antas Tyskland vara den andra avtalsslutande staten som Sverige ska förhålla sig till. Emellert id 

är Tysklands beskattningsregler i exempelfallen rent fiktiva och utgår således inte från hur de i 

realiteten är utformade.  Detta då syftet inte är att illustrera andra specifika staters sätt att 

beskatta personaloptioner, utan endast att belysa 10 kap. 11 § 2 st. IL och dess förhållande till 

andra stater vid en tillämpning av art. 15 i OECD:s modellavtal. Det ska även understrykas att 

exempelfallen endast har för avsikt att exemplifiera hur en tillämpning av skatteavtal kan gå till 

då den anställde under optionens löptid arbetat i två länder, och inte ge en heltäckande bild av 

de situationer som kan tänkas uppstå i en sådan situation.  Således kan det uppstå betydligt fler 

och mer komplexa fall än de som anges i texten, och dessutom kompliceras situationen 

ytterligare då en personaloption under intjänandetiden arbetat i fler än två länder. Detta är 

emellertid ingenting som kommer att redogöras för i denna framställning.  

 

Avseende EU-rätten är det endast art. 45 i FEUF  som kommer att behandlas. Fokus ligger på 

att göra en analys av HFD:s tolkning och tillämpning av bestämmelsen i förhållande till 3 kap. 

9 § IL. EU-rättsavsnittet kommer således att begränsas till att ta upp sådant som är av relevans 

för den kommande analysen. Då domen endast aktualiserade 3 kap. 9 § IL förenlighet med art. 

45 i FEUF kommer bestämmelsen inte att bedömas mot andra aspekter av EU-rätten.  Den 

allmänna diskrimineringsbestämmelsen i art. 18 i FEUF då den fria rörligheten för arbetstagare 

regleras specifikt i art. 45 FEUF samt att det var den nyss nämnda artikeln som aktualiserades 

i HFD:s domar. Inte heller kommer någon av de andra fria rörligheterna att behandlas. Det 

kommer inte att ske någon redogörelse för hur EU-rätten förhåller sig till icke EU-medborgare. 

Det ska också nämnas att beträffande de rättfärdigandegrunder som EU-domstolen har 

accepterat i diskrimineringssituationer är det endast skattesystemets inre sammanhang som 

kommer att beskrivas utförligare. Det beror på att de övriga rättfärdigandegrunderna inte kan 

anses relevanta i förhållande till 3 kap. 9 § IL.  

 

Sist men inte minst ska även nämnas att det den 15 mars 2016 presenterades en utredning om 

skatteregler av incitamentsprogram.6 Utredningen har granskat de nuvarande 

beskattningsreglerna av personaloptioner och däri konstaterat att det föreligger ett behov av 

vissa ändringar i de nuvarande regleringarna. I utredningen föreslås att den nuvarande 

regleringen av personaloptioner i 10 kap. 11 § 2 st. IL ska kompletteras med en bestämmelse 

                                                 
6 SOU 2016:23 
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om något som benämns som kvalificerade personaloptioner. Kvalificerade personaloptioner 

skulle innebära att dessa inte ska tas upp i inkomstslaget tjänst utan istället beskattas som 

kapitalvinst i samband med att andelarna säljs.  För att uppfylla villkoren för kvalificerade 

personaloptioner ska det röra sig om ett mindre företag med en begränsad nettoomsättning och 

som endast bedrivit verksamhet under ett begränsat antal år. Syftet med en sådan bestämmelse 

skulle vara att underlätta för mindre företag att utvecklas.7 Jag har emellertid valt att inte lägga 

någon större tyngd vid denna SOU då det fortfarande endast utgör ett förslag till en lagändring, 

och att det därmed inte finns några utfästelser om att det faktiskt kommer att genomföras. Därtill 

skulle den nuvarande personaloptionsregeln i 10 kap. 11 § 2 st. enligt SOU:n kvarstå oförändrad 

och en bestämmelse om kvalificerade personaloptioner skulle endast utgöra ett komplement 

med betydelse för en begränsad målgrupp.  

 

1.4 Metod och material 

I bedömningen av vilken metod som ska användas är utgångspunkten det rättsområde som 

uppsatsen avser att utreda. Den här uppsatsen har sin uppgångspunkt i skatterätten och vid valet 

av metod är det därför nödvändigt att ta hänsyn till legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen finns 

stadgad i 8 kap. 2 och 3 §§ Regeringsformen (1974:152) (RF), och föreskriver att bindande 

föreskrifter på skatterättens område i huvudsak ska utfärdas i lag.  

 

Den metod som kommer att användas i denna uppsats är därför den rättsdogmatiska metoden.  

Den rättsdogmatiska metoden har sin utgångspunkt i rättskällorna, vilket mer konkret innebär 

att det handlar om att söka svaren i lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin. 8 

Benämningen av metoden som rättsdogmatisk har kritiserats eftersom begreppet inte ansetts 

vara i överensstämmelse med metodens faktiska beskaffenhet. Hellner har uttryckt att ett 

problem med den rättsdogmatiska metoden är att ”gällande rätt” är ett otydligt begrepp.9 Trots 

ovanstående så har jag ändå valt att tillämpa denna metod då den är bäst lämpad för att uppnå 

uppsatsens syfte och besvara min frågeställning. 

 

                                                 
7 SOU 2016:23 s. 16 f. och s. 22.  
8 Korling m.fl., 2013, s. 21.  
9 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, Studier i förmögenhetsrätt, s. 23-24. 
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Syftet med uppsatsen är att försöka bringa klarhet i gällande rätt avseende Sveriges beskattning 

av personaloptioner vid inflyttning till Sverige, samt utreda hur de svenska bestämmelsernas 

förhåller sig till den internationella rätten samt EU-rätten. De bestämmelser som främst 

aktualiseras i utredningen av detta är personaloptionsregeln i 10 kap. 11 § 2 st. IL samt 

sexmånaders- och ettårsregeln 3 kap. 9 § IL. Därutöver tillägnas värdepappersregeln i 10 kap. 

11 § 1 st. en del uppmärksamhet. Avsikten är inte att finna en lösning på detta begrepp, utan 

istället belysa den gränsdragningsproblematik som kan uppstå. Att sätta 

personaloptionsbegreppet i relation till värdepappersbegreppet sker i en strävan att försöka 

definiera vad som utgör en personaloption. Att precisera begreppet personaloptioner sker i syfte 

att ge en djupare förståelse för uppsatsens problemformulering.   

 

Lagtexten är fåordig och ger i princip ingen vägledning alls om hur uppsatsens frågeställningar 

ska besvaras. Det är därför  av vikt att även studera förarbeten, rättspraxis samt doktrin. Att 

studera förarbetena är av betydelse då de ger en djupare förståelse för de nuvarande 

bestämmelserna. I denna uppsats är förarbetena en viktig källa för att utreda innebörden av 

viktiga begrepp samt för att få en förståelse för bakgrunden till  och syftet med de nuvarande 

bestämmelsernas uppkomst. Utgångspunkten för denna framställning är de två domarna från 

HFD som är  de första i svensk rätt som behandlar beskattning av personaloptioner som intjänats 

utomlands. Av förklarliga skäl är därför praxis den rättskälla som är av störst inflytande då 

uppsatsens frågeställningar besvaras. Rättspraxis är en betydelsefull rättskälla som kommit att 

spela en allt större roll vid utredandet av gällande rätt. Anledningen till denna rättsutveckling 

är att det ofta är svårt för lagstiftaren att hinna med att anpassa sig efter det ständigt föränderliga 

samhället, vilket har ökat den domstolarnas inflytande över rätten.10 Av central betydelse är 

också den EU-rättsliga praxisen gällande diskriminering av de fria rörligheterna. Då Sverige är 

medlem i EU har de även åtagit sig att följa EU-rätten. EU-rätten är att anse som överordnad 

nationell lag, vilket i praktiken innebär att vid en konflikt mellan en nationell lagstiftning och 

en EU-rättslig bestämmelse är det den EU-rättsliga bestämmelsen som ska äga företräde. Detta 

är ett uttryck för företrädesprincipen inom EU.11 

 

 

 

 

                                                 
10 Strömholm, 1981, s. 317.  
11 Mål 6/64, Costa mot E.N.E.L, Rättsfallet saknar punktindelning  
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Beträffande den rättsliga litteraturen har mina urvalskriterier varit att den ska vara aktuell samt 

behandla de områden som aktualiseras vid besvarandet av frågeställningen. Som ett 

komplement till facklitteraturen studeras även en del artiklar från Skattenytt och Svensk 

Skattetidning i syfte att få ytterligare en infallsvinkel. Artiklarna är inhämtade genom sökningar 

på databaserna Zeteo, InfoTorgJuridik och Karnov. Utöver ovanstående har också 

lagkommentaren till IL använts som även den inhämtades från Zeteos databas.  

 

Utöver detta ska också skatteverkets ställning på området beröras. Skatteverket har publicerat 

en rättsfallskommentar till HFD:s domar. Huruvida skatteverkets tolkningsförslag och 

synpunkter ska tillmätas betydelse råder det delade meningar om.12 Det har ovan konstaterats 

att bestämmelser om skatt endast kan utfärdas genom lag och skatteverkets synpunkter är därför 

inte juridiskt bindande.  Jag har emellertid valt att kort redovisa dess uttalande då det kan vara 

intressant för att få en uppfattning om Skatteverkets ståndpunkt. Däremot torde dess status som 

rättskälla vara mycket låg om inte obefintlig. Det ska även nämnas att skatteverket har utfärdat 

ett ställningstagande13 där de anger sin alternativa uppfattning om hur 10 kap. 11 § 2 st. IL ska 

tolkas och tillämpas. Denna redovisas emellertid inte då det inte är bindande samt att det 

presenterades år 2009 varför det är möjligt att Skatteverkets åsikt i frågan kan ha förändrats sen 

dess.  

 

Då uppsatsen har en internationell infallsvinkel kommer även skatteavtalsrätten samt EU-rätten 

att beaktas. Beträffande skatteavtalsrätten är det framförallt art. 15 i OECD modellavtal som 

kommer att aktualiseras. OECD:s modellavtal är i sig inte bindande, men de flesta 

dubbelbeskattningsavtal som Sverige har ingått med andra länder har utformats i enlighet med 

modellavtalet. För att ge en generell bild av förhållandet mellan skatteavtalsrätten och svensk 

rätt har jag därför valt att lägga fokus på modellavtalet istället för enskilda skatteavtal. Utöver 

själva avtalet kommer även den tillhörande kommentaren att beaktas. Inte heller kommentaren 

är juridiskt bindande, men används i stor utsträckning av svenska domstolar vid tolkning och 

tillämpning av skatteavtal. I syfte att underlätta förståelsen för skatteavtalsrätten kommer det 

under kap. 4 med hjälp av ett antal fiktiva exempelfall ske en illustrering av hur ett skatteavtal 

kan tillämpas i förhållande till nationell rätt. Exempelfallen ämnar även illustrera hur 

fördelningen av beskattningsrätten går till då olika stater har olika beskattningstidpunkter samt 

                                                 
12 Påhlsson, Skattenytt, 2006, s. 401 ff.  
13 Skatteverkets ställningstagande 2009-02-23 - Förmån av personaloptioner sedan avskattningsreglerna slopats. 

Dnr/målnr/löpnr: 131 218739-09/111.  
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då den skattskyldiges hemvist förändras under optionens löptid. Situationerna illustreras för att 

åskådliggöra effekterna av personaloptionsregeln i 10 kap. 11 § 12 st. IL och är av betydelse 

för den kommande analysen.     

 

Avseende EU-rätten kommer huvudfokus att läggas på art. 45 i FEUF samt praxis från EU-

domstolen. Det kommer att ske ett urval av relevant praxis för att redogöra för när en 

diskrimineringssituation kan anses föreligga. Utgångspunkten för urvalet är sådan som tidigare 

har prövat frågan avseende nationella beskattningsreglers förenlighet med EU-rätten. 

 

Sist men inte minst förekommer det under vissa avsnitt illustreringar avseende det som redogörs 

för. Det sker i syfte att underlätta förståelsen för läsaren. Därtill kommer det också under avsnitt 

4.5 kommer det även ges exempel på ett antal fiktiva fall som förklarar hur skatteavtal förhålle r 

sig till svensk rätt och en tillämpning av skatteavtal sker. Exempelfallen har också betydelse 

för analysen då de ämnar förtydliga HFD:s tolkning av art. 15 i OECD:s modellavtal.  

1.5 Disposition 

Kapitel 2 – Personaloptioner  

Efter detta kapitel, i kapitel 2, sker en introduktion till ämnet. Här behandlas först och främst 

begreppet personaloption och innebörden av detta. Det sker även en förklaring av begreppet 

värdepapper och hur dessa ska särskiljas från personaloptioner. Därefter sker en presentation 

av hur beskattningen av personaloptioner går till. Först sker en genomgång av grunddragen 

avseende beskattning i inkomstslaget tjänst. Därefter redogörs för personaloptionsregeln i 10 

kap. 11 § 2 st. IL.  För att förstå bakgrunden till de nuvarande reglerna redogörs även för den 

slopade bestämmelsen i 11 kap. 16 § IL om avskattning av personaloptioner. 

 

Kapitel 3 – Intern internationell skatterätt    

I det tredje kapitlet redogörs för de lagregler och principer i svensk lagstiftning som aktualiseras 

vid förmånsbeskattning av personaloptioner i inkomstslaget tjänst vid inflyttning till Sverige. 

