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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Belöningssystem är ett viktigt konkurrensmedel i det svenska näringslivet och används 

av företag för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.
1
 Personaloptioner är 

en belöningsform som används i incitamentsprogram för att motivera anställda till bättre 

arbetsprestationer. En personaloption innebär i korthet att en anställd får en rätt att i 

framtiden förvärva aktier till ett förmånligt pris i kombination med ett antal villkor t.ex. 

att den anställde ska kvarstå i sin anställning.
2
 Personaloptioners karaktär av ett villkorat 

löfte är ett bra verktyg för arbetsgivare att långsiktig knyta de anställda till företaget.
3
 

Arbetsgivaren hoppas på att genom belöning öka arbetstagares produktivitet och 

samtidigt skapa samhörighet och lojalitet till företaget.
4
 Personaloptioner är en 

anställningsförmån som har sin härkomst från USA och kallas även stock options. Löp-

tiden för en personaloption är vanligtvis lång, ibland upp till tio år.
5
 Under en personal-

options löptid hinner den anställde inte sällan arbeta över landsgränser varför en förmån 

av personaloptioner kan anses vara intjänad i flera länder. En anställd som arbetar i mer 

än ett land under en personaloptions löptid kan få problem med att fler länder vill 

beskatta samma personaloptionsförmån.  

 

I vårt allt mer globaliserade samhälle är det vanligt att anställda arbetar utomlands under 

delar av sin karriär, varför en dubbelbeskattning av personaloptioner många gånger 

uppstår. I en dubbelbeskattningssituation tillämpas de dubbelbeskattningsavtal som 

Sverige ingått i syfte att fördela beskattningsrätten mellan Sverige och den andra avtals-

slutande staten. En tillämpning av dubbelbeskattningsavtal är ofta mer problematiskt för 

personaloptioner än för andra tjänsteinkomster, med anledning av att stater har olika 

lösningar för att beskatta personaloptioner. Länder beskattar personaloptioner vid olika 

tidpunkter och har olika syn på när och hur en personaloption är intjänad. Variationerna 

i staters interna rätt leder till att dubbelbeskattningsavtal tillämpas olika i de avtals-

slutande staterna, vilket ökar risken för såväl dubbelbeskattning som dubbel skattefrihet.  

                                                 
1
 Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, 2012, 2 u., Nordstedts Juridik, Stockholm, s.14. 

2
 Prop. 2007/08:152, Slopad avskattning för personaloptioner, s. 12.  

3
 Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, 2012, 2 u., Nordstedts Juridik, Stockholm s. 45. 

4
 Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, 2012, 2 u., Nordstedts Juridik, Stockholm s. 114. 

5
 Prop. 2007/08:152 s. 12.  
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1.2 Syfte och problemformulering 

Uppsatsen syftar till att redogöra för beskattningsrätten och fördelning av beskattnings-

rätten för personaloptioner vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtal. Uppsatsen syftar 

därtill att belysa de tillämpningsproblem med dubbelbeskattningsavtal som uppstår med 

anledning av att stater har olika synsätt för hur en personaloption ska anses intjänad. 

Delfrågor som uppsatsen har till syfte att besvara är: 

- Vilka tillämpningsproblem med dubbelbeskattningsavtal uppstår när avtalsslutande 

stater har olika intjänandesynsätt för personaloptioner? 

- Hur kan de tillämpningsproblem med dubbelbeskattningsavtal som uppstår av att 

avtalsslutande stater har olika intjänandesynsätt för personaloptioner undvikas? 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Allmänt om metod och material 

Uppsatsen använder rättskälleläran för att analysera gällande rätt vilket innebär att 

lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin undersöks och granskas. Lagtext är så långt 

som möjligt den primära rättskällan för uppsatsen med anledning av att legalitets-

principen råder inom skatterätten. Legalitetsprincipen innebär att enskilda endast kan 

påföras skatt med uttryckligt stöd i lag.
6
 Doktrinen som behandlar uppsatsens problem-

ställning är begränsad varför en stor del i att besvara uppsatsen syfte kräver egna 

slutsatser.  

 

I viss mån använder uppsatsen ställningstagande och handledning från Skatteverket. 

Skatteverkets ställningstagande och handleding har karaktär av allmänna råd och är 

således inte en bindande rättskälla.
7
 I praktiken har emellertid Skatteverkets ställnings-

tagande och handledning inte sällan stor betydelse för skatterättsliga frågor. 

 

Utgångspunkten för att i uppsatsen exemplifiera ett av Sveriges dubbelbeskattningsavtal 

är det modellavtal som är utformat av organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD). OECD har skapat ett modellavtal
8
 med tillhörande kommentar

9
 för 

hur dubbelbeskattningsavtal bör utformas och tolkas. Sverige och andra stater följer i 

                                                 
6
 Se 8:2 och 8:3 regeringsformen (1974:152, RF)  

7
 Se Påhlson, Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regeldebatten, Skattenytt 2006 s. 401-408 

8
 OECD:s Model tax convention on income and on capital, condensed version, July 2010. 

9
 Commentary OECD:s Model tax convention on income and on capital, condensed version, July 2010 
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stor uträckning OECD:s modellavtal när dubbelbeskattningsavtal förhandlas fram.
10

 

OECD:s modellavtal är endast en modell och är inte direkt tillämpligt som 

dubbelbeskattningsavtal. Uppsatsen använder OECD:s modellavtal för att ge en generell 

bild av de problem som uppstår vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtal. Sveriges 

dubbelbeskattningsavtal kan skilja sig från OECD:s modellavtal på enskilda punkter.
11

 

Utgångspunkten för att i uppsatsen tolka artiklar i OECD:s modellavtal är kommentaren 

till OECD:s modellavtal. Kommentaren används i stor utsträckning i Sverige för att 

tolka dubbelbeskattningsavtal som är utformade i enlighet med OECD:s modellavtal.
12

 

 

Uppsatsen använder fem bilder som har till syfte att illustrera hur en personaloption 

anses intjänad enligt olika synsätt. Vidare använder uppsatsen ett praktikfall för att 

illustrera de områden som beskrivs. Praktikfallet har till syfte att åskådliggöra och 

besvara uppsatsens syfte och problemställning. Praktikfallet illustrerar både den 

situation då avtalsslutande stater tillämpar ett enhetligt intjänandesynsätt för 

personaloptioner och den situation då stater tillämpar olika intjänandesynsätt. Båda 

situationerna illusteras för att de ska kunna jämföras i en analys. 

1.3.2 Praktikfall  

Philip arbetar för ett IT-företag i Frankrike som erbjuder Philip att arbeta i Sverige un-

der tre år med start den 1 juli 2013. Philip säger omedelbart upp sin hyresrätt i Frankrike 

och flyttar till Sverige och blir därmed obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 3:3 

inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Under tiden deltar Philip i ett personaloptions-

program som startar den 1 januari 2012. Personaloptionerna kan utnyttjas efter varje s.k. 

kvalifikationstids slut d.v.s. den 1 januari, 2013, 1 januari 2014 och 1 januari 2015. I 

praktikfallet är det 220 arbetsdagar på ett år och beskattningsreglerna i Frankrike ser ut 

som i Sverige om inget annat anges. Philip är under sin vistelse i Sverige obegränsat 

skattskyldig i Frankrike enligt Frankrikes regler som motsvarar 3:3 IL. Dubbelbeskatt-

ningsavtalet mellan Sverige och Frankrike är utformat i enlighet med OECD:s modell-

avtal och båda staterna i tillämpar kommentaren till OECD:s modellavtal för att tolka 

dubbelbeskattningsavtalet. 

                                                 
10

 Dahlberg, Mattias, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, 2000, Iustus Förlag, Uppsala, s. 

83. 
11

 Dahlberg, Mattias, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal? Festskrift till 

Gustav Lindencrona, 2003, Nordstedts Juridik, s. 23. 
12

 Dahlberg, Mattias, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal? Festskrift till 

Gustav Lindencrona, 2003, Nordstedts Juridik, s. 155. 
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1.4 Avgränsning  

Uppsatsen skrivs med fokus på individbeskattning från arbetstagarens perspektiv. 

Arbetsgivaravgifter behandlas inte i uppsatsen. Uppsatsen avgränsas till att endast 

behandla beskattningen av personaloptioner i inkomstslaget tjänst. Övriga inkomstslag 

behandlas inte i uppsatsen. Uppsatsen skrivs med utgångspunkt från en obegränsad 

skattskyldig. De lagar som endast gäller för en begränsad skattskyldig behandlas inte. 

Uppsatsen fokuserar på situationen då en arbetstagare flyttar till Sverige och därför 

behandlar uppsatsen inte sexmånaders eller ettårsregeln.
13

 På grund av bristande ut-

rymme beskrivs endast Svenska beskattningsregler. Uppsatsen behandlar inte andra 

länders beskattningsregler.  

 

Uppsatsen utreder endast de artiklar i OECD:s modellavtal som är aktuella för att be-

svara uppsatsens syfte d.v.s. artikel 4, artikel 15 och artikel 23. Artikel 15.2 i OECD:s 

modellavtal innehåller en undantagsregel som uppsatsen beskriver med inte utreder 

närmare. Grunderna för avräkningsmetoden behandlas, men lagen (1986:468) om 

avräkning av utländsk skatt (avräkningslagen) beskrivs inte närmare. För att besvara 

uppsatsens syfte illustrerar uppsatsens ett alternativt intjänandesynsätt för personal-

optioner som skiljer sig från Sveriges synsätt. Det finns fler alternativa intjänande-

synsätt för personaloptioner som uppsatsen inte behandlar. Tillämpningsproblematiken 

är i stor utsträckning av samma karaktär och därför fokusera uppsatsen på ett alternativt 

intjänandesynsätt i för att ge utrymme för en mer ingående utredning.   

 

Uppsatsen fokuserar på en personaloptions intjänande. Uppsatsen behandlar inte 

tillämpningsproblem med skatteavtal som kan uppkomma när avtalsslutande staterna 

har olika beskattningstidpunkter för personaloptioner.
14

 Uppsatsen utreder inte närmare 

hur en tolkning av dubbelbeskattningsavtal bör göras. Avtalstolkning är ett problem i 

sig som kräver en grundläggande utredning för att belysas.
15

 På grund av utrymmesskäl 

beaktar inte uppsatsen eventuella EU-rättsliga aspekter.  

                                                 
13

 3:9 IL 
14

 Se Johansson, Magnus, Gränsöverskridande beskattning av personaloptioner, SvSkt 2009:9,s. 927. 
15

 Se Lindencrona, Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, 1994, Juristförlaget AB, Stockholm, s. 77-85. 



7 

 

1.5 Terminologi 

Av pedagogiska skäl använder uppsatsen i regel den svenska beskrivningen av de 

tidpunkter som är aktuella för en personaloptions livstid. Personaloptionsavtal är inte 

sällan skrivna på engelska och de engelska termerna används därmed synonymt i 

uppsatsen. Termen grant står för den tidpunkt då en anställd tilldelas en personaloption. 

Vesting period är kvalifikationstiden som löper från tidpunkten grant till tidpunkten 

vesting som är första dagen då en personaloption kan utnyttjas. Exercise är dagen då 

förmånstagaren faktiskt utnyttjar en personaloption och förvärvar den underliggande 

aktien.  

 

När begreppet dubbelbeskattning används avses en internationell juridisk dubbel-

beskattning som bör skiljas från en ekonomisk dubbelbeskattning. En internationell 

juridisk dubbelbeskattning föreligger när samma skattesubjekt beskattas i mer än en 

stat, för samma inkomst, under samma tidsperiod.
16

 En ekonomisk dubbelbeskattning 

föreligger när en inkomst blir föremål för dubbelbeskattning men hos olika 

skattesubjekt.
17

 Med ett dubbelbeskattningsavtal avses i uppsatsen ett avtal som är 

utformat i enlighet med OECD:s modellavtal. För att undvika upprepning används 

dubbelbeskattningsavtal och skatteavtal synonymt. Den avtalsslutande stat som inte är 

att betrakta som hemviststat enligt OECD:s modellavtal benämns av pedagogiska skäl 

som källstat. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med kapitel 2 som fokuserar på svenska beskattningsregler för perso-

naloptioner. Kapitlet har för avsikt att utgöra en bakgrund till uppsatsens syfte och 

problemställning. Kapitlet börjar med att beskriva vad en personaloption är och 

bakgrunden till Sveriges beskattningsregler för personaloptioner. Därefter beskrivs hur 

en personaloption beskattas i Sverige och Sveriges synsätt för hur en personaloption ska 

anses intjänad. Kapitlet avslutas med att uppsatsens praktikfall illustrerar Sveriges 

intjänandesynsätt för personaloptioner.  

 

Uppsatsens efterföljande kapitel fokuserar på internationella förhållanden. Redogörelsen 

tar sin början i kapitel 3 som har till syfte att redogöra för tillämpning av ett dubbel-

                                                 
16

 Punkt 1 i introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal. 
17

 Dahlberg, Mattias Internationell Skatterätt, 2012, 3 u., Studentlittertur AB, Lund, s. 24f. s. 28. 
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beskattningsavtal som är baserat på OECD:s modellavtal. Kapitlet inleds med att 

beskriva vad ett dubbelbeskattningsavtal är. Sedan beskrivs vilken betydelse OECD:s 

modellavtal och kommentar har för tolkning av skatteavtal i nationella domstolar och 

myndigheter. Därefter utreder uppsatsen vad som är avgörande för att en person ska 

anses ha hemvist i en avtalsslutande stat enligt artikel 4 i OECD:s modellavtal. Därefter 

behandlas fördelningsartikeln 15 i OECD:s modellavtal som är den artikel som omfattar 

inkomst av tjänst och därmed personaloptioner. Avsnittet redogör för hur beskatt-

ningsrätten över en personaloption ska fördelas mellan de avtalsslutande staterna. 

Avsnittet utreder hur en personaloption ska anses intjänad enligt kommentaren till 

artikel 15 i OECD:s modellavtal. Nästa del av kapitlet redogör för hur en 

dubbelbeskattning som kvarstår efter tillämpning av artikel 15 i OECD:s modellavtal 

undanröjs eller lindras med tillämpning av metodartiklarna 23 A och 23 B i OECD:s 

modellavtal. Kapitel 3 avslutas med att uppsatsens praktikfall illusterar hur ett 

dubbelbeskattningsavtal som är baserat på OECD:s modellavtal tillämpas när de 

avtalsslutande staterna har ett enhetligt intjänandesynsätt för personaloptioner.  

 

Därefter följer kapitel 4 som börjar med att redogöra för ett alternativt synsätt för hur en 

personaloption ska anses intjänad. Sedan besvaras uppsatsens frågeställning om vilka 

tillämpningsproblem med dubbelbeskattningsavtal som uppstår när avtalsslutande stater 

har olika intjänandesynsätt för personaloptioner. Frågeställningen besvaras och 

illustreras med hjälp av uppsatsens praktikfall.  

 

Därefter följer kapitel 5 som främst består av egen analys.  Kapitlet besvarar uppsatsens 

frågeställning om hur tillämpningsproblem med dubbelbeskattningsavtal som uppstår av 

att avtalsslutande stater har olika intjänandesynsätt för personaloptioner kan undvikas. I 

kapitlet diskuteras fördelar och nackdelar med olika alternativ för att komma fram till 

ett möjligt svar. Uppsatsen avslutas med kapitel 6 som sammanfattar svaret på 

uppsatsens syfte och problemställning.  
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2 Intjänande av personaloptioner enligt svensk rätt 

2.1 Inledning 

Personaloptioner är vanligt förekommande i incitamentsprogram och används av företag 

som belöningssystem för att skapa samhörighetskänsla och lojalitet med företaget eller 

koncernen. Därigenom hoppas arbetsgivaren på att uppnå en ökad produktivitet bland 

de anställda samt skapa bättre förutsättningar för att kunna rekrytera och behålla 

anställda. I svensk rätt regleras beskattning av personaloptioner i personaloptionsregeln 

10:11 st. 2 IL. Bestämmelsen reglerar vilka rättigheter som utgör en personaloption 

samt vid vilken tidpunkt som en personaloption ska tas upp till beskattning. Var en 

personaloption ska anses intjänad har inte någon påverkan för beskattningstidpunkten i 

Sverige. En förmån av personaloptioner ska tas upp till beskattning i Sverige oavsett om 

personaloptionen helt eller delvis är intjänad utomlands. Var en personaloption ska 

anses intjänad enligt svensk rätt har däremot betydelse för en internationell beskattning 

när dubbelbeskattningsavtal tillämpas. Det följande kapitlet fokuserar på svensk intern 

rätt och är en bakgrund för uppsatsens syfte och problemställning.  

2.2 Vad är en personaloption? 

Om en arbetstagare förvärvar värdepapper av sin arbetsgivare på förmånliga villkor ska 

den anställde enligt 10:11 st. 1 IL förmånsbeskattas. Det är inte ovanligt att förmånen 

som den anställde tar emot inte är ett värdepapper, utan en rätt att i framtiden förvärva 

värdepapper. Sådana rättigheter kallas för personaloptioner.
18

 Begreppet personaloption 

definieras inte i vare sig aktiebolagslagen (2005:551) eller någon annan civilrättslig 

lagstiftning som reglerar värdepapper.
19

 Personaloption är i själva verket ett skatte-

rättsligt begrepp som enligt 10:11 st. 2 IL omfattar det som ”… inte är ett värdepapper 

utan innebär en rätt att i framtiden förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris 

eller i övrigt på förmånliga villkor… ”.
 