Här behandlas obegränsad och begränsad skattskyldighet för fysiska personer, källstats och 

hemvistprincipen samt obegränsad och begränsad skattskyldighet. En redogörelse av domarna 

kommer att ske i slutet av kap. 3. Anledningen till att domen presenteras så sent som i detta 

kapitel är för att det då skett en redogörelse av lagregler,  begrepp och principer som är av 

betydelse för att förstå innebörden av domen.   
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Kapitel 4 – Internationell skatterätt  

Uppsatsens fjärde kapitel behandlar dubbelbeskattningsavtalsrätten. Det sker först en allmän 

redogörelse av dubbelbeskattningsavtal och betydelsen av OECD:s modellavtal och den 

tillhörande kommentaren. Det sker en kortare presentation av de främsta artiklarna som är av 

betydelse då en dubbelbeskattningssituation uppkommer. Därefter introduceras art. 15 som är 

den fördelningsartikel som behandlar inkomstslaget tjänst och därmed även personaloptioner.  

Kapitlet avslutas med ett antal exempelfall där det illustrerar hur den praktiska tillämpningen 

av ett skatteavtal kan gå till.   

 

Kapitel 5 – EU-rätten 

I kapitel 5 behandlas EU-rätten. Först sker en genomgång av dess ställning till nationell rätt. 

Därefter behandlas den fria rörligheten för arbetstagare i art. 45 FEUF samt innebörden av 

öppen respektive dold diskriminering. Därefter sker en genomgång av hur en 

diskrimineringsanalys går till och redogöra för hur en diskriminerande bestämmelse kan anses 

rättfärdigad enligt ”rule of reason”-doktrinen.  

 

Kapitel 6 – Analys 

I det detta kapital analyseras och besvaras frågeställningarna med hjälp av informationen från 

föregående kapitel.  Kapitlet avslutas med en sammanfattande kommentar om HFD:s 

avgörande. 
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2 Personaloptioner som incitament 

2.1 Inledning 

Många företag driver idag en verksamhet som är starkt knuten till enskilda medarbetares 

kompetens, vilket medför att personalen har blivit en allt viktigare värdeskapande resurs för 

företagen.14 En utmaning som följer med detta är hur företag, i konkurrens med andra, ska 

kunna rekrytera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare. Ett viktigt konkurrensmede l 

är att erbjuda sina anställda personaloptioner som endast förverkligas om medarbetaren 

kvarstannar i företaget.15 För att uppnå det ovan beskrivna syftet anknyter optionerna till värdet 

på aktier i det egna bolaget. Detta faktum skapar ett incitament för den anställde att arbeta 

hårdare och vara mer lojal mot företaget då värdet på de egna förmånerna i viss mån är beroende 

av det nedlagda arbetet.16 

I det följande kapitlet redogörs för begreppet personaloptioner samt hur dessa ska särskiljas 

från värdepapper. Därefter sker en presentation av hur personaloptioner beskattas i svensk rätt.  

 

2.2 Vad är personaloptioner?  

Begreppet personaloptioner är ett begrepp som inte uttryckligen återfinns i svensk lagstiftning. 

Varken i civilrättslig lagstiftning, t.ex. aktiebolagslagen (2005:551), eller annan lagstiftning 

som reglerar värdepapper finns begreppet definierat. Inte heller i den skatterättsliga 

lagstiftningen återfinns uttryckligen begreppet “personaloptioner.17 Att begreppet 

personaloption inte är definierat i lagtexten är ett medvetet val från lagstiftarens sida. Av 

förarbetena framgår att det grundar sig i en strävan att fånga upp samtliga rättigheter som inte 

utgör värdepapper och som således ska beskattas så som tjänsteinkomst hos den anställde på 

samma sätt som lön och andra förmåner.18 

Den närmaste definitionen som finns att tillgå i lagtext återfinns i 10 kap. 11 § st. 2 IL där en 

personaloption beskrivs som “något som inte är ett värdepapper utan innebär en rätt att i 

                                                 
14 Borg, 2003, s. 10.  
15 Edvardsson; 2012, s. 28. 
16 Borg, 2003, s. 25. 
17 Edvardsson, 2012, s. 116. 
18 Prop. 1997/98:133, s. 11 f.  
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framtiden förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor”. 

Bestämmelsen tillkom efter att HFD i två avgöranden19 kommit fram till att förvärv av 

personaloptioner inte är likvärdigt med ett förvärv av värdepapper. Domstolens inställning var 

att personaloptioner, varken före eller efter intjänandetiden, är att anse som ett värdepapper. 

Mot bakgrund av detta ställningstagande ansågs inte heller bestämmelserna om 

förmånsbeskattning av värdepapper tillämpliga på personaloptioner. Personaloptionsbegreppe t 

är således negativt bestämt och innefattar alla värdepappersrelaterade rättigheter som i sig inte 

utgör värdepapper.20 

 

I förarbetena beskrivs en personaloption som “en rättighet som enbart riktar sig till anställda 

inom ett företag eller en företagsgrupp. Rättigheten utgörs av att den anställde erhåller en rätt 

att under vissa förutsättningar i framtiden förvärva aktier till ett i förväg bestämt pris. Det är 

fråga om en standardiserad rättighet, vilket betyder att optionsvillkoren är bestämda på ett 

enhetligt sätt för samtliga anställda som får del av förmånen. Ofta är villkoren bestämda i en av 

företaget beslutad optionsplan. I flertalet fall erhåller den anställde personaloptionen utan att 

betala någon ersättning till utställaren.”.21 Det som utmärker personaloptioner är också att de är 

förenade med inskränkningar i förfoganderätten. Exempel på sådana 

förfoganderättsinskränkningar som är vanliga i optionsavtalsvillkor är följande;   

 

 Optionen får inte nyttjas förrän efter en viss intjänandetid. 

 Optionen förfaller om anställningen av någon anledning  skulle upphöra 

 Optionen får inte överlåtas eller pantsättas.22  

 

Intjänandetiden brukar också benämnas kvalifikationstiden. Det innebär den tid som den 

anställde måste kvarstå i tjänst innan denne har möjlighet att utnyttja optionerna. Det 

förekommer ofta att optionen är uppdelad i ”etapper” med olika kvalifikationstider. Det innebär 

att den anställde ges rätten att efter en viss förutbestämd tid förärva ett antal aktier av det totala 

antalet som föreskrivs i optionsplanen. Därefter löper ytterligare ett angivet tidsintervall innan 

den anställde ges rätt att införskaffa ytterligare andelar. Optionens totala löptid är ofta lång, tio 

år är inte ovanligt.23 Priset på aktierna är oftast det pris som motsvarar aktiekursen den dag den 

                                                 
19 RÅ 1994 not. 41 och RÅ 1994 not. 733.  
20 Edvardsson, 2012, s. 116 och prop. 1997/98:133, s. 31 ff.  
21 Prop. 1997:98:133, s. 21. 
22 Prop. 1997/98:133, s. 24. 
23 Prop. 1997/98:133, s. 21. 
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anställde inträdde i planen.24 Konstruktionen på personaloptioner medför att den inte har något 

ekonomiskt värde som den anställde kan tillgodogöra sig under löptiden utan först den dag 

optionen utnyttjas. På så sätt kan företaget knyta den anställde till företaget.25 

 

Det finns huvudsakligen tre tidpunkter under personaloptionens löptid då beskattning kan ske. 

Eftersom fenomenet ursprungligen härstammar från USA och då många optionsavtal är skrivna 

på engelska används ofta engelska termer för att benämna dessa. Den första 

beskattningstidpunkten som kan bli aktuell är då den tilldelas (grant). Nästa möjliga 

beskattningstidpunkt inträffar då optionen för första gången kan utnyttjas (vesting). Tredje 

beskattningstidpunkten är vid det faktiska utnyttjandet av optionen (exercise). Att kan-

tidpunkten inträffar innebär emellertid inte att innehavaren måste utnyttja optionen. Den 

anställde kan välja att skjuta upp det faktiska utnyttjandet eller låta optionerna förfalla. 26 

 

 

  GRANT                                     VESTING                                 EXERCISE 

                           

               Personaloptionens totala löptid  

 

2.3 Gränsdragningen mellan personaloptioner och värdepapper 

I likhet med begreppet personaloptioner föreligger det inte någon klar definition av 

värdepappersbegreppet. I förarbetena till lagen (1991:980) om handel med finansie lla 

instrument beskrivs värdepapper som “en handling som tillförsäkrar innehavaren en viss 

rättighet som vanligen kan omvandlas till pengar. Till värdepapper räknas traditionellt aktier, 

obligationer, förlagsbevis, värdepappersfondsandelar, växlar, checkar och vissa andra 

skuldebrev".27 Ett värdepapper måste alltså ha ett värde för innehavaren på så sätt att denne ges 

rätt till någon form av ekonomisk ersättning.  Personaloptioner å andra sidan innehar i sig inte 

ett faktiskt värde för förmånstagaren. Istället innebär optionen en rätt att i framtiden förvärva 

värdepapper i företaget till ett i förväg fastställt pris. Ett värde uppstår först när 

optionsinnehavaren utnyttjar denna rätt att förvärva optionerna då det är vid denna tidpunkt det 

                                                 
24 Edvardsson, 2012, s. 114. 
25 Edvardsson, 2012, s. 47. 
26 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/321436.html (Hämtad 2016-05-13). 
27 Prop. 1990/91:142, s. 85.  



 19 

med säkerhet kan konstateras att ett bestående förvärv genomförts.28 Därutöver finns det 

ytterligare två faktorer som i doktrinen ansetts utgöra grundläggande krav för att en rättighe t  

ska definieras som ett värdepapper. Det måste dels representera ett värde som kan realiseras. 

Med andra ord, rättigheten måste ge innehavaren någon form av ekonomisk ersättning som kan 

värderas till rådande marknadspris. Dels ska optionen medföra en ovillkorlig rätt till betalning 

eller leverans. Optionen får alltså inte vara beroende av innehavarens anställning i ett visst 

bolag.29 

Utöver de grundläggande kraven har det diskuterats huruvida vissa andra faktorer ska tillmätas 

betydelse för att något ska klassificeras som ett värdepapper. Frågeställningarna har bl.a. gällt 

förfoganderättsinskränkningar samt om det föreligger ett krav att rättigheten ska vara 

omsättningsbar.30 När det gäller personaloptioner är de, som ovan angivits, alltid behäftade med 

vissa inskränkningar i den anställdes rätt att utnyttja dem. Det ter sig naturligt eftersom syftet 

är att knyta de anställda till företaget och skapa lojalitet. Att förfoganderättsinskränkningar 

förekommer innebär emellertid inte automatiskt att värdepappersstatusen går förlorad. Av bl.a. 

RÅ 2009 ref. 86 och RÅ 2009 not. 206 framgår att värdepapper kan vara behäftade med 

förfoganderättsinskränkningar utan att de förlorar sin värdepappersstatus. Hur långtgående 

förfoganderättsinskränkningar som krävs för att det förvärvade ska upphöra att klassificeras 

som värdepapper är inte klarlagt.  

 

Det föreligger tre huvudsakliga inskränkningar som begränsar innehavarens förfoganderät t 

över ett värdepapper. Den första är överlåtelsebegränsningar som begränsar möjligheten för 

innehavaren att överlåta rättigheten till någon annan. Exempel på sådana överlåtelseförbud är 

hembudsklausuler eller återköpsklausuler. Den andra är sådana inskränkningar som hindrar 

innehavaren från att under intjänandetiden utnyttja hela det ekonomiska värde som rättigheten 

har. Slutligen finns det sådana inskränkningar som innebär att det uppställs krav på fortsatt 

anställning inom företaget för att få utnyttja rättigheten.31 

 

Frågan om förfoganderättsinskränkningar medför att ett värdepapper inte anses förvärvat har 

prövats flera gånger i praxis. Frågan prövades första gången i RÅ 1996 ref. 92 

(Skuggspararmålet). Omständigheterna i målet var i korthet följande;  En anställd fick 

                                                 
28 Prop. 1997/98:133, s. 24 ff. och Edvardsson, 2012, s. 95.  
29 Tivéus, Skattenytt, 2007, s. 255. 
30 Edvardsson, 2012, s. 102. 
31 Edvardsson, 2012, s. 106. 
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erbjudande om att spara i aktier i ett utländskt moderbolag till det dotterbolag denne var anställd 

i. Parallellt med detta skulle den lokala arbetsgivaren göra ett skuggsparande för den anställdes 

räkning. Aktierna köptes och registrerades därefter av en utomstående förvaltare.  Förvaltaren 

hade i uppgift att utföra vissa angivna uppgifter, så som att vid utdelning på aktierna använda 

denna för att förvärva nya aktier för den anställdes räkning samt efter anvisning från den 

anställde rösta å dennes vägnar. Den anställde tilläts inte själv förfoga över aktierna förrän efter 

fem år.  Domstolen ansåg att det inte rörde sig om värdepapper då aktierna inte utgjorde en 

självständig rättighet.  

 

Trots att aktierna var förenade med inskränkningar i form av överlåtelseförbud och att aktierna 

skulle lämnas tillbaka om anställningen upphörde, ansågs de falla in under 

värdepappersbegreppet. Skillnaden mellan de två fallen var emellertid att den anställde i 

Gratisaktiemålet hade såväl rösträtt som rätt till utdelning. Begränsningen i förfoganderätten 

ansågs därmed sakna betydelse för dess värdepappersstatus eftersom den anställde ansågs ha 

förvärvat aktierna med äganderätt enligt aktiebolagslagens regler. Dessutom torde längden på 

intjänandetiden ha spelat in, då den i Gratisaktiemålet var två år jämfört med fem år i det tidigare 

målet. Noteras bör dock att HFD i RÅ 2009 not. 206 valde att klassificera den förvärvade 

egendomen som värdepapper trots att det förelåg en kvalifikationstid om sex år. Även i detta 

fall hade emellertid den anställde såväl rösträtt och utdelningsrätt även under tiden som 

förfoganderättsinskränkningarna gällde. Utifrån detta torde slutsatsen kunna dras att då ett 

aktieförvärv har skett i enlighet med ABL utgör inte förfoganderättsinskränkningar ett skäl för 

att senarelägga förvärvstidpunkten.32 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte finns något entydigt svar på vilka samt hur 

långtgående förfoganderättsinskränkningar som accepteras för att en option fortfarande ska 

utgöra ett värdepapper alternativt inte utgöra ett värdepapper. Tolkningen av rättsfallet är inte 

helt enkel, då motiveringarna är knapphändiga. Det vore önskvärt med ett förtydligande om 

gränsdragningen mellan förvärv av värdepapper och förvärv av personaloptioner. I 

incitamentsutredningens betänkande ”beskattning av incitamentsprogram” föreslås en 

förändring av den nuvarande värdepappersregeln i 10 kap. 11 § 2 st. IL. Utredningen föreslår 

att förfoganderättsinskränkningar som avser kortare tid än två år inte ska skjuta upp 

                                                 
32 Tivéus, SvSkt, 2015:13, s. 278.  
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beskattningstidpunkten. För de fall förfoganderättsinskränkningarna gäller under längre tid än 

två år ska förmånen istället tas upp som intäkt först när villkoret inte längre gäller.33  

 

2.4 Beskattning av personaloptioner  

2.4.1  Allmänt om förmånsbeskattning i inkomstslaget tjänst 

Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst finns i 11 kap. 1 § IL. Till intäkt av 

tjänst hör dels ersättning i form av kontanta medel, t.ex. löner och arvoden, dels ersättningar 

som inte består av kontanta medel utan istället någon annan form av ersättning som kan klassas 

som förmån. Således ska alltså all ersättning som utgår på grund av att en person har utfört ett 

arbete beskattas på samma sätt. Huruvida ersättningen utgörs av kontanter eller i form av en 

förmån saknar betydelse.34 En förutsättning för att inkomst ska falla in under denna 

inkomstkategori är dock att den inte är befriad från skatt enligt 8 kap. IL eller 11 kap. IL, eller 

att inkomsten istället är skattepliktig i inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital.  

 

För de fall att ersättning på grund av tjänst utges på annat sätt än med kontanta medel så ska 

den inkomsten beskattas till marknadsvärdet enligt 61 kap. 2 § IL. För personaloptioner gäller 

därmed att beskattning sker på det värde som utgör mellanskillnaden mellan 

anskaffningsvärdet, förutsatt att den anställde inte har erhållit dem vederlagsfritt, och 

marknadsvärdet. 

 

I 10 kap. 8 § IL föreskrivs tjänsteinkomster ska tas upp som intäkt det år då de kan disponeras 

eller på annat sätt kommer den skattskyldige till del. Bestämmelsen om när inkomsten ska 

beskattas ger uttryck för kontantprincipen. Den innebär att en inkomst ska tas upp till 

beskattning då den blir disponibel. Huruvida inkomsten faktiskt har intjänats under det aktuella 

beskattningsåret eller tidigare tillmäts ingen betydelse.35 Bestämmelsen gäller obegränsat 

skattskyldiga och tillämpas oavsett om inkomsten intjänats i Sverige eller utomlands.36  

 

                                                 
33 SOU 2016:23, s. 184.  
34 Edvardsson, 2012, s. 62. 
35 Se Andersson m.fl., Inkomstskattelagen (1 jan. 2016, Zeteo), kommentaren till 3 kap. 8 §. 
36 Prop. 1999/00:2, del 2, s. 119. 
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2.4.2  Personaloptionsregeln 

I svensk rätt är beskattning av personaloptioner föremål för en särreglering som återfinns i 10 

kap. 11 § 2 st. IL. Bestämmelsen utgör ett undantag från 10 kap. 8 § IL som annars föreskrive r 

att tjänsteinkomster ska tas upp som intäkt det år då de kan disponeras eller på annat sätt 

kommer den skattskyldige till del. Motivet till detta undantag är bl.a. att värdet av 

personaloptionerna, till skillnad från merparten av andra tjänsteförmåner, först blir känt vid den 

tidpunkt förmånstagaren förfogar över dem.37  

 

Av 10 kap. 11 § 2 st. IL går att utläsa att den som förvärvar en rättighet som inte är ett 

värdepapper men som innebär en rätt att i framtiden förvärva värdepapper till ett i förväg 

bestämt pris eller på andra förmånliga villkor, ska förmånen beskattas först det år när rätten 

utnyttjas eller överlåts oberoende av när de har intjänats. Utnyttjandet anses ske när den 

skattskyldige faktiskt utnyttjar optionen för att förvärva den underliggande egendomen vilket 

oftast utgörs av aktier.38 För att återknyta till de olika möjliga beskattningstidpunkterna som 

infaller under en options löptid och som angavs i kap. 2.2 innebär det att tidpunkten för 

utnyttjandet (exercise) och beskattning sammanfaller i svensk rätt.  

 

Bestämmelsen innebär att Sverige tar upp hela värdet på personaloptionsförmånen till 

beskattning om den som utnyttjar optionen är obegränsat skattskyldig i Sverige. Var och när 

arbetet som är hänförligt till förmånen har utförts tillmäts ingen betydelse.39 Att beskattning av 

personaloptioner enligt svensk rätt inte tar hänsyn till var arbetet har utförts kan anses utgöra 

en avvikelse i förhållande till andra stater. Den metod som ofta tillämpas av andra länder och 

som även förespråkas av OECD är nämligen att personaloptioner ska beskattas i det land där 

den anställde arbetat under kvalifikationstiden.40  

2.4.3  Rättsläget innan det nuvarande beskattningsregeln för personaloptioner  

Den svenska beskattningen av personaloptioner har kommit att förändras under de senaste åren. 

Tidigare fanns en särskild bestämmelse i 11 kap. 16 § IL beträffande beskattning av 

personaloptioner vid inflyttning till respektive utflyttning från Sverige. Första stycket föreskrev 

                                                 
37 Prop. 1997/98:133, s. 31. 
38 Prop. 1997/98:133, s. 28. 
39 Prop. 2007/08:152, s. 26. 
40 Prop. 2007/08:152, s. 23.  
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att den som flyttade till Sverige inte skulle beskattas för personaloptioner till den del de ansågs 

hänförliga till arbete utfört innan den skattskyldige blev bosatt i eller stadigvarande vistades i 

Sverige. Ersättning för arbete utfört utomlands skulle alltså inte beskattas i Sverige. Beskattning 

av personaloptioner intjänade i Sverige reglerades i 11 kap. 16 § 2 st. IL och föreskrev att de 

skulle beskattas här om den skattskyldige lämnade landet, den så kallade exitregeln. 41 

Bakgrunden till denna bestämmelse var den generella bestämmelse som råder i svensk rätt, 

nämligen att beskattning ska ske i det land där arbetet har utförts.42 

 

Exitbeskattningen avskaffades då HFD i ett mål fastslog att regeln ansågs strida mot den fria 

rörligheten inom EU.43 Orsaken var att det ansågs finnas en risk att personer som arbetade i 

Sverige, på grund av den rådande beskattningssituationen, skulle avstå från att flytta ut från 

landet. Bakgrunden var att det vid beskattning av orealiserad inkomst finns det risk för att värdet 

på optionerna sjunker efter utflytt, vilket då innebär att det skattskyldige har betalat en högre 

skatt än denne skulle ha gjort om hen istället stannat i Sverige och beskattats vid utnyttjande t. 

Det osäkra beskattningen ansågs verka avhållande för personer som funderade på att flytta från 

Sverige.44  

 

I samband med avskaffandet av exitbeskattningen diskuteras även problematiken i att låta 

bestämmelsen i 11 kap. 16 § 1 st IL kvarstå oförändrad. Orsaken var att den skulle kunna leda 

till såväl dubbelbeskattning som total skattefrihet. I propositionen diskuteras två alternativa 

förslag för att komma runt problemet. Antingen genom att införa en proportionering i 11 kap. 

16 § 1 st. IL, eller genom att helt slopa bestämmelsen i 11 kap. 16 § IL vilket skulle resultera i 

en utvidgad skatteplikt.45 Det förstnämnda alternativet hämtade inspiration från kommentaren 

till art. 15 i OECD:s modellavtal. Kvalifikationstiden skulle då utgöras av tiden mellan då de 

tilldelas (grant) och första gången kan utnyttjas (vesting). Intjänandet av optionerna skulle 

enligt detta synsätt fördelas efter var arbetet utförts under kvalifikationstiden. Det som i 

propositionen anfördes emot en sådan proportioneringsregel var att det skulle kunna leda till 

problem med att fastställa till vilka stater arbetet skulle hänföra sig till om en person varit bosatt 

i en stat och parallellt med det utfört arbete i en eller flera andra stater. Vidare skulle 

                                                 
41 Prop. 2007/08:152, s. 14. 
42 Prop. 2007/08:152, s. 23. 
43 HFD:s dom från den 24 april 2008, mål nr 6324-06. 
44 Prop. 2007/08:152, s. 21. 
45 Prop. 2007/08:152, s. 24. 
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beskattningsrätten begränsas till att omfatta endast den inkomst som intjänats i Sverige.46  Det 

andra alternativet skulle istället innebära att var och när personaloptionerna ansågs intjänade 

skulle sakna relevans. Istället skulle hela beloppet beskattas i Sverige förutsatt att det var här 

som personaloptionerna nyttjades eller överläts. Den utvidgade skatteplikten skulle främst 

påverka personer som arbetat utomlands under kvalifikationstiden. Dessa skulle då inte längre 

ha möjlighet att undanta den del av optionen som var hänförlig till arbete utfört innan inflyttning 

till Sverige. I propositionen konstaterades att konflikter som skulle kunna uppstå i förhållande 

till andra staters skatteanspråk till stor del  reglerades i skatteavtal varpå en fördelning av 

beskattningsrätten ändå skulle ske. Dessutom skulle det sist nämnda alternativet innebära att 

den svenska lagstiftningen blev mer enhetlig för obegränsat skattskyldiga personer. 

Sammanfattningsvis konstaterades att den utvidgade skatteplikten ansågs mest lämplig och 

därmed slopades även bestämmelsen i 11 kap. 16 § 1 st. IL.  Effekten av detta blev att den som 

är obegränsat skattskyldig ska ta upp alla förmåner som härrör från personaloptioner till 

beskattning oberoende av tid och plats för utförandet av arbetet.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Prop. 2007/08:152, s. 25.  
47 Prop. 2007/08:152, s. 27. 
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3 Svensk intern internationell skatterätt 

3.1 Inledning  

Samtidigt som personaloptionsplaner används allt mer frekvent inom företag ökar också de 

anställdas rörlighet. Det ter sig idag inte ovanligt att en arbetsgivare skickar ut en anställd att 

jobba i företagets dotterbolag eller filial i ett annat land. Den ökade rörligheten av arbetstagare 

över landsgränserna har föranlett uppkomsten av nationella regler som reglerar förhållanden 

som har anknytning till andra länder. I svenska interna internationella skatterätten avseende 

fysiska personer reglerar främst vilka personer som Sverige ska ha rätt att beskatta och vilka 

inkomster som är skattepliktiga här.  

 

I det följande kapitlet kommer det att ske en redogörelse av relevanta lagregler och principer 

som  i svensk rätt tillämpas i skatteförhållanden med internationell anknytning. I slutet av 

kapitlet kommer domarna från HFD att presenteras.   

 

3.2 Hemviststat kontra källstat  

En stat kan ta ut skatt enligt framförallt två principer, hemviststatsprincipen och 

källstatsprincipen. I likhet med ett antal andra stater använder Sverige en kombination av båda 

principerna. 

Hemviststatsprincipen, även kallad domicilprincipen, tar hänsyn till en persons anknytning till 

en viss stat. Innebörden är att staten där en person är bosatt har rätt att beskatta samtliga globala 

inkomster som denne erhåller. I svensk lagstiftning kommer det till uttryck i 3 kap. 8 § IL där 

det föreskrivs att den som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för alla sina 

inkomster i Sverige och från utlandet. Källstatsprincipen, å andra sidan, innebär att den stat där 

inkomsten har uppkommit eller viss egendom är belägen beskattar inkomsten. Den 

skattskyldiges hemvist saknar däremot betydelse. En stat har endast rätt att beskatta de 

inkomster som uppkommit i den aktuella staten, varför inkomster som uppkommit med 

anledning av att personen vistats i en annan stat inte beskattas.48  

                                                 
48 Dahlberg, 2012, s. 25.  
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3.3 Obegränsad och begränsad skattskyldighet  

Sverige använder sig av två kategorier av skatterättslig status för fysiska personer, obegränsat 

och begränsat skattskyldig. En person anses vara obegränsat skattskyldig om denne bor här, 

stadigvarande vistas här eller på annat sätt har väsentlig anknytning till Sverige, enligt 3 kap. 3 

§ IL. Att en person är obegränsat skattskyldig i Sverige innebär enligt 3 kap. 8 § IL att denne 

är skattskyldig i Sverige för såväl inhemska som utländska inkomster. Då något av dessa tre 

fall föreligger anses en person ha tillräckligt stark anknytning till Sverige för att Sverige ska 

kunna beskatta dennes världsvida inkomst. Detta är ett uttryck för hemvistprincipen.49  

Om kraven i 3 kap. 3 § IL däremot inte uppfylls anses personen vara begränsat skattskyld ig. 