Begreppet personaloption framgår inte uttryck-

ligen av lagtexten utan är negativt bestämt och omfattar alla värdepappersrelaterade 

rättigheter som inte är ett värdepapper, utan en rätt att i framtiden förvärva värde-

papper.
20

 Att klargöra att en rättighet inte är ett värdepapper i sig, har således en avgö-

rande betydelse för att komma fram till att en rättighet utgör en personaloption. 

                                                 
18

 Prop. 2007/08:152 s. 12. 
19

 Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, 2012, 2 u., Nordstedts Juridik, Stockholm s. 

115. 
20

 Prop. 1997/98:133, Beskattning av personaloptioner, s. 32. 
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Personaloptioner riktar sig typiskt sett till anställda eller uppdragstagare inom ett företag 

eller en företagsgrupp.
21

 Det underliggande värdepappret avser vanligtvis aktier i 

bolaget eller i ett annat bolag inom samma koncern.
 
Löptiden för personaloptioner är 

vanligtvis lång, ibland upp till tio år.
 
Personaloptioner karakteriseras av att de är 

förenade med förfogandeinskränkning som innebär att de kan överlåtas, pantsättas och 

utnyttjas först efter en viss tidsperiod som kallas för kvalifikationstid. Kvalifikations-

tiden är vanligtvis uppdelad i etapper med olika kvalifikationstider.
22

 En uppdelning av 

kvalifikationstiden innebär att den anställde efter en viss period får förvärva en andel av 

det totala antalet aktier som en personaloption avser och ytterligare en andel efter nästa 

period. En personaloption har en stark anknytning till anställningen och förfaller van-

ligtvis om anställningen av någon anledning upphör.
23

 Personaloptioner i incitaments-

program kan därmed vara ett effektivt sätt för en arbetsgivare att knyta anställda till sitt 

företag. En arbetstagare är vanligtvis inte skyldig att utnyttja en personaloption.
24

 Vid 

kvalifikationstidens slut är det upp till den anställde själv om hen vill utnyttja eller låta 

en personaloption förfalla, vid löptidens slut eller när anställningen upphör.  

 

En personaloptions livstid markeras med fyra olika tidpunkter, när den tilldelas, när den 

första gången kan utnyttjas, när den faktiskt utnyttjas och när det underliggande värde-

pappret säljs.
25

 Personaloptionsavtal är inte sällan skrivna på engelska och i regel 

används de engelska termerna för de olika kritiska tidpunkterna för en personaloption.
26

 

Grant står för den tidpunkt då den anställde tilldelas en personaloption, på svenska 

kallad får-tidpunkten. Vesting period är kvalifikationstiden innan en personaloption kan 

utnyttjas och är vanligvis perioden då en personaloption anses intjänad. Tidpunkten 

vesting är första dagen då en personaloption kan utnyttjas, på svenska kallad kan-

tidpunkten. Exercise är dagen då en förmånstagare faktiskt utnyttjar en personaloption 

och förvärvar den underliggande aktien, på svenska kallad utnyttjandetidpunkten. Sale, 

är dagen då en förmånstagare till slut säljer det underliggande värdepappret.  

  

                                                 
21

 Prop. 2007/08:152, s. 12. 
22

 Prop. 1997/98:133, s. 24. 
23

 Prop. 1997/98:133, s. 24. 
24

 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, inkomst av tjänst, s 628. 
25

 OECD tax policy studies, The Taxation of Employee Stock Options, No 11, s. 10.  
26

 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, inkomst av tjänst, s. 629. 
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En personaloption är en anställningsförmån och en person som är obegränsat skatt-

skyldig enligt 3:3 IL ska enligt 11:1 IL ta upp en förmån av personaloptioner i inkomst-

slaget tjänst. Värderingen av en förmån ska enligt 61:2 IL ske till marknadsvärdet vilket 

är det pris som den skattskyldige skulle ha betalat om hen själv skaffat sig motsvarande 

förmån mot kontant betalning. För personaloptioner gäller att det skattemässiga 

förmånsvärdet utgör mellanskillnaden av anskaffningsvärdet, om förmånstagaren inte 

erhållit personaloptionerna vederlagsfritt, och marknadsvärdet som det underliggande 

värdepappret har vid beskattningstidpunkten.
27

 En eventuell värdeökning av det under-

liggande värdepappret från beskattningstidpunkten och tidpunkten för en försäljning av 

värdepappret är inte en tjänsteförmån. Inkomsten av en försäljning utgör en kapitalvinst 

som redovisas i inkomstslaget kapital enligt 42:1 IL.
28

 

2.3 Bakgrund till personaloptionsregeln 10:11 st. 2 IL 

Tidigare fanns en regel i 10:11 st. 2 IL som gällde i de fall när en anställd som tilldelats 

personaloptioner flyttade ut från Sverige. När en förmånstagare upphörde att vara bosatt 

eller stadigvarande vistas i Sverige avskattades personaloptioner som kunde utnyttjas 

vid tidpunkten för flytten.
 29

 Regeln innebar att förmånen skulle tas upp till beskattning 

även om något faktiskt utnyttjande av personaloptionen inte skett. Avskattningsregeln 

infördes för att säkerställa Sveriges möjlighet att beskatta en personaloptionsförmån 

som intjänats i Sverige.
30

 Avskattningsregeln avskaffades den 1 januari 2009 med 

anledning av att regeln inte ansågs vara förenlig med EU-rättens regler om fri rörlig-

het.
31

 Det fanns även en bestämmelse i 11:16 st. 1 IL som tillämpades när en person 

flyttade in till Sverige med personaloptioner som kunde utnyttjas före inflyttningen.
32

 

Regeln i 11:16 IL innebar att en förmån av personaloptioner inte skulle tas upp till 

beskattning enligt 10:11 st. 2 IL om en personaloption hade kunnat utnyttjas innan en 

skattskyldig blev bosatt eller vistades stadigvarande i Sverige. Det huvudsakliga syftet 

med bestämmelsen var att en personaloptionsförmån som intjänats utomlands inte 

skulle beskattas i Sverige. Till följd av att avskattningsregeln avskaffades ansågs det 

inte lämpligt att låta 11:16 IL kvarstå oförändrad med anledning av att regeln ansågs 

                                                 
27

 Prop. 1997/98:133, s. 30f. 
28

 Uppsatsen behandlar inte inkomst av kapital och området beskrivs inte närmare, se avgränsningar. 
29

 Prop 2007/08:152 s 11. 
30

 Prop. 1997/98:133 s. 36. 
31

 Prop. 2007/08:152 s.11. 
32

 Prop. 2007/08:152 s 23. 
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kunna leda till såväl dubbelbeskattning och total skattefrihet.
33

 I förarbetena diskutera-

des därför två möjliga förändringsalternativ.
34

 Det första alternativet var att regeln i 

11:16 IL skulle kvarstå med en ny proportioneringsregel efter var arbetet utförts under 

kvalifikationstiden, d.v.s. för de fall en förmånstagare arbetat utomlands. Det andra 

alternativet var att införa en helt ny regel om utökad skattskyldighet som skulle innebära 

allmän skattskyldighet för obegränsat skattskyldiga där förmån av personaloption skulle 

tas upp i sin helhet oavsett tidpunkt för intjänande. Lagstiftaren valde det senare alter-

nativet med anledning av att en utökad skattskyldighet ansågs vara enklare och göra den 

svenska skattelagstiftningen mer enhetlig vad gäller beskattning av förvävsinkomster.
35

  

2.4 Beskattningstidpunkten för en personaloption 

För inkomstlaget tjänst är huvudregeln för beskattningstidpunkten kontantprincipen som 

enligt 10:8 IL innebär att en skattepliktig förmån ska tas upp till beskattning det år då 

den skattskyldige kan disponera över inkomsten eller på annat sätt kan ta del av 

inkomsten. Beskattningstidpunkten för personaloptioner är specialreglerad och framgår 

av 10:11 st. 2 IL som stadgar att en förmån av personaloptioner ska tas upp som intäkt 

det beskattningsår då den skattskyldige utnyttjar eller överlåter en personaloption. 

Beskattningstidpunkten för en personaloption inträffar alltså när arbetstagaren förvärvar 

det underliggande värdepappret, d.v.s. vid tidpunken exercise. Som beskrivs i avsnitt 

2.2 kan en anställd efter kvalifikationstidens slut välja när hen vill utnyttja en personal-

option med begränsning av den tidpunkt då personaloptionen förfaller. Regeln i 10:11 

st. 2 IL innebär följaktligen att en förmånstagare i stor utsträckning kan styra när 

beskattningstidpunkten ska inträffa. 