Vilka fysiska personer som är begränsat skattskyldiga framgår av i 3 kap. 17 § IL. Huvudrege ln, 

vilket är den som kommer att vara av relevans i denna uppsats, är att den som inte är obegränsat 

skattskyldig istället är begränsat skattskyldig i Sverige. I samtliga fall av begränsat 

skattskyldighet har Sverige ansett att det finns en tillräckligt stark anknytning mellan inkomsten 

och Sverige för att Sverige ska kunna beskatta inkomsten, trots att den uppbärs av en utländsk 

person. Denna skattskyldighet är ett uttryck för källstatsprincipen.50 Den som är begränsat 

skattskyldig behöver enligt 3 kap. 18 § IL endast ta upp vissa inkomster till beskattning i 

Sverige. I inkomstslaget tjänst regleras uttömande i 5 § lagen (1991:586) om särskild 

inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) samt 7 § lagen (1991:591) om särskild inkomstskat t 

för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) vilka intäkter som ska beskattas i Sverige. För att 

Sverige ska ha beskattningsrätt avseende begränsat skattskyldigas tjänsteinkomster krävs att de 

hänför sig till arbete utfört i Sverige.51 

 

3.4 Sexmånaders- och ettårsregeln 

Sexmånaders- och ettårsregeln återfinns i 3 kap. 9 § IL och är undantag från den obegränsade 

skattskyldigheten som annars leder till beskattning av en persons samtliga inkomster som 

intjänats såväl i Sverige som utomlands. Istället kan den skattskyldige i vissa fall undanta 

utländsk arbetsinkomst från beskattning i Sverige. Inkomsterna som omfattas av bestämmelsen 

är all kontantersättning och förmåner som är knutna till anställningen, vilket även innefatta r 

                                                 
49 Dahlberg, 2012, s. 36. 
50 Dahlberg, 2012, s. 49. 
51 Se 3 kap. 18 § IL samt 5 § SINK.  
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personaloptioner.52 

Den första bestämmelsen att införas i svensk lagstiftning var ettårsregeln. Bakgrunden till 

införandet var att undvika dubbelbeskattningsituationer. Sexmånadersregeln tillkom först 

senare och i samband med detta konstaterades att risk för att dubbelbeskattning i princip inte 

längre förelog då användningen av dubbelbeskattningsavtal blivit vanligare. Däremot ansågs 

undantagsreglerna fylla en annan viktig funktion. Skälet som angavs var ett de stärker svenska 

företags internationella konkurrensförmåga genom att svenska företag som är verksamma i 

utlandet får minskade lönekostnader.53 

 

Gemensamt för både sexmånaders- och ettårsregeln är att en tillämpning av dessa förutsätter 

att den skattskyldige är obegränsat skattskyldig i Sverige och att utlandsvistelsen beror på 

anställning.54 För att kunna sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § 1 st. IL krävs därtill att anställningen 

och vistelsen utomlands varat minst sex månader, samt att inkomsten beskattas i 

verksamhetslandet.55 Ettårsregeln i 3 kap. 9 § 2 st. IL är något annorlunda utformad. För att 

kunna undanta inkomst från beskattning i Sverige så måste vistelsen ha varat under minst ett år 

i samma land. Till skillnad från sexmånadersregeln så tillämpas skattefrihet även om inkomsten 

inte beskattas i verksamhetslandet, förutsatt att detta beror på lagstiftning eller administrat iv 

praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal.56 I 3 kap. 10 § IL finns regler om i vilken 

utsträckning uppehåll kan göras i utlandsvistelsen utan att sexmånaders- eller ettårsregeln 

förlorar sin tillämplighet. Där föreskrivs att den skattskyldige under anställningen får inte vistas 

utanför arbetslandet mer än 6 dagar per varje hel månad eller 72 dagar per anställningsår. 

 

Även retroaktiv ersättning som härrör från anställning i utlandet kan med tillämpning av 

sexmånaders- och ettårsregeln ge upphov till skattebefrielse. I RÅ 1983 ref. 1:58 fastslogs att 

ettårsregeln kunde tillämpas på semesterersättning som tjänats in under tjänstgöring i utlandet 

men där utbetalning skedde då utlandsvistelsen upphört. I ett senare fall, RÅ 2002 not. 143, 

hade en lön betalats ut till en person dels två månader innan utflytt, dels två månader efter 

hemkomst till Sverige. Enligt sexmånadersregeln ansågs personen kunna undanta ersättning en 

som betalats ut både före och efter utlandsvistelsen.  Det innebär alltså att en obegränsat 

                                                 
52 Prop. 2007/08:152, s. 27.  
53 Prop. 1984:85:175, s. 15 f. 
54 Se Andersson m.fl., Inkomstskattelagen (1 jan. 2016, Zeteo), kommentaren till 3 kap. 9 §.  
55 Se ordalydelsen i 3 kap. 9 § IL. 
56 Se ordalydelsen i 3 kap. 9 § 2 st. IL. 
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skattskyldig person, som har arbetat utomlands och där kunnat undanta inkomst med 

hänvisning till sexmånaders- eller ettårsregeln, även får undanta retroaktiv ersättning hänförlig 

till arbetet utomlands även om denne vid utbetalningstidpunkten återigen bosatt sig i Sverige.  

Den enda förutsättningen är att inkomsten anses kunna relateras till arbete utfört i utlandet.57  

 

Den innebär således att den som är obegränsat skattskyldig i Sverige har möjlighet att undanta 

personaloptioner som intjänats utomlands från beskattning i Sverige, förutsatt att antingen 

sexmånaders- eller ettårsregeln är tillämplig. Detta gäller oavsett som ersättningen utbetalas 

innan, under eller efter utlandsvistelsen från beskattning i Sverige. Bestämmelsen utgör en 

inskränkning av 10 kap. 11 § 2 st. IL som annars säger att personaloptioner ska beskattas vid 

utnyttjandetidpunkten. Annorlunda blir emellertid utfallet för en person som har varit begränsat 

skattskyldig under intjänandet av sina personaloptioner. Då denne flyttar till Sverige och 

övergår till att bli obegränsat skattskyldig kommer hela personaloptionsförmånen att beskattas 

vid utnyttjandetidpunkten i enlighet med 10 kap. 11 § 2 st. IL. Orsaken är att reglerna i 3 kap. 

9 § IL är utformade på ett sådant sätt att den kräver att den skattskyldige ska ha varit obegränsat 

skattskyldig i Sverige under hela utlandsvistelsen. Följaktligen resulterar 3 kap. 9 § IL i att den 

som är begränsat skattskyldig under tiden för intjänandet av sina personaloptioner riskerar att 

beskattas hårdare än den som är obegränsat skattskyldig vid tiden för intjänandet.  

 

Att denna åtskillnad som sker mellan obegränsat och begränsat skattskyldiga skulle kunna anses 

stå i strid med den fria rörligheten för arbetstagare i art. 45 FEUF uppmärksammades redan i 

remissbehandlingen av 10 kap. 11 § IL. För att utreda huruvida så var fallet gjordes en 

jämförelse mellan situationen då en begränsat skattskyldig flyttar till Sverige och blir 

obegränsat skattskyldig men situationen då en obegränsat skattskyldig person flyttar utomlands 

och därmed blir begränsat skattskyldig, och därmed inte längre uppfyller villkoren för 

tillämpning av sexmånaders- eller ettårsregeln. Slutsatsen blev att då situationerna behandlades 

likadant kunde reglerna inte anses stå i strid med EU-rätten.58 Situationen har även tidigare 

aktualiserats i domstol59, men befanns i det fallet inte stå i strid med art. 45 FEUF. I och med 

domarna från HFD fick den ovan nämnda situationen emellertid nytt ljus, vilket kommer att 

redogöras för nedan i avsnitt 3.5.  

                                                 
57 Prop. 2007/08:152, s. 27 ff. 
58 Prop. 2007/08:152 s. 28. 
59 KR mål nr. 5579-10 som förvisso aktualiserade bonusersättning. Systemet är emellertid nära besläktat med 

personaloptioner och utgör även det tjänstersättning till anställda baserat på företagets resultat.  



 29 

3.5 HFD 2015 ref. 60 och HFD 2015 not. 59 

Den 4 november 2015 meddelade HFD två domar60 som behandlade Sveriges beskattning av 

personaloptioner. Målen föregicks av att Skatteverket överklagat de av Skatterättsnämndens 

(SRN) meddelade förhandsbeskeden.61  

Båda målen rörde franska medborgare som arbetade i Sverige och var obegränsat skattskyldiga 

här. I det ena fallet hade den franska medborgaren (hädanefter kallad Y) deltagit i ett 

personaloptionsprogram och ett aktieprogram avseende att få rätt att förvärva aktier i bolaget. 

Förmånerna enligt personaloptionsprogrammet hade i sin helhet intjänats under en 

fyraårsperiod då Y arbetade utomlands och således kvarstod som begränsat skattskyldig i 

Sverige. Personaloptionerna kunde efter själva intjänandet förvärvas under en period om fyra 

år. Innan flytten till Sverige hade Y arbetat i Japan. I det andra fallet hade den franska 

medborgaren (hädanefter kallad X) deltagit i ett program där personaloptionerna, likt fallet 

ovan, intjänats under en fyraårsperiod och som därefter kunde utnyttjas under en fyraårsperiod. 

I detta fall hade emellertid den anställde delvis tjänat in sina personaloptioner i Sverige och 

delvis i Frankrike. Innan flytten till Sverige var personen bosatt i Frankrike. För att underlätta 

förståelsen för omständigheterna i målet illustreras dessa med en tidslinje. 

 

FALL 1;   

                                                               Y flyttar till Sverige  

 

 

 

 

                1          2       3             4              5          6           7          8      

    

             Personaloptionens intjänande 

 

 

 

                                                 
60 HFD 2015 ref. 60 och HFD 2015 not. 59.  
61 SRN 38-14/D, SRN 42-14/D   
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FALL 2;   

   

         X flyttar till Sverige  

    
 

 

   

 

                1          2       3             4              5          6           7          8      

    

             Personaloptionens intjänande 

 

Frågan i målen var om det, för de fall de utnyttjade personaloptionerna då de var obegränsat 

skattskyldiga, skulle föreligga en rätt för Sverige att beskatta optionerna till den del de intjänats 

utomlands. Domstolen konstaterade först och främst att ingendera av Y och X med stöd av 3 

kap. 9 § IL inte kunde undanta inkomsten som intjänats utomlands, eftersom bestämmelsen 

förutsätter att personen varit obegränsat skattskyldig samtidigt som arbetet utomlands äger rum. 

Under den period då Y och X arbetat utomlands har de endast varit begränsat skattskyldig här. 

Domstolen ansåg inte heller att 10 kap. 11 § 2 st. IL strider mot art. 15 i OECD:s modellavta l, 

eftersom hemviststaten alltid har rätt att beskatta personaloptioner oavsett var arbetet är utfört. 

Dock konstaterades att Sverige har en skyldighet att i enlighet med art. 23 i avtalet från den 

svenska skatten avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i Frankrike. 

Däremot konstaterade HFD att sexmånaders- och ettårsregeln i 3 kap. 9 § IL strider mot den 

fria rörligheten för arbetstagare som föreskrivs i art. 45 i FEUF. Det fanns inte heller några 

rättfärdigandegrunder som kunde göra skäl för särbehandlingen. Enligt HFD grundar sig 

fördragsstridigheten på att sexmånaders- och ettårsregeln behandlar obegränsat respektive 

begränsat skattskyldiga på ett sätt som framförallt är till nackdel för utländska medborgare. 

Tilläggas ska också skatteverket i en rättsfallskommentar emellertid förklarat att de anser att 

sexmånaders- och ettårsregeln ska fortsätta att vara tillämplig, men att dess tillämpningsområde 

ska utvidgas till att även innefatta personer som under intjänandet varit begränsat skattskyldiga 

men som vid utnyttjandet är obegränsat skattskyldiga i Sverige.62 

                                                 
62 SKV Dnr. 131 236917-16/111.  
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4 Internationella skatterätten  

 

4.1 Inledning  
 

Då en personaloption löper under lång tid och då en anställd under optionens löptid inte sällan 

hinner arbeta i flera länder kan det uppstå en konflikt där två stater, enligt var och ens suveräna 

rätt, riktar beskattningsanspråk mot en och samma inkomst. För att undanröja eller lindra sådan 

juridisk dubbelbeskattning har Sverige ingått flera skatteavtal som innehåller regler om 

fördelning av beskattningsrätten och metoder för att undanröja dubbelbeskattning.63 I det 

följande kommer det att ske en redogörelse av skatteavtalsrätten med huvudfokus på art. 15.1 i 

OECD:s modellavtal. 