 

Enligt förarbetena till personaloptionsregeln innebär regeln i 10:11 st. 2 IL att en 

personaloption ska tas upp till beskattning i sin helhet vid tidpunkten för utnyttjande.
36

   

En förmån av personaloptioner ska följaktligen enligt 10:11 st. 2 IL tas upp till beskatt-

ning i Sverige oavsett om arbetet för att erhålla förmånen är utfört utomlands. Regeln i 

10:11 st. 2 IL resulterar i att en person som flyttar till Sverige, blir obegränsat skatt-

skyldig i Sverige och därefter utnyttjar en personaloption är skattskyldig för hela 

personaloptionsförmånen, trots att förmånen helt eller delvis är intjänad utomlands. Om 

                                                 
33

 Prop. 2007/08:152 s 24. 
34

 Prop. 2007/08:152 s 25ff. 
35

 Prop. 2007/08:152 s 27. 
36

 Prop 2007/08:152 s 27. 
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den anställde endast arbetar i Sverige under kvalifikationstiden medför regeln i 10:11 st. 

2 IL vanligtvis inte till några större problem. Med anledning av att regeln i 10:11 st. 2 

IL stadgar en fullständig skattskyldighet kan regeln orsaka mer problematik när en 

anställd arbetar över landsgränser. En fullständig skattskyldighet innebär att det i stor 

uträckning uppstår en dubbelbeskattning vid gränsöverskridande arbete som innebär att 

dubbelbeskattningsavtal måste tillämpas. Att regeln i 10:11 st. 2 leder till en ökad 

användning av dubbelbeskattningsavtal oroar inte lagstiftaren. I förarbetena utrycks att 

tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal fungerar tillfredsställande hos berörda 

myndigheter.
37

 Enligt förarbetena kommer skatteavtalen många gånger medföra att en 

personaloptionsförmån i praktiken huvudsakligen beskattas i det land där den skatt-

skyldige arbetat under kvalifikationstiden. 

2.5 Intjänandetidpunkten för en personaloption 

Beskattningstidpunkten för personaloptioner bör skiljas från den tidpunkt då personal-

optionen anses vara intjänad. Enligt tidigare gällande svensk lagstiftning ansåg Sverige 

att en personaloption i sin helhet intjänad under den dag när en förmånstagare hade 

möjlighet att utnyttja en personaloption eller på annat sätt förfoga över den d.v.s. vid 

tidpunken vesting.
38

 Sedan den nya lagstiftningen om beskattningstidpunkten för 

personaloptioner trädde ikraft har Skatteverket kommit med ett ställningstagande angå-

ende intjänandetidpunkten för personaloptioner.
39

 Skatteverket ställningstagande 

innebär att den tidigare intjänandetidpunken inte längre gäller i Sverige. En personal-

option ska istället anses intjänad i Sverige löpande under kvalifikationstiden d.v.s. från 

tidpunkten grant till tidpunkten vesting. Är kvalifikationstiden uppdelad i etapper med 

olika kvalifikationstider innebär det att en personaloption intjänas med en andel i 

taget.
40

 När en anställde tilldelas en personaloption börjar den första andelen tjänas in 

löpande till och med att den andelen kan utnyttjas vid tidpunkten vesting. Nästa 

intjänandeperiod börjar efter att den första är avslutad och pågår till nästa tidpunkt då 

den andra andelen kan utnyttjas o.s.v. Se den bilden nedan för en illustration av 

Sveriges intjänandesynsätt. 

                                                 
37

 Prop. 2007/08:152 s 26. 
38

 Se RÅ 2004 ref. 50 och Prop. 1997/78:133 s. 37-40. 
39

 Skatteverkets ställningstagande Dnr: 131 218739-09/111 Förmån av personaloptioner sedan 

avskattningsreglerna slopats, 2009-02-23. 
40

 Prop. 2007/08:152 s 12. 
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Bild 1. Bilden illustrerar Sveriges intjänandesynsätt för personaloptioner. Pilarna illustrerar 

kvalifikationstidens etapper. 

 

Skatteverket grundar sitt ställningstagande på att Sveriges beskattningsrätt över en per-

sonaloption i många fall kommer att begränsas av Sveriges dubbelbeskattningsavtal.
41

 

En löpande intjänandeperiod överensstämmer enligt Skatteverket med kommentaren till 

artikel 15.1 i OECD:s modellavtal som innehåller riktlinjer för hur en personaloption 

ska anses intjänad. Kommentaren bygger på att en förmån av personaloptioner utgör en 

retroaktiv ersättning för utfört arbete som intjänas löpande under kvalifikationstiden. 

Skatteverket menar att om svensk rätt överensstämmer med kommentaren så underlättas 

en tillämpning av dubbelbeskattningsavtal för personaloptioner. 

2.6 Praktikfallet illustrerar Sveriges intjänandesynsätt för personal-

optioner 

I uppsatsens praktikfall tilldelas Philip personaloptionen den 1 januari 2012 som alltså 

är tidpunkten grant. Philip har en kvalifikationstid som är uppdelad i tre etapper och 

tidpunkten vesting infaller den 1 januari 2013, 1 januari 2014 och 1 januari 2015. Enligt 

Sveriges synsätt för hur en personaloption ska anses intjänad är personaloptionen intjä-

nad med en andel för respektive år. Philip har möjlighet utnyttja sin personaloptions-

förmån vid varje vesting tidpunkt och det beslutar han sig för att göra. Personaloptions-

programmet började löpa redan den 1 januari 2012 men Philip började inte arbeta i Sve-

rige förrän den 1 juli 2013. Det innebär att Philip inte är skattskyldig för den första an-

delen av förmånen vid tidpunken den 1 januari 2013 som inträffar före Philip flyttar till 

Sverige.
42

 Philip är däremot skattskyldig för hela den andra andelen av personal-

optionen vid tidpunkten exercise den 1 januari 2014 enligt 10:11 st. 2 IL som infaller då 

Philip är obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 3:3 IL. Hela den andra andelen av 

personaloptionsförmånen ska tas upp oberoende av att Philip intjänat personaloptionen i 

                                                 
41

 Johansson, Magnus, Gränsöverskridan beskattning av personaloptioner, SvSkt 2009:9, s.932. 
42

 Enligt 3:17-21 IL i e contrario.  
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Frankrike fram till den 30 juni 2013. Philip ska även ta upp den sista andelen i sin hel-

het den 1 januari 2015 enligt 10:11 st. 2 IL som enligt det svenska intjänandesynsättet 

endast är intjänad i Sverige. Personaloptionsförmånen ska tas upp i inkomslaget tjänst 

enligt 11:1 IL till marknadsvärdet enligt 61:2 IL. Bilden nedan illustrerar Philips 

vistelsemönster samt hur Sverige anser att Philips personaloptionsprogram är intjänad.  

 

 

Bild 2. Bilden illustrerar Philips vistelsemönster i Frankrike (FR) respektive Sverige (SE) samt 

Sveriges synsätt för hur Philips personaloptionsprogram intjänas. 

 

Viktigt att uppmärksamma är att Philip även är obegränsat skattskyldig i Frankrike en-

ligt den motsvarande franska regeln 3:3 IL. Det innebär att Philip enligt den motsva-

rande franska regeln 10:11 st. 2 IL är skattskyldig i Frankrike för personaloptions-

programmets alla delar oavsett var förmånen är intjänad. Den franska regeln 10:11 st. 2 

IL resulterar i att Philip är skattskyldig i Frankrike för den första andelen av personal-

optionen den 1 januari 2013, den andra andelen den 1 januari 2014 och den tredje an-

delen den 1 januari 2015.  Konsekvensen av staternas interna rätt är att både Sverige och 

Frankrike har beskattningsanspråk över de två sista andelarna av Philips personal-

optionsprogram. Att samma inkomst beskattas i två länder innebär en internationell 

juridisk dubbelbeskattning.
43

 För att fördela beskattningsrätten mellan staterna och 

undanröja dubbelbeskattningen, tillämpas skatteavtalet som ingåtts mellan Sverige och 

Frankrike.  

  

                                                 
43

 Punkt 1 i introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal. 
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3 OECD:s modellavtal vid ett enhetligt intjänandesynsätt för 

personaloptioner 

3.1 Inledning 

En personaloption som anses intjänad i mer än ett land kan dubbelbeskattas med 

anledning av Sverige och ett annat land tillämpar sin interna rätt. Om en förmån av 

personaloptioner dubbelbeskattas, tillämpas de dubbelbeskattningsavtal som Sverige 

ingått i syfte att fördela beskattningsrätten mellan Sverige och den andra avtalsslutande 

staten. En central princip för dubbelbeskattningsavtalsrätten är den så kallade gyllene 

regeln.
44

 Den gyllene regeln innebär att dubbelbeskattningsavtal endast kan begränsa, 

aldrig utvidga den beskattningsrätt som tillkommer en stat enligt den statens interna rätt. 

Konkret innebär den gyllene regeln att man alltid ska börja med att undersöka om 

beskattning ska ske i Sverige enligt svenska intern skatterätt. Ett dubbelbeskattnings-

avtal kan därefter begränsa det beskattningsanspråk som en stat har enligt intern rätt i 

syfte att undanröja en dubbelbeskattning. När de avtalsslutande staterna tillämpar ett 

enhetligt synsätt för hur en personaloption ska anses intjänad, kan en dubbelbeskattning 

vanligtvis undanröjas utan svårigheter. Om en tillämpning av skatteavtal resulterar i ett 

en dubbelbeskattning undanröjs har syftet med tillämpningen uppfyllts. 

3.2 Vad är ett dubbelbeskattningsavtal? 

Ett dubbelbeskattningsavtal är ett folkrättsligt avtal mellan två stater genom vilket 

staterna förpliktar sig att avsäga sig delar av det beskattningsanspråk som staterna har 

enligt intern rätt.
45

 Om inte förpliktelsen enligt skatteavtalet uppfylls innebär det att 

staterna inte fullgör sitt folkrättsliga åtagande som följer av dubbelbeskattningsavtalet. 

Det huvudsakliga syftet med ett dubbelbeskattningsavtal är att fördela beskattnings-

rätten mellan de avtalsslutande staterna och lindra eller undanröja en dubbelbeskattning 

av en inkomst.
46

 I Sverige är det enligt 10:1 RF regeringen som har till uppgift att ingå 

och underteckna dubbelskattningsavtal med andra länder. Kontakten med den andra 

staten sker normalt genom Sveriges utrikesdepartement.
47

 För att regeringen ska kunna 

ingå ett dubbelbeskattningsavtal krävs riksdagens godkännande enligt 10:2 RF. 

Riksdagens godkännande krävs med anledning av att ett dubbelbeskattningsavtal som 

                                                 
44

 Lindencrona, Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, 1994, Juristförlaget AB, Stockholm, s 24. 
45

 Lindencrona, Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, 1994, Juristförlaget AB, Stockholm, s. 11. 
46

 Dahlberg, Mattias Internationell Skatterätt, 2012, 3 u., Studentlittertur AB, Lund, s. 36. 
47

 Lindencrona, Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, 1994, Juristförlaget AB, Stockholm, s. 12. 
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ingås i Sverige, innebär att lag behöver stiftas eller ändras. Sverige tillämpar ett 

dualistiskt synsätt på internationell rätt vilket innebär att den internationella rätten och 

den nationella rätten betraktas som två separata system.
48

 Konsekvensen av Sveriges 

dualistiska synsätt på den internationella rätten är att ett dubbelskatteavtal först genom 

införlivandet med svensk rätt blir direkt tillämpliga och bindande för domstolar, 

myndigheter och enskilda. Kravet på att dubbelbeskattningsavtal måste införas i intern 

rätt följer av att det krävs uttryckligt stöd i lag för att en enskilda ska kunna påföras 

skatt i Sverige enligt 8:2 RF och 8:3 RF. Svenska skatteavtal införlivas i intern rätt 

genom en särskild införlivandelag där det stadgas att skatteavtalet ska tillämpas som 

svensk lag.
49

 Ett i Sverige ingånget dubbelbeskattningsavtal är således både ett folk-

rättsligt avtal samt en del av den interna rätten.
50

  

3.3 OECD:s modellavtal och kommentar 

Sverige är medlem i organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, 

som för närvarande består av 34 medlemsländer.
51

 OECD har utformat ett modellavtal 

för hur skatteavtal mellan medlemsländerna kan och bör se ut.
52

 Sverige har för 

närvarande cirka 80 stycken dubbelbeskattningsavtal med andra länder.
53

 Merparten av 

Sveriges skatteavtal är utformade i enlighet med OECD:s modellavtal även om de kan 

skilja sig på enskilda punkter.
54

 OECD:s modellavtal består i grova drag av fyra olika 

delar, definitionsartiklar, fördelningsartiklar metodartiklar samt övriga artiklar. OECD 

har utarbetat en vägledande kommentar till varje artikel.
55

 Syftet med kommentaren är 

att förklara artiklarna i OECD:s modellavtal och hjälpa de avtalsslutande staterna att 

tolka artiklarnas bestämmelser.
56

 Det är möjligt för medlemsstaterna att göra reserv-

ationer till artiklarna i OECD:s modellavtal och anmärkningar till kommentarerna.
57

 

Medlemsstaterna kan genom reservationer och anmärkningar göra uttryck för att 

staterna inte instämmer med en artikel i modellavtalet eller en till en tolkning i 

                                                 
48

 Dahlberg, Mattias Internationell Skatterätt, 2012, 3 u., Studentlittertur AB, Lund, s. 235. 
49

 Dahlberg, Mattias Internationell Skatterätt, 2012, 3 u., Studentlittertur AB, Lund, s. 244. 
50

 Lindencrona, Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, 1994, Juristförlaget AB, Stockholm, s. 77. 
51

 Dahlberg, Mattias Internationell Skatterätt, 2012, 3 u., Studentlittertur AB, Lund, s. 239. 
52

 OECD:s Model tax convention on income and on capital, condensed version, July 2010. 
53

 Hilling, Maria, Svenska skatteavtal och rätten att beskatta gränsöverskridande anställningsinkomster, 

SvSkt 2013:3, s. 188. 
54

 Dahlberg, Mattias, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal? Festskrift till 

Gustav Lindencrona, 2003, Nordstedts Juridik, s. 23. 
55

 Commentary OECD:s Model tax convention on income and on capital, condensed version, July 2010 
56

 Introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal p.28. 
57

 Introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal p.30 och 31. 
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kommentaren.
58 

OECD rekommenderar alla medlemsstater att följa kommentaren vid 

tolkning av artiklar som har sitt ursprung i OECD:s modellavtal.
59

 Det är endast fråga 

om en rekommendation och OECD:s modellavtal eller kommentar är inte juridisk 

bindande för medlemsstaterna.
60

 Stater både inom och utom OECD följer OECD:s 

modellavtal i stor utsträckning när skatteavtal förhandlas fram. I praktiken har 

kommentaren en stor betydelse för hur dubbelbeskattningsavtal tolkas.
61

 Sverige är en 

av de stater som utformar dubbelbeskattningsavtal efter OECD:s modellavtal och 

kommentaren har en väsentlig betydelse för avtalstolkning i Sverige.
62

 

 

Ett dubbelbeskattningsavtal är ytterst ett avtal mellan två stater och en tolkning av 

dubbelbeskattningsavtal ska inriktas på att fastställa avtalsparternas gemensamma 

avsikt.
63

 Eftersom det inte finns någon internationell domstol som kan ge ledning i tolk-

ning av skatteavtal är det upp till de nationella domstolarna och myndigheter att tolka 

avtalen.  Med anledning av att många länder använder sig av OECD:s modellavtal har 

kommentaren inte sällan en avgörande betydelse när definitionen av ett begrepp eller 

uttryck inte definieras i skatteavtalet.
64

 Hur dubbelbeskattningsavtal egentligen bör 

tolkas när definitionen av ett begrepp eller uttryck inte definieras i skatteavtalet är inte 

en okomplicerad fråga som i sig kräver en särskild utredning.
65

 Vilket rättskällevärde 

som kommentaren till OECD:s modellavtal i realiteten har vid avtalstolkning är 

diskuterat i doktrinen och behandlas inte här.
66

 I vilket fall kan det konstateras att 

kommentaren i praktiken har stor betydande vid tolkning av dubbelbeskattningsavtal 

som är utformade enligt OECD:s modellavtal.
67

 I den följande utredning utgår uppsat-

sen ifrån den avtalstolkning som kan utläsas av kommentaren till OECD:s modellavtal.  