 

4.2 Allmänt om skatteavtal  

Ett dubbelbeskattningsavtal är ett avtal mellan två eller flera stater genom vilket de avstår från 

en del av de skatteanspråk som de har enligt sina interna skatteförfattningar. Genom avtalet 

förpliktar sig de avtalsslutande staterna i förhållande till varandra att vidtaga eller underlåta 

vissa åtgärder.64 Syftet med att stater ingår skatteavtal är att undanröja eller lindra effekterna av 

internationell juridisk dubbelbeskattning. Utöver att förmildra dubbelbeskattning finns 

ytterligare ett antal underliggande syften, ett av dessa är att förhindra skatteflykt.65  

Svenska skatteavtal blir en del av svensk rätt genom att  de införlivas i svensk rätt genom en 

särskild införlivandelag. Det får då status som lag i Sverige och kan då åberopas inför svenska 

skattemyndigheter och domstolar.66 En viktig princip avseende förhållandet mellan 

dubbelbeskattningsavtal och nationell rätt är den gyllene regeln. Den innebär att 

dubbelbeskattningsavtal endast kan begränsa, aldrig utvidga den beskattningsrätt som 

tillkommer en stat enligt den statens interna rätt.67 

 

                                                 
63 Prop. 2007/08:152, s. 15. 
64 Lindencrona, 1994, s. 11. 
65 Dahlberg, 2012, s. 236. 
66 Dahlberg, 2012, s. 244. 
67 Lindencrona, 1994, s. 24.  
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Det finns inte någon enhetlig dubbelbeskattningsavtalsrätt, men i syfte att göra 

dubbelbeskattningsavtalen mer samstämmiga har OECD utformat ett modellavtal för hur 

dubbelbeskattningsavtal bör utformas. Modellavtalet är inte bindande men har i praktiken fått 

stor betydelse. Både medlemsstaterna och utomstående följer i stor utsträckning modellavta le t 

när de ingår dubbelbeskattningsavtal med varandra. De flesta svenska skatteavtal är utformade 

i överensstämmelse med OECD:s modellavtal.68 Därutöver har OECD också utarbetat 

kommentarer till de olika modellavtalen. I kommentarerna förtydligas innehållet i artiklarna i 

modellavtalen och olika problem diskuteras. Inte heller kommentaren är juridiskt bindande men 

har än dock fått stor betydelse då stater där kan söka ledning i hur olika artiklar i 

dubbelbeskattningavtal, som bygger på modellavtalet, ska tolkas. 69 

 

4.3 Tillämpning och tolkning av skatteavtal  

I art. 1 föreskrivs att avtalet endast är tillämpligt på fysiska personer som har hemvist i någon 

av de avtalsslutande staterna. I art. 4 föreskrivs att en fysisk person ska anses ha hemvist i en 

avtalsslutande stat om denne enligt den interna lagstiftningen är skattskyldig där på grund av 

hemvist, bosättning eller annan liknande omständighet. Enligt svensk intern rätt skulle det alltså 

innebära att en person var obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 3 § IL. Endast en stat 

kan vara hemviststat vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtal. Den andra staten är då 

källstat. 

Efter fastställande av den skattskyldiges hemviststat respektive källstat kan inkomsten fördelas 

mellan dessa stater i enlighet med fördelningsartiklarna i OECD:s modellavtal.70 Viktigt att 

poängtera är att skatteavtalen endast innehåller regler för att fördela beskattningsrätten, då en 

stat väl tilldelats beskattningsrätt enligt avtalet tillämpas den interna rätten för att avgöra när 

och hur beskattning ska ske.71  Efter fördelningsreglerna innehåller dubbelbeskattningsavta l 

metodartiklar. De blir tillämpliga för det fall då dubbelbeskattning kvarstår även efter 

tillämpning av fördelningsreglerna. Det finns två metoder som modellavtalet tillhandahålle r, 

nämligen exemptmetoden i art. 23 A samt skatteavräkningsmetoden i art. 23 B. 

                                                 
68 Lindencrona, 1994, s. 42. 
69 Sallander, 2015, s. 66 och RÅ 1996 ref. 84.  
70 Art. 6 till 22 i OECD:s modellavtal.  
71 Lindencrona, 1994, s. 24 ff.  
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Skatteavräkningsmetoden är den som normalt används från svensk sida.72 Det innebär att för 

det fall att en person erhåller inkomst eller förmögenhet från den andra avtalsslutande staten 

och inkomsten även beskattas där, så ska hemviststaten från skatten avräkna ett belopp som 

motsvarar inkomstskatten som betalats i den andra staten. I Lag (1986:468) om avräkning av 

utländsk skatt (AvrL) finns utförligare detaljer om hur det avräkningsbara beloppet ska 

beräknas.73  

 

Det förekommer från tid till annan att det uppstår svårigheter vid tolkningen av skatteavtal då 

två stater väljer att tolka dess innebörd på olika sätt. I dessa fall behövs något verktyg för att 

utreda innebörden av dess innehåll. I 1969 års Wienkonvention (VCLT) finns det regler om hur 

internationella traktater, som t.ex. skatteavtal, ska tolkas.74 Det har i domstol konstaterats att de 

tolkningsregler som föreskrivs i VCLT ska tillämpas av enskilda, domstolar och 

skattemyndigheter vid tolkning av skatteavtal.75 I art. 31 VCLT föreskivs att en traktat ska 

tolkas i enlighet med den allmänna uppfattningen om traktatens innebörd sedda i sitt 

sammanhang mot bakgrund av dess ändamål och syfte. Utöver själva traktaten i sig ska det vid 

tolkning även utredas vad som föreskrivs i dess preambel och bilagor.  Hänsyn ska också tagas 

till överenskommelser och dokument som i samförstånd tillkommit i samband med avtalets 

ingående. Därtill ska hänsyn också tas till omständigheter som inträffat efter avtalets ingående, 

så som  efterföljande överenskommelser mellan parterna och tillkomsten av relevanta 

internationella rättsregler.  

 

4.4 Artikel 15 i OECD:s modellavtal  

Den fördelningsartikel som behandlar lön och andra ersättningar som hänför sig till utfört arbete 

är art. 15 i OECD:s modellavtal. Bestämmelsernas omfattning begränsas av art. 16 

(styrelsearvoden), art. 18 (pensioner) och art. 19 (inkomster av statlig tjänst). Det framgår inte 

uttryckligen att det även innefattar personaloptioner, men av kommentaren till modellavta le t 

går att utläsa att så är fallet.76 Det har även bekräftats i förarbetet till den slopade avskattningen 

för personaloptioner att art. 15 även innefattar personaloptioner.77 Artikeln är endast tillämpbar 

                                                 
72 Dahlberg, 2012, s. 291 ff.  
73 Dahlberg, 2012, s. 204. 
74 Dahlberg, 2012, s. 237.  
75 RÅ 1996 ref. 84 
76 Kommentar 2.1 till art. 15 OECD:s modellavtal. 
77 Prop. 2007/08:152, s. 16. 
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på den kapitaltillväxten som uppstår fram till det att optionen utnyttjas. Efter att optionen har 

utnyttjats så anses förmånen ha realiserats och efterföljande värdeförändring kommer att anses 

vara inkomst av kapital och därmed täckas av art. 13.78 

Art. 15 behandlar två olika situationer. Den första situationen som behandlas är den då den 

anställde endast har utfört arbete i en av de två avtalsslutande staterna, d.v.s. hemviststaten. Det 

föreligger då exklusiv beskattningsrätt för hemviststaten. Den andra situationen som föreskrivs 

i art. 15 är den då den anställde även har utfört arbete även i den andra avtalsslutande staten, 

d.v.s. källstaten. För de fall att en person även har utfört arbete i källstaten så har hemviststaten 

inte längre exklusiv rätt att beskatta all inkomst. Istället sker en uppdelning av 

beskattningsrätten mellan hemviststaten och källstaten, där källstaten har rätt att beskatta den 

delen av inkomsten som är intjänad där. En förutsättning för att källstaten ska tillerkännas rätt 

att beskatta inkomsten är emellertid att arbetstagaren är fysiskt närvarande i källstaten då arbetet 

utförs. Den omständighet som tillmäts betydelse vid fördelning av beskattningsrätten är sålunda 

var arbetet är utfört. Vid vilken tidpunkt ersättningen betalas ut är däremot utan betydelse.79 I 

art. 15 är det källstatsprincipen som kommer till uttryck, till skillnad från hemvistprincipen som 

tillämpas i svensk rätt.80 Varken OECD:s modellavtal eller kommentaren till detta föreskriver 

emellertid någonting om när och hur beskattning av en inkomst ska ske. Detta är en naturlig 

följd av att skatteavtalen endast innehåller regler avsedda att fördela beskattningsrätten mella n 

de avtalsslutande staterna, medan beskattningstidpunkten inträder avgörs av respektive 

avtalsstats nationella rätt.81 

 

Då källstatens beskattningsrätt är begränsad till den del av inkomsten som är intjänad genom 

arbete utfört i källstaten, är det viktigt att fastställa mellan vilka tidpunkter en personaloption 

är att anse som intjänade. OECD har utformat riktlinjer i kommentaren för att skapa en ram 

inom vilken arbete kan anses hänförligt till optionen. Det sker då en helhetsbedömning av de 

omständigheter som är relevanta i det aktuella fallet, inklusive avtalsvillkoren beträffande 

optionerna. För att kunna göra en så korrekt helhetsbedömning som möjligt finns ett antal 

allmänna principer som bör följas.82 Först och främst ska arbete som utförts efter 

kvalifikationstiden inte anses hänförligt till personaloptionsförmånen. Det som avses är 

                                                 
78 Kommentar 12.2 till art. 15 i OECD:s modellavtal. 
79 Sallander, 2015, s. 163 f.  
80 Se kap. 3.3 för en beskrivning av hemvist- respektive källstatsprincipen.  
81 Lindencrona, 1994, s. 24 ff.  
82 Kommentar 12.6 till art.l 15 i OECD:s modellavtal. 
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tidpunkten vesting.83 Därtill ska inte heller arbete som utförts innan optionen tilldelas anses 

hänförligt till optionen. Härmed avses tidpunken grant.84 Det som är av betydelse för källstatens 

beskattningsrätt är alltså att personaloptionen ska anses vara intjänad mellan tilldelning och då 

tidpunkten för utnyttjande inträder. Däremot är omständigheter så som när ersättningen betalas 

ut, den anställdes hemvist vid utbetalning eller utbetalarens hemvist irrelevanta.85  

 

Det räcker emellertid inte med att uttala riktlinjer för till vilken period av arbete en 

personaloption ska anses hänförlig. Det är även nödvändigt att fastställa vilken del av förmånen 

som är hänförlig till respektive stat. Enligt kommentaren sker en proportionering av det totala 

antalet arbetsdagar under kvalifikationstiden som utförts i respektive stat. För att 

proportioneringen ska bli korrekt är det dagarna mellan grant och vesting som utgör totala 

antalet arbetsdagarna.86 

 

Slutligen ska tillägas att det i art. 15.2 i OECD:s modellavtal finns undantag till huvudregeln i 

art. 15.1. Om tre villkor är uppfyllda förlorar källstaten sin beskattningsrätt helt och beskattning 

ska endast ske i hemviststaten. Det första villkoret är arbetstagaren befinner sig i källstaten 

mindre än 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Tolvmånadersperioden behöver inte följa 

ett kalenderår utan alla möjliga tolvmånadersperioder omfattas. Det andra villkoret är att 

ersättningen betalas av en arbetsgivare som inte har sin hemvis t i källstaten. Det tredje och sista 

villkoret är att ersättningen inte utbetalas från ett fast driftställe som arbetsgivaren har i 

källstaten. Om samtliga tre villkor är uppfyllda, uppfylls även kraven enligt art. 15.2. Även i 

15.3 finns en undantagsregel som omfattar ersättning för arbete som utförts ombord på skepp 

eller luftfartyg som används i internationell trafik, vilket vid en tillämpning resulterar i att 

källstaten mister sin beskattningsrätt.87  

 

4.5 Tillämpning av art. 15 i förhållande till 10 kap. 11 § 2 st. IL  

I det följande återges ett antal exempel som redogör för hur 10 kap.  11 § 2 st. IL rent praktiskt 

förhåller sig till art. 15 i OECD:s modellavtal. Exemplen redogör för hur en fördelning av 

                                                 
83 Kommentar 12.7 och 12.8 till art. 15 i OECD:s modellavtal. 
84 Kommentar 12.11 till art. 15 i OECD:s modellavtal. 
85 Kommentar 12.2 till art. 15 i OECD:s modellavtal. 
86 Kommentar 12.14 till art. 15 i OECD:s modellavtal. 
87 Sallander, 2015, s. 165 ff. samt kommentar 4, 5 och 6 till art. 15.2 i OECD:s modellavtal. 
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beskattningsrätten går till då det sker ett byte av hemvist under själva intjänandet. Som 

förutsättning gäller att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland är identiskt med 

OECD:s modellavtal- För det fall att inget annat föreskrivs antas de tyska beskattningsreglerna 

vara identisk med den svenska.  

 

Johanna är tysk medborgare och har den 1 januari 2010 tilldelats personaloptioner. 

Personaloptionerna kan utnyttjas den 1 januari 2013, vilket också sker. Under perioden 

1 januari 2011 till 1 januari 2013 bor och arbetar Johanna i Sverige och kommer under 

vistelsetiden i Sverige att vara obegränsat skattskyldig här enligt 3 kap. 3 § IL. I och 

med flytten till Sverige kommer Johanna enligt tysk rätt att räknas som begränsat 

skattskyldig där. Vid en tillämpning av art. 4 kommer således Sverige att betraktas som 

hemviststat och Tyskland källstat. Fördelning av beskattningsrätten sker sedan genom 

en tillämpning av art. 15. Inkomsten fördelas till respektive stat genom en 

proportionering.  

 Hur förehåller det sig emellertid om Johanna enligt Tysk skattelagstiftning fortsätter     

att vara obegränsat skattskyldig i Tyskland även under tiden då hon befinner sig i 

Sverige?  Enligt art. 4 kommer hon ju då anses ha dubbel hemvist då hon enligt 

respektive lands interna lagstiftning är obegränsat skattskyldig där. Då en tillämpning 

av skatteavtalet förutsätter att den ena staten tilldelas rollen som hemviststat och den 

andra staten som källviststat, måste hemviststaten avgöras utifrån 4.2 där bedömningen 

görs utifrån vissa fastställda kriterier.  Det första kriteriet är var personen har sin 

stadigvarande bostad. Johanna kommer att bo och arbeta i Sverige under två år och har 

inte heller kvar sin bostad i Tyskland varför Sverige är att anse som hemviststat enligt 

artikel 4.2 och Tyskland är följdaktligen källstaten. 88 Vid fördelningen av inkomsten 

mellan Sverige och Tyskland blir art. 15 återigen tillämplig.  

 

Anta emellertid att Tyskland, till skillnad från fallen ovan, beskattar personaloptionerna 

då de tilldelas. Det innebär att både Tyskland och Sverige har rätt att beskatta förmånen 

som hemviststat, fast vid olika tidpunkter. Då detta ter sig en aning mer komplicerat än 

de två fallen ovan sker det därför en illustrering av omständigheterna på följande sida. 