                                                 
58

 Pelin, Lars, Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, 2011, 5 u., Studentlitteratur AB, Lund,  

s. 91.   
59

 Bilaga till OECD:s modellavtal, p.1  
60

 Introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal p.29.  
61

 Dahlberg, Mattias, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal? Festskrift till 

Gustav Lindencrona, 2003, Nordstedts Juridik, s. 155. 
62

 Se Englandsfararna RÅ 1987 ref. 162 Luxemburgfallet RÅ 1996 ref. 84.  
63

 Lodin m.fl., Inkomstskatt-en läro-handbok i skatterätt, 2012, u. 13, Lund, del 2, s. 656. 
64

 Dahlberg, Mattias, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal? Festskrift till 

Gustav Lindencrona, 2003, Nordstedts Juridik, s. 155. 
65

 Se Lindencrona, Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, 1994, Juristförlaget AB, Stockholm, s. 77-85. 
66

 Dahlberg, Mattias, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal? Festskrift till 

Gustav Lindencrona, 2003, Nordstedts Juridik, s. 137. 
67

 Dahlberg, Mattias, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal? Festskrift till 

Gustav Lindencrona, 2003, Nordstedts Juridik, s. 155. 
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3.4 Tolkning och tillämpning av dubbelbeskattningsavtal utifrån 

OECD:s modellavtal och kommentar 

3.4.1 Hemvist enligt artikel 4 i OECD:s modellavtal 

Vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtal måste det först avgöras i vilket avtals-

slutande stat som den skattskyldige kan anses ha hemvist i enligt skatteavtalet.
68

 För att 

ett visst skatteavtal ska vara tillämpligt krävs att en skattskyldig har hemvist i en eller 

båda avtalsslutande stater vilket framgår av artikel 1 i OECD:s modellavtal. Att fast-

ställa den skattskyldiges hemvist är även nödvändigt för att kunna tillämpa avtalets 

fördelningsartiklar och metodartiklar. I vilken avtalsslutande stat som en person ska 

anses ha hemvist i bestäms av artikel 4 i OECD:s modellavtal.  

 

Av första meningen i artikel 4.1 framgår att en person ska anses ha hemvist i den avtals-

slutande stat där personen är skattskyldig enligt lagstiftningen i den staten på grund av 

domicil, bosättning eller annan liknande omständighet. Artikeln hänvisar följaktligen till 

vad som enligt den interna rätten i en stat gör en person till obegränsat skattskyldig 

d.v.s. i svensk rätt bosättning, stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning enligt 

3:3 IL. Är en person att betrakta som obegränsat skattskyldig enligt en avtalsslutande 

stats interna rätt innebär artikel 4.1 i OECD:s modellavtal att personen har hemvist 

enligt skatteavtalet. Bestämmelsen i artikel 4.1 i OECD:s modellavtal får effekten att ett 

dubbelbeskattningsavtal mellan de två staterna alltid är tillämpligt enligt artikel 1 i 

OECD:s modellavtal om en personal är obegränsat skattskyldig i en av de avtals-

slutande staterna. Vidare framgår av andra meningen i artikel 4.1 i OECD:s modellavtal 

att en person inte kan anses ha hemvist i en stat där personen endast är skattskyldig på 

grund av inkomstens källa. Bestämmelsen innebär att en begränsad skattskyldighet 

enligt intern rätt d.v.s. i svensk rätt 3:17 IL inte kan grunda hemvist enligt skatteavtalet. 

Bestämmelsen får effekten att ett dubbelbeskattningsavtal aldrig kan vara tillämpligt för 

en person som är begränsat skattskyldig i båda de avtalsslutande staterna.  

 

För att kunna tillämpa de övriga artiklarna i OECD:s modellavtal kan endast den ena 

avtalsslutande staten vara hemviststat enligt skatteavtalet.
69

 Om den skattskyldige har 

anknytningsfaktorer till båda de avtalsslutande som kan grunda hemvist enligt  
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artikel 4.1 i OECD:s modellavtal, tillämpas den så kallade tie-breaker regeln i artikel 4.2 

OECD:s modellavtal. Tie-breaker regeln syftar till att avgöra vilken avtalsslutande stat 

som slutligen är den skattskyldiges hemviststat. I vilken stat en person slutligen ska 

anses ha hemvist enligt skatteavtalet bestäms efter vissa avgörande steg i artikel 4.2 i 

OECD:s modellavtal. Det första avgörande steget för att bedöma var en person ska 

anses ha hemvist är var personen har en bostad som stadigvarande står till hens förfo-

gande. Om personen har en sådan bostad i både de avtalsslutande staterna anses 

personen ha hemvist i den stat som hens personliga och ekonomiska förbindelser är som 

starkast. Om det inte går att avgöra var en person har starkast personliga och ekono-

miska förbindelser anses personen har hemvist där hen stadigvarande vistas. Om 

personen stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna bestäms personens hemvist 

efter i vilken stat som personen är medborgare. Om personen är medborgare i båda de 

avtalsslutande staterna ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna 

slutligen avgöra var personen har hemvist enligt skatteavtalet genom en ömsesidig 

överenskommelse. Förhoppningsvis kan det bestämmas i vilken avtalsslutande stat en 

person ska anses ha hemvist i utifrån något av de tidigare stegen så att det inte krävs en 

ömsesidig överenskommelse. Den avtalsslutande staten som inte är att anse som 

hemviststat enligt artikel 4 i OECD:s modellavtal kallas i skatteavtalet för ”den andra 

staten”. Inte sällan kallas den andra staten för ”källstaten”, vilket är en beteckning som 

fortsättningsvis används.
 70

 

3.4.2 Fördelning av beskattningsrätten över personaloptioner enligt artikel 

15 i OECD:s modellavtal 

När det är fastställt vilken avtalsslutande stat som är hemviststat enligt artikel 4 i 

OECD:s modellavtal kan skatteavtalets fördelningsartiklar tillämpas. Fördelnings-

artiklarna har till syfte att fördela beskattningsrätten mellan de avtalsslutande staterna.
71

 

Att uppmärksamma är att staterna vid tillämpning av fördelningsartiklarna fortfarande 

har kvar den beskattningsrätt som följer av den interna rätten. Som beskrivs i avsnitt 3.1 

kan en fördelningsartikel enligt den gyllene regeln aldrig utvidga en stats beskattnings-

rätt. Skatteavtalet innebär att staterna går med på att sänka sitt beskattningsanspråk som 

staterna har enligt intern rätt för att undvika en dubbelbeskattning. Den artikel som 

behandlar inkomst av tjänst i OECD:s modellavtal är artikel 15. Artikeln omfattar lön 
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och annan liknande ersättning som en person med hemvist i en avtalsslutande stat 

uppbär på grund av anställning. Av kommentaren till artikel 15 framgår genom 

exemplifiering att en förmån av personaloptioner inkluderas i artikels tillämpnings-

område och därmed ska anses vara en inkomst av tjänst.
72

 Det är endast värdeökningen 

fram till att personaloptionen utnyttjas som ska anses vara en inkomst av anställning och 

omfattas av artikel 15.1 i OECD:s modellavtal.
73

 Som beskrivs i avsnitt 2.2 ska en 

värdeförändring på det underliggande värdepappret som uppkommer efter det att 

personaloptionen utnyttjas, anses vara inkomst av kapital. När den anställde säljer det 

underliggande värdepappret föreligger en inkomst av kapital som omfattas av artikel 13 

i OECD:s modellavtal.
74

  

 

Av artikel 15.1 i OECD:s modellavtal framgår att en ersättning på grund av anställning 

som en person med hemvist i en avtalsslutande stat erhåller endast ska beskattas i 

hemviststaten, såvida arbetet inte utförs i den andra avtalsslutande staten d.v.s. käll-

staten. Om arbetet utförs i källstaten, får ersättningen som uppbärs för arbetet i den sta-

ten även beskattas där. Bestämmelsen reglerar följaktligen de fall då den skattkyldige är 

bosatt i den ena avtalsslutande men utför arbete i den andra avtalsslutande staten.
75

 

Resultatet av artikel 15.1 i OECD:s modellavtal är att hemviststaten alltid medges det 

beskattningsanspråk som hemvisten har enligt intern rätt oavsett var en personaloption 

är intjänad. Om en personaloption är intjänad genom arbete i källstaten medges även 

den staten beskattningsrätt. Följden av bestämmelsen är att källstaten kan behöva sänka 

sitt beskattningsanspråk som följer av den statens interna rätt. Artikel 15.1 i OECD:s 

modellavtal medger endast källstaten beskattningsrätt över den del av personaloptionen 

som är intjänad i den staten. 

 

Den avgörande frågan för att utreda källstatens beskattningsrätt med tillämpning av 

artikel 15.1 i OECD:s modellavtal är följaktligen hur en personaloption ska anses vara 

intjänad enligt skatteavtalet. Frågan måste besvaras för att tillämpningen av ett dubbel-

beskattningsavtal ska kunna komma vidare. Om en personaloption är intjänad i båda de 

avtalsslutande staterna får samma förmån av personaloptioner beskattas i både källstaten 
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och hemviststaten enligt artikel 15.1 i OECD:s modellavtal. Att båda staterna beskattar 

samma förmån medför att en dubbelbeskattning kvarstår efter att fördelningsartikeln har 

tillämpats. För att undanröja den kvarvarande dubbelbeskattningen krävs att 

hemviststaten tillämpar skatteavtalets metodartiklar och medger skattelättnad. Om en 

personaloption inte är intjänad i källstaten medges endast hemviststaten beskattningsrätt 

enligt artikel 15.1 i OECD:s modellavtal. Beskattningsrätten har då fördelas mellan de 

avtalsslutande staterna enbart med tillämpning av artikel 15.1 i OECD:s modellavtal, 

vilket innebär inga ytterligare åtgärder krävs för att undanröja dubbelbeskattningen.  