                                                 
88 Se kommentar till OECD MTC, art. 4.2 para. 13. 
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       Tyskland beskattar optionen                                 Sverige beskattar optionen 

  

 

                                      2010        2011           2012         2013 

                                                      Johanna är bosatt i Sverige  

I Tyskland beskattas personaloptionsförmåner redan vid redan vid utdelningstillfälle t, 

det vill säga den 1 januari 2010. Därefter flyttar hon den 1 januari till Sverige och blir 

obegränsat skattskyldig här. Då hon utnyttjar optionerna under sin vistelse i Sverige blir 

hon återigen beskattad för dessa, fast enligt svensk intern rätt. Artikel 4 kan endast 

tillämpas vid konkurrerande beskattningsanspråk, vilket inte är fallet här då hon inte har 

hemvist i båda staterna samtidigt. Kommentaren till OECD:s modellavtal föreskrive r 

att denna situation lösas genom att båda staterna ska betrakta den andra staten som en 

källstat som ska ha rätt att beskatta i proportion till hur stor del av förmånen som anses 

hänförlig till arbete i den staten.89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Se kommentar 4.2 till artikel 23 A och 23 B OECD:s modellavtal.  
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5 EU-rätten 

5.1 Inledning  

Under senare år har det blivit allt klarare att EU-rätten utövar ett betydande inflytande på hur 

medlemsstaterna kan utforma sitt system för inkomstbeskattning. Det gäller huvudsakligen EU-

domstolens praxis enligt vilket nationell skattelagstifning har befunnits vara i strid med de 

grundläggande friheterna om fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital som föreskrivs 

i FEUF.90 

 

Inom ramen för det här arbetet är det i huvudsak bestämmelsen i art. 45 FEUF om fri rörlighe t 

för arbetstagare och diskrimineringsförbudet som kommer att behandlas grundligare. Syftet är 

att utreda huruvida det faktum att personer som är obegränsat skattskyldiga har rätt att undanta 

personaloptioner som de unyttjar i Sverige från beskattning i Sverige med hjälp av 

sexmånaders- och ettårsregeln, medan personer som är begränsat skattskyldiga vid då de 

utnyttjar sina optioner i Sverige inte har samma rättighet, strider mot EU-rätten.  

 

5.2 Förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt  

Det finns ingen artikel i FEUF som föreskriver något om fördragets rättsliga status i förhållande 

till nationell rätt. EU-domstolen har emellertid i sin praxis utvecklat den så kallade 

företrädesprincipen. Det är en grundläggande princip som tillämpas inom EU och som innebär 

att vid varje normkonflikt mellan nationell rätt och bindande EU-rätt så ska EU-rätten anses 

överordnad. Genom att upprätta gemenskapen anses medlemsstaterna ha avsagt sig en del av 

sina suveräna rättigheter och därigenom skapat ett regelverk som är tillämpligt på deras 

medborgare och för staterna själva. Den maktöverföring som medlemsstaterna gjort till 

gemenskapen medför därmed en definitiv inskränkning av medlemsstaterna suveräna 

rättigheter.91 Företrädesprincipen ska tillämpas oavsett vilken status den nationella regeln har. 

Inte ens en grundlag i nationell rätt kan utmana en EU-rättslig norm.92  Det har även konstaterats 

att det inte enbart är de nationella domstolarna som har en skyldighet att beakta 

                                                 
90 Se t.ex. Mål C-270/83, Avoir fiscal, mål C-204/90, Bachmann, mål C-279/93, Schumacker och mål C-175/88, 

Biehl, m.fl.  
91 Mål 6/64, Costa mot E.N.E.L, Rättsfallet saknar punktindelning.  
92 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH, p. 3. 
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företrädesprincipen. För att garantera EU-rättens fulla genomslag på nationell nivå måste även 

myndigheter beakta EU-rätten.93  

EU:s rätt att göra intrång på medlemsstaternas suveränitet är emellertid begränsad. Enligt 

principen om tilldelade befogenheter i art. 5 p. 1 FEUF får unionen endast vidta åtgärder inom 

sina befogenhetsområden. I unionens fördrag har medlemsstaterna tilldelat unionen vissa 

befogenheter och unionen får endast handla inom ramen för de befogenheter som 

medlemsstaterna har tilldelat dem.94 Varje befogenhet som inte har tilldelats unionen anses 

enligt art. 5 p. 2 FEUF tillhöra medlemsstaternas suveränitet. Beskattningsrätten på det direkta 

området anses tillhöra medlemsstaternas exklusiva kompetens.95 Även om medlemsstaterna 

själva stiftar sina nationella lagar, måste de ändå vid utövandet av denna suveräna rättighe t 

respektera de grundläggande friheter och förbud som finns i FEUF. EU-domstolen har i 

åtskilliga fall konstaterat att nationella direkta skattebestämmelser har varit oförenliga med de 

grundläggande friheter som stadgas i FEUF.96 Det innebär alltså att medlemsstaterna, även på 

områden där de ensamt är behöriga, måste utöva denna behörighet på ett sätt som inte hindrar 

den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital.  

5.3 Förhållandet mellan EU-rätt och skatteavtalsrätten   

Hur EU-rätten förhåller sig till skatterätten är en fråga som varit föremål för diskussion under 

många år och rättsläget är fortfarande inte helt utrett. 

 

Ett av de mål som har kommit att pröva förhållandet mellan EU-rätten och skatteavtalsrätten är 

målet Gilly. I domskälen konstateras att eftersom EU-rätten endast inom förhållandevis snäva 

gränser är harmoniserad på det direkta beskattningsområdet utgör den inget hinder mot att 

medlemsstaterna genom avtal kan fördela beskattningsrätten mellan sig.97 Därtill har EU-

domstolen kommit att konstatera att det inte föreligger något hinder mot att stater i skatteavtal 

själva utformar vilka krav som ska uppställas för anknytning vid fördelning av 

beskattningsrätten. Att det åvilar medlemsstaterna att bestämma hur en fördelning av 

beskattningsrätten ska göras innebär emellertid inte att det kan utformas efter helt egna 

                                                 
93 Mål C-198/01, CIF, p. 48-49.  
94 Pelin, 2011, s. 122. 
95 Se FEUF avdelning 1. Direkt beskattning är undantagen uppräkningen av såväl den exklusiva som delade 

kompetensen som överförts till unionen.  
96 Ståhl m.fl, 2011, s. 71.  
97 Mål C-336/96, Gilly, p. 24 och 30.  



 40 

önskemål. De får nämligen inte utformas på ett sådant sätt att det kan anses utgöra 

diskriminering som strider mot unionsrätten. Det ska även tilläggas att domstolen inte heller 

har rätt att pröva ett skatteavtalsförenlighet med EU-rätten, eftersom den frågan inte faller inom 

unionsrättens behörighet.98 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att EU-rätten utövar inflytande över skatteavtalsrätten 

men endast i en begränsad omfattning.  

 

5.4 Art. 45 om fri rörlighet för arbetstagare 

I art. 45 EUF stadgas att det ska råda fri rörlighet för arbetstagare inom unionen. 

Enligt art. 45.2 EUF innebär fri rörlighet för arbetagare att all diskriminering av arbetstagare 

från medlemsstaterna på grund av nationalitet ska avskaffas beträffande anställning, lön och 

övriga arbets- och anställningsvillkor. I art. 45.3 i FEUF utvecklas närmare vilka aktivitete r 

som omfattas av denna fördragsfrihet. Där framgår att den fria rörligheten för arbetstagare kan 

utövas genom att anta erbjudanden om anställning och att uppehålla sig i en annan medlemssta t 

för att vara anställd där.  

 

Det bestämmelsen i första hand syftar på är att förbjuda öppen diskriminering, även kallad 

direkt diskriminering, av medborgare från andra medlemsstater. Det innebär diskriminer ing 

som grundas på att den utländska medborgaren är av en annan nationalitet. Det kan t.ex. 

innebära ett bara svenska medborgare ska erhålla vissa skatteförmåner.99 På skatterättens 

område är det ovanligt att åtskillnad mellan medborgare görs på grund av nationalitet, iställe t 

sker det vanligtvis p.g.a. att de är bosatta i landet (obegränsat skattskyldiga) eller inte bosatta 

(begränsat skattskyldiga).100 En skatteregel kan än dock komma i konflikt med EU-rättens 

diskrimineringsförbud då det i praxis har visat sig innefatta även dold diskriminering, även 

kallad indirekt diskriminering. Det innebär att en stat i sin lagstiftning uppställer ett visst krav 

som gör en åtskillnad av personer på andra grunder än vad som uttryckligen är förbjudet, men 

som ändå leder till ett diskriminerande resultat. Ett sådant krav kan t.ex. vara att en persons 

hemvist är avgörande för att en viss beskattningskonsekvens ska inträda. Eftersom det i regel 

                                                 
98 Dahlberg, 2012, s. 311 f.  
99 Pelin, 2011, s. 133.  
100 Dahlberg, 2012, s. 339. 
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är utländska medborgare som har hemvist utomlands, kan ett särskiljande p.g.a. hemvist i 

praktiken få samma effekt som ett särskiljande p.g.a. nationalitet, d.v.s. till att utländska 

medborgare diskrimineras.101  I svensk rätt är de krav som grundar obegränsad skattskyldighe t 

att personen ska vara bosatt, stadigvarande vistas eller ha väsentlig anknytning till Sverige. 

Däremot uppställs inget krav på svenskt medborgarskap, vilket kunna kunna resultera i att 

individer med andra nationaliteter diskrimineras.102 Utöver dold och öppen diskriminering kan 

nationella skatteregler strida mot de grundläggande friheterna, även om de inte är 

diskriminerande. En sådan åtgärd utgör då en icke-diskriminerande restriktion. Det rör sig om 

regler som på något sätt hindrar, eller gör det mindre attraktivt, att utöva någon av fyra 

friheterna i en annan medlemsstat.103 

 

Att särskilja öppen och dold diskriminering, respektive diskriminering och en icke-

diskriminerande restriktion, från varandra är inte alltid helt lätt. En diskriminering är alltid en 

restriktion, men en restriktion är inte nödvändigtvis en diskriminering.104 Att klargöra till vilken 

kategori den aktuella åtgärden ska hänföras är emellertid viktigt för att kunna fastställa huruvida 

ett fördragsbrott föreligger. Det har nämligen betydelse för möjligheterna att rättfärdiga 

åtgärden, vilket kommer att behandlas i kapitel 5.5.  

5.5 Föreligger en diskrimineringssituation? 

För att det ska föreligga en oförenlighet med EU-rätten krävs först och främst att det finns ett 

gränsöverskridande element där en person faktiskt utnyttjar någon av fördragets rättighete r. 

Fördragsfriheterna är inte tillämpliga på rent interna förhållanden, vilket i praktiken innebär att 

s.k. omvänd diskriminering tillåts. Det finns alltså inget hinder mot att ett lands nationella regler 

i rent internrättsliga situationer tillskriver de egna medborgare sämre rättigheter än medborgare 

från andra stater som nyttjar någon av de grundläggande friheterna. Den som däremot utnyttja r 

någon fördragsfrihet är alltid skyddad av EU-rätten, även mot den egna medlemsstaten.105  

För att konstatera att en diskrimineringssituation föreligger prövas om den gränsöverskridande 

företeelsen är objektivt jämförbar med den inhemska motsvarigheten. Vid bedömningen sker 

                                                 
101 Ståhl m.fl., 2011, s. 105 ff.. och t.ex. mål C-152/73, Sotgiu, p. 11 och C-279/93, Schumacker, p. 26.  
102 Se 3 kap. 3 § IL. 
103 Dahlberg, 2012, s. 347 f.  
104 Dahlberg, 2012, s. 340. 
105 Ståhl, 2011, s. 72 ff. och t.ex. mål C-107/94, Asscher.  
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då i regel en jämförelse mellan obegränsat och en begränsat skattskyldig106 Därtill ska de 

situationer som jämförs leda till en negativ särbehandling av framförallt medborgare från andra 

medlemsstater. Vad beträffar icke-diskriminerande restriktioner sker det emellertid vid en 

prövning inte någon jämförelse mellan objektivt jämförbara situationer.107 

 

På direktbeskattningsområdet har EU-domstolen i flera mål kommit fram till att situationen 

som ett lands egna medborgare befinner sig vanligtvis inte är jämförbar med den situation som 

föreligger för icke-bosatta personer. Bakgrunden till det är att det finns objektiva skillnader 

avseende såväl inkomstkälla som skatteförmåga mellan de olika kategorierna skattskyldiga. 108 

Vid en bedömning anses det emellertid finnas en presumtion om att situationerna är jämförbara, 

och först om man kan finna någon omständighet som talar emot att så är fallet skall 

situationerna ej anses jämförbara. Jämförbarhetsbedömningen sker i regel med utgångspunkt i 

hur skattereglerna är utformade och inte den faktiska situation som den skattskyldiga befinner 

sig i. Det innebär att vid prövningen av en viss skatteregel kan två situationer anses jämförbara, 

medan en annan skatteregel kan leda till ett motsatt utfall trots att det rör sig om samma 

situation.109 Den omständigheten att bosatta är obegränsat skattskyldiga medan icke bosatta 

endast är begränsat skattskyldiga utgör i sig inte en sådan objektiv skillnad som gör att de två 

personkategorierna skall anses befinna sig i ej jämförbara situationer.110 

 

För de flesta typer av skatteregler som har prövats av EU-domstolen har det kunnat konstateras 

att situationen för bosatta och icke-bosatta är fullt ut jämförbara, och att ett negativ 

särbehandling av utomlands bosatta därmed är diskriminerande. Exempelvis har en begräns at 

skattskyldig rätt att beskattas med samma skattesats, rätt till kostnadsavdrag på lika villkor som 

de bosatta, samt uppbördsmässigt rätt till likabehandling.111 EU-domstolen har dock funnit att 

objektivt jämförbara situationer inte föreligger avseende sådana skatteregler som rör den 

skattskyldiges personliga förhållanden och familjesituation.112 Till denna kategori räknas 

samtliga skatteförmåner som är kopplade till skatteförmågan hos en skattskyldig person som 

saknar hemvist i beskattningsstaten.113 

                                                 
106 Dahlberg, 2012, s. 340.  
107 Dahlberg, 2012, s. 242.  
108 Mål C-279/93, Schumacker, p. 31 ff.  
109 Ståhl m.fl, 2011, s. 125. 
110 Mål C-107/94, Asscher, p. 42.  
111 Se t.ex. mål C-107/94, Asscher, mål C-234/01, Gerritse, mål C-175/88, Biehl och mål C-151/94, 

Kommissionen mot Luxemburg. 
112 Mål C-279/93, Schumacker, p. 32.  
113 Mål C-182/06, Lakebrink , p. 34. 
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5.6 Rättfärdigande av diskriminering  

Även om nationell lagstiftning skulle stå i strid med någon av grundläggande friheterna kan 

denna  ändå anses rättfärdigad. Det finns två typer av rättfärdigandegrunder: dels uttryckliga i 

FEUF, dels rättfärdigandegrunder enligt den s.k. rule of reason-doktrinen.114 När det gäller 

öppen diskriminering godtas den enbart om den kan motiveras med stöd i någon av de 

rättfärdigandegrunder som anges i fördraget, det vill säga att diskriminering är ett krav med 

hänsyn till ordning, säkerhet och hälsa.115 Det torde dock vara sällsynt att skatteregler skulle 

kunna motiveras på dessa grunder.  