 

Av ordalydelsen i artikel 15.1 i OECD:s modellavtal framgår inte hur en personaloption 

ska anses vara intjänad och avtalet ger därmed ingen ledning för staternas uppfattning i 

frågan. OECD har utfortmat riktlinjer i kommentaren till artikel 15.1 i OECD:s modell-

avtal för hur en personaloption ska anses intjänad.
76

 OECD har uppmärksammat att 

vissa personaloptioner ges ut för att belöna tidigare utfört arbete medan andra personal-

optioner ges ut i syfte att belöna framtida prestationer.
77

 Följaktligen vill OECD med 

kommentaren skapa en ram för inom vilken tidperiod arbete kan anses hänförligt till att 

tjäna in en personaloption. Enligt kommentaren till artikel 15.1 i OECD:s modellavtal 

ska en bedömning för att bestämma om och i vilken utsträckning en personaloptions-

förmån är hänförlig till arbete utfört i en avtalsslutande stat, göras med beaktan utifrån 

alla relevanta omständigheterna i det enskilda fallet, samt de avtalsvillkor som ligger till 

grund för personaloptionen.
78

 Vid bedömningen ska huvudsakligen två generella regler 

följas. Den första regeln är att en personaloptionsförmån inte ska anses hänförlig till 

arbete som utförs efter det att förmånstagaren har utfört det arbete som krävs för att få 

utnyttja personaloptionen d.v.s. efter det att tidpunkten vesting har passerat.
79

 Den andra 

regeln är att arbete som är utfört innan personaloptionen har tilldelats d.v.s. tidpunkten 

grant inte ska anses hänförligt till arbete utfört i en avtalsslutande stat.
80

  

 

Slutsatsen av dessa två regler är att en personaloption enligt kommentaren till OECD:s 

modellavtal ska anses vara intjänad löpande mellan tilldelningen och då den först kan 

utnyttjas. Det är följaktligen endast arbete som är utfört under kvalifikationstiden 
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mellan tidpunkten grant och tidpunkten vesting som ska anses hänförlig till en personal-

option. Kommentaren är i övrigt öppen för tolkning för hur en personaloption under 

kvalifikationstiden ska anses intjänad. Alltså tillåter kommentaren de avtalsslutande 

staterna att ha olika intjänandesynsätt för personaloptioner så länge intjänandet är 

mellan tidpunkten grant och tidpunkten vesting.  

 

När en personaloption utifrån de ovan beskrivna reglerna anses intjänad i mer än en 

avtalsslutande stat, är det nödvändigt att fastställa vilken del av personaloptions-

förmånen som är hänförlig till arbete i respektive stat.
81

 För källstaten är en sådan 

proportionering nödvändig för att för att fastställa hur stor del av 

personaloptionsförmånen som får beskattas i källstaten enligt artikel 15.1 i OECD:s 

modellavtal. För hemviststaten är det proportionering nödvändig för att fastställa för hur 

stor del som skattelättnad måste medges enligt skatteavtalets metodartiklar. Enligt 

kommentaren ska en förmån av personaloptioner proportioneras utifrån det totalt antal 

arbetsdagar under kvalifikationstiden som utförts i respektive stat. Det är således de 

arbetsdagar som förmånstagaren måste arbeta för att få möjlighet att utnyttja 

personaloptionen som ska beaktas.  

 

Slutligen bör noteras att i artikel 15.2 i OECD:s modellavtal innehåller en undantags-

regel från artikel 15.1 i OECD:s modellavtal. Regeln innebär att källstaten inte medges 

beskattningsrätt över ersättning för arbete som utförts i källstaten om tre rekvisit samti-

digt är uppfyllda. Om de tre rekvisiten är uppfyllda medges endast hemviststaten 

beskattningsrätt över ersättningen trots att inkomsten är intjänad i källstaten. För det 

första ska mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som 

sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. För det andra ska 

ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på 

dennes vägnar. För det tredje ska ersättningen inte belasta ett fast driftställe som arbets-

givaren har i den andra staten. Undantagsregeln syftar till att förenkla beskattningen av 

personer som sänds ut från sin hemviststat på kortare uppdrag till flera olika länder 

varför endast hemviststaten medges beskattningsrätt.
82
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3.4.3 Undanröja en dubbelbeskattning enligt artikel 23 A och 23 B i 

OECD:s modellavtal 

Om en tillämpning av fördelningsartikel artikel 15.1 i OECD:s modellavtal medför att 

både hemviststaten och källstaten får beskatta en förmån av personaloptioner behöver 

metodartiklar 23 A och 23 B i OECD:s modellavtal tillämpas. Metodartiklarna har till 

syfte att undanröja den dubbelbeskattning som kvarstår efter tillämpning av fördelnings-

artiklarna. Metodartiklarna innehåller föreskifter om vilken metod för lindring eller 

undanröjande av en dubbelbeskattning som ska tillämpas. Tillämpningen sker utifrån 

hemviststatens perspektiv och det är alltid hemviststaten som ska undanröja eller 

lindraen en dubbelbeskattning.
83

  

 

OECD:s modellavtal förslår två alternativa metoder som för hur dubbelbeskattning ska 

undanröjas. Den första är undantagandemetoden (exemptmetoden) som enligt artikel 23 

A i OECD:s modellavtal innebär att en inkomst som får beskattas i källstaten, ska 

undantas från hemviststatens beskattning. Undantagsmetoden innebär således att 

inkomsten endast beskattas i källstaten.
 
Den andra metoden är avräkningsmetoden 

(creditmetoden) som enligt artikel 23 B i OECD:s modellavtal innebär att hemviststaten 

får beskatta inkomsten men ska medge avräkning för den utlänska skatten som betalats 

på inkomsten i källstaten. Avräkningsmetoden innebär följaktligen att båda staterna 

beskattar inkomsten men att hemvisten lindrar dubbelbeskattningen. I kommentaren till 

artiklarna 23 A och 23 B i OECD:s modellavtal finns exempel för hur såväl avräkning-

smetoden och undantagsmetoden fungerar.
84

   

 

I svenska skatteavtal förekommer både undantagsmetoden och avräkningsmetoden men 

Sverige strävar allt mer efter att främst använda avräkningsmetoden.
85

 Det är inte ovan-

ligt att svenska skatteavtal hänvisar till avräkningslagen som är den interna lagstift-

ningen för att undanröja dubbelbeskattningen med tillämpning av avräkningsmetoden.
86

 

Vid en hänvisning anger metodartikeln i skatteavtalet avräkningsmetoden som generell 

metod och hänvisning sker till avräkningslagen för detaljerna om hur det 
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avräkningsbara beloppet ska beräknas.
87

 Avräkningslagen beskrivs ingående i doktrinen 

och uppsatsen behandlar inte området närmare.
88

 

3.5 Praktikfallet illusterar OECD:s modellavtal vid ett enhetligt 

intjänandesynsätt för personaloptioner 

I uppsatsens praktikfall beskattar både Sverige och Frankrike de två sista andelarna av 

Philips personaloptionsprogram. För att fördela beskattningsrätten mellan staterna och 

undanröja dubbelbeskattningen måste dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och 

Frankrike tillämpas. För att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Frankrike ska 

vara tillämpligt enligt artikel 1 i OECD:s modellavtal krävs att Philip har hemvist enligt 

skatteavtalet i en eller båda de avtalsslutande staterna. Philip är obegränsat skattskyldig 

i både Sverige och Frankrike och kan följaktligen anses ha hemvist i båda de 

avtalsslutande staterna enligt artikel 4.1 i OECD:s modellavtal. Att Philip är obegränsat 

skattskyldig i både Sverige och Frankrike medför att dubbelbeskattningsavtalet mellan 

Sverige och Frankrike är tillämpligt enligt artikel 1 i OECD:s modellavtal. För att kunna 

tillämpa de övriga artiklarna i avtalet kan endast en av de avtalsslutande staterna anses 

vara hemviststat enligt skatteavtalet. Med anledning av att Philip har anknytnings-

faktorer till båda staterna enligt artikel 4.1 i OECD:s modellavtal, måste tie-break regeln 

i artikel 4.2 i OECD:s modellavtal tillämpas. Enligt det första avgörande steget i artikel 

4.1 ska en person anses ha hemvist i den stat där hen har en bostad som stadigvarande 

står till personens förfogande. Som beskrivs i avsnitt 1.3.2 har Philip sagt upp sin 

hyresrätt i Frankrike och har således endast en bostad som stadigvarande står till hans 

förfogande i Sverige. Att Philip endast har sådan bostad i Sverige betyder att Sverige är 

att anses som hemviststat enligt artikel 4.2 i OECD:s modellavtal och Frankrike är 

följaktligen den andra staten d.v.s. källstaten.  