När det däremot gäller dold diskriminering, samt icke-diskriminerande restriktioner, finns det 

större möjligheter för rättfärdigande.116 Domstolen har utvecklat ett särskilt test som brukar 

benämnas "rule of reason" och som som består av ett antal kriterier för att bedöma om en 

fördragsstridig åtgärd kan rättfärdigas. I Gebhard-målet formulerades dessa krav på följande 

sätt;  

 

 De ska vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt 

 De ska framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse 

 De ska vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas 

genom dem 

 De ska inte gå utöver vad som är nödvändigt.117 

 

Det första kriteriet klargör att rule of reason-doktrinen inte är tillämplig på direkt 

diskriminerande åtgärder. Det andra kravet innebär att den aktuella åtgärden ska fylla en så 

viktig nationell funktion att det intresset väger tyngre än intresset att upprätthålla en fri 

rörlighet. Den tredje och fjärde punkten anknyter till denna punkt och föreskriver att den 

nationella regeln dessutom ska vara ändamålsenlig och proportionelig. Bestämmelsen ska vara 

utformad på ett sådant sätt att den är ägnad att uppnå det syfte som eftersträvas samtidigt som 

den inte fåt utgöra ett mer ingripande hinder för den fria rörligheten än vad som är absolut 

nödvändigt för att det ska uppnås.118 Vissa rättfärdigandegrunder har kategoriskt avvisats av 

                                                 
114 Dahlberg, 2012, s. 350. 
115 Mål C-311/97, Royal Bank of Scotland plc mot Elliniko Dimosio , p. 32 samt art. 45.3 FEUF. 
116 Ståhl m.fl, 2011, s. 150. 
117 Mål C-55/94, Gebhard, p. 37.  
118 Ståhl m.fl, 2011, s. 150. 



 44 

EU-domstolen eftersom de inte ansetts ha sådan vikt att de någonsin kan ta över intresset av att 

upprätthålla en fri rörlighet. Hit räknas t.ex. en önskan om att skydda en medlemsstats skattebas 

och förhindra en förlust av skatteinäkter, att det subjekt som utsätts för diskriminering erhåller 

andra skattefördelar eller att särbehandlingen motiveras av administrativa skäl.119 Bland de 

grunder som EU-domstolen har accepterat som rättfärdigande återfinns åtgärder som vidtas för 

att i) förhindra skatteflykt, ii) upprätthålla skattesystemets inre sammanhang, iii) uppnå effektiv 

skattekontroll och iv) skydda den skatterättsliga territorialprincipen.120  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Se t.ex. Mål C-294/97, Eurowings, mål C-136/00, Danner, mål C-330/91, Commerzbank , Mål C-279/93, 

Schumacker, mål C-386/04, Stauffer och mål C-446/04, FII Group Litigation. 
120 Ståhl m.fl, 2011,  s. 153 ff. samt mål C-196/04, Cadbury Schweppes, mål C-524/04, Thin Cap Group 

Litigation, mål C-250/95, Futura, mål C-290/04, Scorpio, mål C-204/90, Bachmann, mål C-446/03 Marks & 

Spencer, mål C-168/01, Bosal Holding m.fl.  
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6 Analys 

6.1 Inledning   

Den här uppsatsens övergripande mål är att utreda de beskattningsregler som aktualiseras då en 

person flyttar till Sverige och här beskattas för personaloptioner som intjänats utomlands. 

Analysen kommer att ha sin utgångspunkt i de domar som meddelades av HFD och undersöka 

hur de valde att förhålla sig till art. 15 i OECD:s modellavtal och art. 45 i FEUF. Dess 

tillämpning kommer bl.a. att sättas i relation till tidigare rättsläge, aktuella kommentarer och 

praxis samt jämföras med de ovan angivna exempelfallen. Därtill kommer det att utredas om 

det kan finnas utrymme för att i vissa avseenden göra en annorlunda bedömning än den HFD 

valde att göra.  

 

6.2 HFD:s bedömning av art. 15 i OECD:s modellavtal.   

En av delfrågorna som aktualiserades i målen från HFD var huruvida Sveriges beskattningsrät t 

av personaloptionsförmåner som föreskrivs i 10 kap. 11 § 2 st. IL begränsas av den bestämmelse 

i skatteavtalen som motsvarar art. 15 i OECD:s modellavtal. Bakgrunden till den uppkomna 

frågeställningen är att Sverige enligt 10 kap. 11 § 2 st. IL beskattar personaloptionerna till fullo 

oavsett var de intjänats. Detta skiljer sig från det synsätt som föreskrivs i kommentaren till 

OECD:s modellavtal. Där föreskrivs att beskattningsrätten ska fördelas till respektive stat där 

den anställde utfört arbete under kvalifikationstiden. Att Sverige tillämpar en så vidsträckt 

beskattningsrätt avseende personaloptioner skulle därför kunna anses oförenlig med art. 15 i 

modellavtalet.  

 

I målen från HFD hade de två utländska medborgarna helt respektive delvis intjänat sina 

personaloptioner utomlands. Personerna önskade få klarlagt om det faktum att optionerna delvis 

intjänats utomlands skulle kunna innebära ett undantag från den annars mycket omfattande 

beskattningen av personaloptioner i 10 kap. 11 § 2 st. IL. I bägge målen, det vill säga både då 

optionerna i sin helhet intjänats utomlands och då optionerna delvis intjänats i Sverige, 

konstaterade HFD att art. 15 inte kunde anses utgöra ett hinder mot Sveriges rätt att beskatta 

inkomsten.  
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Att den vidsträckta beskattningsrätten som föreskrivs i 10 kap. 11 § 2 st. IL skulle kunna 

föranleda svårigheter på så sätt att framförallt personer som arbetat utomlands under 

kvalifikationsperioden konstaterades redan vid införandet av bestämmelsen. Det konstaterades 

dock att detta skulle kunna lösas genom en tillämpning av skatteavtal. Även i de exempel på 

fall som illustrerades ovan, som förvisso utgör ett begränsat urval,  kunde samtliga fall lösas 

genom en tillämpning av art. 15 i OECD:s modellavtal. Fallen behandlar situationen då det sker 

skiftningar i hemvist under kvalifikationstiden, det vill säga då en person flyttar till Sverige 

mellan tilldelning och utnyttjande.  

 

I HFD:s mål aktualiseras emellertid en annan aspekt av art. 15, nämligen då det föreligger olika 

hemvist då personaloptionen är intjänad respektive utnyttjas. I art. 15 föreskrivs att 

beskattningsrätten enligt huvudregeln tillfaller hemviststaten, men att källstaten har rätt att 

beskatta den inkomst som härrör från arbete utfört där. För att avgöra vilken stat som ska klassas 

som hemviststat vid en tillämpning av art. 15 tillämpas art. 4. I art. 4 föreskrivs att en fysisk 

person ska anses ha hemvist i en avtalsslutande stat om denne enligt den interna lagstiftningen 

är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning eller annan liknande omständighet. Då båda 

individerna i fallen från HFD hade sin hemvist i Sverige vid tidpunkten för utnyttjandet, valde 

HFD att tilldela Sverige status som hemviststat vid en tillämpning av art. 15.  

 

Domskälen är kortfattade och det är inte helt lätt att se hur domstolen resonerat. HFD uttalar 

emellertid ”Eftersom Sverige är hemviststat när beskattningstidpunkten för förmånerna inträder 

enligt svensk rätt har Sverige rätt att beskatta dem enligt artikel 15”.121 I svensk rätt 

sammanfaller som bekant beskattningstidpunkten och tidpunkten för utnyttjandet. Utifrån 

ovanstående torde slutsatsen kunna dras att domstolens tolkning av art. 15 i OECD:s 

modellavtal är att det är hemvisten vid utnyttjandetidpunkten som åsyftas i art. 15. Frågan är 

emellertid om det verkligen är det som menas i artikeln, eller om det är hemvisten vid 

tidpunkten för intjänandet. Frågan aktualiseras särskilt avseende fall nr 1 där 

personaloptionsförmånen i sin helhet intjänats utomlands.  För att underlätta förståelsen för 

ovanstående resonemang illustreras återigen fall nr 1 med en tidslinje (se nästa sida).  

 

 

 

                                                 
121 Se s. 4 i HFD 2015 ref. 60 samt s. 5 i 2015 not. 59. 
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        Y flyttar till Sverige  

                                  
 
 

 

                1          2       3             4              5          6           7          8      

    
             Personaloptionens intjänande 
 

I fallet hade Y intjänat personaloptionerna i sin helhet i Japan som under denna tid också var 

Y:s hemvist. Därefter flyttar Y till Sverige och blir obegränsat skattskyldig här. Vid ett 

eventuellt utnyttjade av optionerna skulle således Sverige vara Y:s hemvist. Det skulle alltså 

föreligga olika hemvist vid tidpunkten för intjänande och utnyttjande.  

 

Det torde inte vara självklart att Sverige kan grunda beskattningsanspråk enbart på den grunden 

att Sverige är hemviststat när tidpunkten för utnyttjande infaller. Y har ju inte utfört något arbete  

i Sverige under optionernas intjänande, och det skulle kunna anses oskäligt att Sverige ska 

besitta beskattningsrätt för personaloptioner som intjänats p.g.a. arbete i ett annat land då denne 

inte hade någon anknytning till Sverige. En möjlig tolkning skulle istället kunna anses vara att 

det endast är arbete som är relaterat till optionen som är av betydelse då beskattningsrätten 

fördelas, och att det därför är hemviststaten vid tidpunkten för personaloptionens intjänande 

som åsyftas i art. 15. För det fall att det är hemvisten vid tidpunkten för intjänandet som ska 

vara avgörande, skulle Sverige inte ha rätt att beskatta personaloptionsförmånen i fallet ovan. 

Sverige var ju nämligen varken anses som hemviststat eller källstat under intjänandeperioden.  

 

Enligt ordalydelsen i art. 15 föreskrivs det inte att hemviststatens beskattningsrätt är beroende 

av att arbete utförs i staten, å andra sidan föreskrivs inte heller att så inte är fallet. Kommentaren 

ger inte mycket vägledning till hur artikeln ska tolkas avseende hemviststatens beskattningsrät t , 

då den i huvudsak anger riktlinjer avseende ramen för källstatens beskattningsrätt. Där 

föreskrivs att det som är av betydelse för källstatens beskattningsrätt är att personaloptionen 

ska anses vara intjänad mellan tidpunkten för tilldelning (grant) och tidpunkten då den första 

gången kan utnyttjas (vesting). Det föreskrivs emellertid ingenting om att hemviststatens 

beskattningsrätt är beroende av att arbete har utförts inom en viss tidsrymd.  
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Vid en tolkning av skatteavtal kan vägledning hämtas i art. 31 i VCLT. Däri föreskrivs att 

skatteavtal ska tolkas i enlighet med den allmänna uppfattningen om innebörden och i ljuset av 

dess ändamål och syfte. Att beakta vid en tolkning av hemvistbegreppet i art. 15 är således 

vilket syfte avtalet är ämnat att fylla.  Syftet med ett skatteavtal är huvudsakligen att fördela 

beskattningsrätten. Därtill har skatteavtal även som syfte att förhindra skatteflykt.  

 

Det främsta syftet är således att fördela beskattningsrätten mellan staterna. Detta skulle kunna 

anses tala emot att det är hemviststaten vid tidpunkten för utnyttjandet som ska åläggas 

beskattningsrätt. Vid en fördelning av beskattningsrätten torde det underlätta att det är så få 

stater som möjligt inblandade. Om hemviststaten vid tidpunkten för utnyttjandet skulle åläggas 

beskattningsrätt innebär det att det är ytterligare en stat som behöver beaktas vid fördelningen.  

Det sistnämnda syftet, att förhindra skatteflykt, skulle å andra sidan istället kunna anses tala 

emot att det är det land som den skattskyldige har sin hemvist i vid tidpunkten för intjänande t 

som ska åtnjuta beskattningsrätt. Det beror på att tidsglappet mellan intjänande och utnyttjade 

ofta är stort, vilken kan försvåra möjligheten för den stat som var hemviststat vid intjänande t 

att beskatta en individ då denne inte längre bor kvar i landet.  

 

Något svar på frågan om huruvida HFD:s tolkning av begreppet hemvist i art. 15 då det sker en 

fördelningen av beskattningsrätten avseende personaloptioner överensstämmer med den 

innebörd som åsyftades i samband med utformandet av artikeln och den tillhörande 

kommentaren är oklart.  

6.3 HFD:s bedömning av art. 45 I FEUF  

Den andra delfrågan som aktualiserades i målet från HFD var huruvida sexmånaders- och 

ettårsregeln i 3 kap. 9 § IL kunde anses förenlig med art. 45 i FEUF. Bakgrunden till den 

uppkomna frågeställningen är att en person som helt eller delvis intjänat sina personaloptioner 

i ett annat land då denne var begränsat skattskyldig i Sverige, beskattas för hela förmånen i 

Sverige om denne vid utnyttjandetidpunkten är obegränsat skattskyldig i Sverige. Om det 

däremot är en person som har varit obegränsat skattskyldig i Sverige under hela 

personaloptionens intjänande har denne möjlighet att åberopa någon av undantagsreglerna i 3 

kap. 9 § IL och därmed undgå beskattning i Sverige för inkomst som tjänats in utomlands. 

Orsaken är att reglerna i 3 kap. 9 § IL är utformade  på så sätt att den kräver att den skattskyldige 

ska ha varit obegränsat skattskyldig i Sverige under hela den tiden som kan vara aktuell för 
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tillämpning av regeln. HFD kom fram till slutsatsen att beskattning av personaloptionerna var 

att anse som en sådan negativ särbehandling som enligt artikel 45 i EUF-fördraget är förbjuden 

om den inte kan rättfärdigas.  Vid bedömningen utgick HFD från den diskrimineringsana lys 

som tillämpas av EU-domstolen.  

 

Målet aktualiserade dold diskriminering, varför det ska göras en prövning om de utländska 

medborgarna befinner sig i är objektivt jämförbar med den situationen som föreligger för 

personer bosatta inom landet. Avseende denna bedömning valde HFD att frångå vilken typ av 

hypotetisk situation som den utländske medborgaren ska jämföras med. I samband med 

införandet av bestämmelsen i 10 kap. 11 § 2 st. IL ifrågasattes sexmånaders- och ettårsregelns 

förenlighet med den fria rörligheten inom EU. Vid bedömningen av om 3 kap. 9 § IL skulle 

anses strida mot EU-rätten gjordes då en jämförelse mellan en person som under intjänandet är 

begränsat skattskyldig och sedan flyttar till Sverige och blir obegränsat skattskyldig, med 

situationen då är en obegränsat skattskyldig person flyttar utomlands och därmed blir begränsat 

skattskyldig. HFD valde i sin dom att modifiera den tidigare fastslagna utgångspunkten om 

vilka situationer det är som ska jämföras. Domstolen valde istället att jämföra situationen då en 

begränsat skattskyldig flyttar till Sverige och blir obegränsat skattskyldig här, med situationen 

då en svensk medborgare under en period tar anställning utomlands och sedan återvänder hit. 

 

Det torde, i enlighet med HFD:s mening, ligga närmare till hands att bedöma situationen som 

den inflyttade utländske medborgaren befinner sig i med situationen då en obegränsat 

skattskyldig under en period arbetar utomlands och sedan återvänder. Då en obegränsat 

skattskyldig person väljer att flytta från Sverige fortsätter denne att vara obegränsat skattskyld ig 

i uppemot fem år.122 Att jämföra situationerna då en begränsat skattskyldig person flyttar till 

Sverige och direkt blir obegränsat skattskyldig, med situationen då en obegränsat skattskyld ig 

person flyttar utomlands och efter fem år blir begränsat skattskyldig ter sig en aning långsökt. 

Att istället jämföra två personer som båda intjänat personaloptionsförmånen utomlands och 

som vid beskattningstidpunkten är obegränsat skattskyldiga i Sverige är mer rimligt.  

 

HFD valde emellertid inte att göra någon prövning enligt rule of reason-testet utan avfärdade 

direkt att 3 kap. 9 § IL på något sätt skulle kunna rättfärdigas enligt rule of reason-doktrinen. 

Detta skiljer sig från SKN:s mening som i sitt förhandsbesked hänvisade till behovet av att 

                                                 
122 Se 3 kap. 7 § 2 st. IL.  
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upprätthålla skattesystemets inre sammanhang. För att en bestämmelse ska kunna anses 

rättfärdigad utifrån denna grund krävs att det finns en korrelation mellan en skattefördel och en 

kompenserande skattenackdel i en nationell lagstiftning.  

 

Första gången denna grund aktualiserades varit i målet Bachmann123 som rörde förbud mot 

avdrag för premier på försäkringar som tecknats i andra medlemsstater. Domstolen valde att 

godta förbudet eftersom det fanns en korrelation mellan avdragsrätt för premier och skatteplikt 

för utfallande försäkringsbelopp. Vid avdragsrätt förelåg skatteplikt, och om avdrag inte 

medgavs var utfallande belopp skattefria. Det inre sammanhanget i detta system förutsatte 

enligt EU-domstolen att avdrag skulle behöva medges endast om det kunde tillförsäkras att 

utfallande belopp skulle komma att beskattas Detta var inte fallet om försäkringen tecknats i ett 

bolag etablerat. utomlands. För att upprätthålla det inre sammanhanget i skattesystemet var 

avdragsförbudet därför rättfärdigat. För att kunna åberopa denna grund krävs att det objekt som 

missgynnas skattemässigt också kompenseras genom någon skattefördel.  

Det torde gå att föra ett liknande resonemang avseende 3 kap. 9 § IL. En tillämpning av 

bestämmelsen förutsätter att den skattskyldige betalar skatt för alla sina andra inkomster från 

såväl Sverige som utlandet, utöver de som blir föremål för skattefrihet enligt sexmånaders- och 

ettårsregeln. Obegränsat skattskyldiga ska betala skatt på all sin inkomst men har också rätt att 

tillämpa sexmånaders- och ettårsregeln. Begränsat skattskyldiga är i sin tur endast skattskyldiga 

för sin inkomst om den är intjänad i Sverige men de har inte heller rätt att tillämpa 

undantagsreglerna. Det innebär också att Sverige inte hade haft rätt att beskatta 

personaloptionerna om de hade betalats ut som vanligt, dvs som löpande lön under tiden 

personen arbetade i sitt hemland och inte som retroaktiv ersättning. För den begränsat 

skattskyldige föreligger alltså en skattenackdel i form av att inte kunna tillämpa 3 kap. 9 § IL 

avseende sina personaloptioner, men kompenseras samtidigt då Sverige inte hade kunnat 

beskatta personaloptionerna om de inte utbetalats retroaktivt.  

 

Det ovan anförda torde kunna legitimera sexmånaders- och ettårsregeln. Den tredje och fjärde 

punkten i rule of reason-testet föreskriver att den nationella regeln dessutom ska vara 

ändamålsenlig och proportionelig. Nästa steg är alltså att utreda huruvida bestämmelsen är 

utformad på ett sådant sätt att den är ägnad att uppnå det syfte som eftersträvas samtidigt som 

                                                 
123 Bachmann, mål C-279/93. 
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den inte utgör ett mer ingripande hinder för den fria rörligheten än vad som är absolut 

nödvändigt för att det ska uppnås. 

 

Den funktion som sexmånaders- och ettårsregeln förväntas fylla är att skapa förutsebarhet vid 

beskattning samt fungera som ett internationellt konkurrensmedel för svenska bolag. 

Bestämmelserna kan förvisso anses utformade på ett sådant sätt att uppnår detta syfte. Det är 

också svårt att hitta en bestämmelse som kan upprätthålla skattesystemets inre sammanhang på 

ett sätt som är mindre inskränkande. Dock är de krav som uppställs för att rättfärdiga en 

bestämmelse enligt rule of reason-doktrinen är höga. Då HFD också valde att inte aktualisera 

rule of reason-doktrinen överhuvudtaget torde sexmånaders- och ettårsregeln inte kunna 

rättfärdigas med hänsyn till skattesystemets inre sammanhang.   

6.4 Sammanfattande kommentar   

Uppsatsen har behandlat de svenska beskattningsreglerna som aktualiseras då en person 

utnyttjar sina personaloptioner i Sverige efter att ha intjänat dem utomlands. I huvudsak har två 

frågor behandlats: Vad utgör gällande rätt i Sverige och hur förhåller sig de svenska 

beskattningsreglerna till den internationella rätten och EU-rätten?  

 

Avseende 10 kap. 11 § 2 st. IL konstaterade HFD att art. 15 i OECD:s modellavtal inte kan 

anses utgöra ett hinder för denna lagregel, vilket därför också är att anse som gällande rätt. Det 

ska dock återigen påpekas att art. 15 i OECD:s modellavtal även kan ge upphov till andra 

tillämpningsproblem så som vilket inkomstslag förmånen ska hänföras till samt till vilket arbete 

förmånen ska anses hänförligt till. I denna uppsats är det emellertid HFD:s domar som har varit 

utgångspunkten, varför detta lämnades därhän.  

 

HFD valde att tolka begreppet hemvist till att avse den stat som den skattskyldige har sin 

hemvist i vid utnyttjandetidpunkten. Det ter sig emellertid inte osannolik t att en annan stat 

skulle kunna komma fram till slutsatsen att det är hemviststaten vid tidpunkten för intjänande t 

som har beskattningsrätt.  Det finns argument som talar för och emot båda alternativen.  

 

Innan beskattningsreglerna avseende personaloptioner fick sin nuvarande lydelse diskuterades 

huruvida en proportioneringsregel i likhet med den som föreskrivs i art. 15 i OECD:s 

modellavtal skulle införas i svensk rätt. Det som i propositionen anfördes emot en sådan 
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proportioneringsregel var att det skulle kunna leda till problem med att fastställa till vilka stater 

arbetet skulle anses hänförligt till. Vidare skulle beskattningsrätten begränsas till att omfatta 

endast den inkomst som intjänats i Sverige. Det kan således konstateras att det föreligger för- 

och nackdelar med båda alternativen.  

 

Problemet torde egentligen inte heller ligga i hur Sverige har valt att utforma sin 

beskattningsregel avseende beskattning av personaloptioner, utan att art. 15 i modellavtalet är 

så pass allmänt hållen  vilket ger upphov till att olika stater tolkar art. 15 på olika sätt. För att 

råda bot på problemet är det lämpligt att det sker en komplettering i kommentaren till art. 15 i 

OECD:s modellavtal, t.ex. genom ett klargörande om vad som innefattas i hemviststatens 

beskattningsrätt. Ett annat alternativ vore att i kommentaren ange när under personaloptionens 

löptid som den ska beskattas samt hur fördelningen ska ske, vilket i större utsträckning skulle 

leda till att stater tillämpade ett enhetligt synsätt avseende detta.  

 

Beträffande sexmånaders- och ettårsregeln i 3 kap. 9 § IL kom domstolen till slutsatsen att 

bestämmelsen är diskriminerande. Diskrimineringen ansågs vara dold eftersom bestämmelsen 

inte gör åtskillnad på personer p.g.a. nationalitet, utan istället obegränsad respektive begränsad 

skattskyldighet. Ingen av rättfärdigandegrunderna torde kunna anses appliceras på situationen. 

Sammanfattningsvis ansågs 3 kap. 9 § IL stå i strid med art. 45 i FEUF. I enlighet med 

företrädesprincipen inom EU innebär det att den svenska bestämmelsen har förlorat sin verkan. 

HFD:s dom skiljer sig emellertid från Skatteverkets ståndpunkt som i ett uttalande förklarade 

att sexmånaders- och ettårsregeln ska fortsätta att vara tillämplig, men att dess 

tillämpningsområde ska utvidgas till att även innefatta personer som under intjänandet varit 

begränsat skattskyldiga men som vid utnyttjandet är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Då 

Skatteverket emellertid inte utgör en erkänd rättskälla är det HFD:s avgörande som är att anse 

som gällande rätt i Sverige. Sammanfattningsvis anses sexmånaders- och ettårsregeln således 

stå i strid mot EU-rätten.  
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Påhlsson, Robert., Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regelrabatten, Skattenytt, 2006, 

s. 401-418.  

Tivéus, Ulf, Aktieförvärv eller uppskjutet förvärv?, Skattenytt, 2007, s. 253-255.  



 57 

Tivéus, Ulf, När har ett förvärv av med förfoganderättsinskränkningar skett?, Svensk 

Skattetidning, 2015 nr 3, s. 272-279.  

Virin, Niclas, Beskattning av optionsplaner, Svensk Skattetidning, 1995 nr. 2.  

Övrigt 

Skatteverkets ställningstagange 2016-05-17 - Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas 

när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden? Dnr: 131 236917-16/111.  

Skatteverkets ställningstagande 2009-02-23 - Förmån av personaloptioner sedan 

avskattningsreglerna slopats. Dnr/målnr/löpnr: 131 218739-09/111  

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.5/321436.html (Hämtad 2016-05-

13). 

Material från OECD 

OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, Condensed Version, 2014. (Hämtad 

2016-05-15 från http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/mode l-

tax-convention-on- income-and-on-capital-condensed-version-2014_mtc_cond-2014-

en#.V5hhHmMhdPM) 

OECD, Commentaries on the articles of the Model Tax Convention, OECD Publishing, 2014. 

(Hämtad 2016-05-16 från http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf) 

  

 