 

Frankrike har i den ideala situationen i uppsatsens praktikfall, samma intjänadesynsätt 

för personaloptioner som Sverige. Det innebär att staterna tolkar kommentaren till 

artikel 15.1 i OECD:s modellavtal samt tillämpar artikeln på ett enhetligt sätt i 

respektive stat. Philips personaloptionsprogram är enligt Sveriges synsätt som beskrivs i 

avsnitt 2.5 intjänade med en andel per år. Det krävs att Philip arbetar 220 arbetsdagar 

för att tjäna in respektive andel. Den första andelen är intjänad från den 1 januari 2012 
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till och med den 1 januari 2013. Den andra andelen är intjänad från den 1 januari 2013 

till och med den 1 januari 2014. Den tredje och sista andelen är intjänad från den 1 

januari 2014 till och med den 1 januari 2015. Enligt artikel 15.1 i OECD:s modellavtal 

har Sverige som hemviststat fullständig rätt att beskatta Philips personaloptionsförmån. 

Sverige har följaktligen rätt att beskatta de delar av förmånen som Sverige har 

beskattningsanspråk över enligt intern rätt. Som beskrivs i avsnitt 2.6. har Sverige enligt 

10:11 st. 2 IL beskattningsanspråk över hela den andra och den sista andelen av Philips 

personaloptionsförmån.  

 

Enligt artikel 15.1 i OECD:s modellavtal har Frankrike också rätt att beskatta Philips 

personaloptionsförmån till den del som härrör från arbete som utförts i Frankrike. 

Undantaget i artikel 15.2 i OECD:s modellavtal är inte tillämpligt för Philip. Detta 

innebär att Frankrike enligt kommentaren har rätt att beskatta de antal arbetsdagar som 

Philip har arbetat i Frankrike för att tjäna in förmånen Under den första halvan av den 

andra andelen av personaloptionsprogrammet arbetar Philip i Frankrike fram till den 30 

juni 2013. Följaktligen utförs 110 av 220 arbetsdagar för att tjäna in förmånen i 

Frankrike. Under den andra halvan av den andra tredjedelen och den sista tredjedelen 

har Philip endast arbetat i Sverige. Frankrike har enligt intern rätt d.v.s. motsvarande 

regler i 10:11 st. 2 IL beskattningsanspråk över alla delar av personaloptionsförmånen. 

Artikel 15.1 i OECD:s modellavtal medför att Frankrike måste avstå från att beskatta de 

delar av personaloptionen som enbart är intjänade i Sverige. En tillämpning av artikel 

15.1 resulterar i att en större del av beskattningsrätten över Philips personaloptions-

förmån kan fördelas mellan Sverige och Frankrike. Båda länderna har däremot 

fortfarande rätt att beskatta 110 av 220 arbetsdagar d.v.s. 1/2 den andra andelen av 

personaloptionsförmånen. Att länderna har beskattningsrätt över samma inkomst 

innebär att en dubbelbeskattning till viss del kvarstår efter tillämpning av artikel 15.1 i 

OECD:s modellavtal. Att en dubbelbeskattning kvarstår har till följd att hemviststaten 

måste medge skattelättnad enligt metodartiklarna 23 A eller 23 B i OECD:s modell-

avtal. Se bilden nedan för en illustration över hur beskattningsrätten fördelas mellan de 

avtalsslutande staterna och i vilken utsträckning som en dubbelbeskattning kvarstår 

efter att artikel 15.1 i OECD:s modellavtal har tillämpats.  
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Bild 3. Bilden visar hur beskattningsrätt över Philips personaloptionsprogram fördelas mellan 

Frankrike och Sverige när båda staterna tillämpar Sveriges intjänandesynsätt. 

 

Sverige är i egenskap av hemviststat skyldig att undanröja eller lindra den 

dubbelbeskattning som kvarstår efter tillämpning av artikel 15.1 i OECD:s modellavtal. 

Sverige tillämpar främst avräkningsmetoden i svenska skatteavtal för att lindra en 

dubbelbeskattning. Avräkningsmetoden innebär att Sverige enligt artikel 23 B i OECD:s 

modellavtal och avräkningslagen ska avräkna den skatt som Philip betalar i Frankrike.
 89

 

Den utländska skatten avräknas mot den skatt som Philip betalar för personaloptions-

förmånen i Sverige. Frankrike och Sverige tillämpar ett enhetligt synsätt för hur en 

personaloption är intjänad. Sverige är således medveten om att Sverige beskattar de 110 

arbetsdagar som Philip arbetar i Frankrike mellan den 1 januari 2013 och den 30 juni 

2013, för att tjäna in den andra andelen av personaloptionen. Sverige avräknar enligt 

avräkningslagen den skatt som Philip betalar i Frankrike för dessa arbetsdagar och 

ingen dubbelbeskattning kvarstår efter tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet. 

 

Slutsatsen av den ovanstående utredningen är att det inte uppstår några tillämpnings-

problem med dubbelbeskattningsavtalet när stater har ett enhetligt intjänandesynsätt för 

personaloptioner. Philip har trots sitt gränsöverskridande arbete inte dubbelbeskattats 

för sin förmån av personaloptioner. Att en dubbelbeskattning undanröjs med tillämp-

ning av dubbelbeskattningsavtal är den önskvärda situationen och målet som efter-

strävas. Att en dubbelbeskattning undanröjs innebär att syftet med dubbelbeskattnings-

avtalet uppnås.  
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4 OECD:s modellavtal vid olika intjänandesynsätt för 

personaloptioner 

4.1 Inledning 

Avtalsslutande stater tillämpar inte alltid ett enhetligt intjänandesynsätt för personal-

optioner. Kommentaren till artikel 15.1 i OECD:s modellavtal är en allmän kommentar 

som tillåter olika synsätt för hur en personaloption är intjänad. Av kommentaren 

framgår att arbete som utförs mellan tidpunkten grant och tidpunkten vesting ska anses 

hänförlig till en personaloption. Det framgår dock inte av kommentaren hur en personal-

option ska anses intjänad under kvalifikationstiden. Kommentaren medför endast en 

begräsning av att arbete utanför denna period inte ska anses hänförligt till en per-

sonaloption. Hur en personaloption ska anses intjänad mellan grant och vesting är 

således en tolkningsfråga för nationella domstolar och myndigheter i respektive 

avtalsslutande stat. Stater har olika synsätt i intern rätt för hur en personaloption är 

intjänad vilket resulterar i olika tolkningar av kommentaren till artikel 15.1 i OECD:s 

modellavtal. Olika tolkningar av kommentaren resulterar i sin tur till att avtalsslutande 

stater använder olika intjänandesynsätt för personaloptioner när dubbelbeskattningsavtal 

tillämpas. Det följande kapitlet syftat till att besvara uppsatsens problemställning om 

vilka tillämpningsproblem med skatteavtal som uppstår när avtalsslutande stater har 

olika intjänandesynsätt för personaloptioner.  

4.2 Olika intjänandesynsätt för personaloptioner  

Länder har i sin interna rätt inte sällan olika synsätt för hur en personaloption ska anses 

intjänad.
90

 Som beskrivs under avsnitt 2.5 ansåg Sverige tidigare att en personaloption i 

sin helhet var intjänad vid tidpunkten vesting. Sverige anser nu att en personaloption är 

intjänad löpande mellan tidpunkten grant och tidpunkten vesting och personaloptionens 

etapper är intjänad med en andel i taget med olika kvalifikationstider. Utöver det 

intjänandesynsätt som Sverige tidigare hade och det synsätt som Sverige har enligt 

gällande rätt, finns fler tänkbara alternativ. Som beskrivs i avsnitt 2.5 har Sverige 

anpassat Sveriges intjänandesynsätt för personaloptioner efter kommentaren till artikel 

15 i OECD:s modellavtal, med anledning av att Sveriges beskattningsrätt i många fall 

begränsas av dubbelbeskattningsavtal. Skatteverket har således tolkat kommentaren till 
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artikel 15 i OECD:s modellavtal i sitt ställningstagande och anpassat Sveriges 

intjänandesynsätt efter kommentaren. Andra stater kan tolka kommentaren på andra sätt. 

 

Av kommentar till artikel 15 i OECD:s modellavtal framgår att arbete som utförs mellan 

tidpunkten grant och tidpunkten vesting ska anses hänförlig till en personaloption. 

Arbetet ska fördelas mellan staterna utifrån de totalt antal arbetsdagar som utförts i 

respektive stat. Av kommentaren framgår inte hur en personaloption mellan tidpunkten 

grant och tidpunkten vesting ska anses intjänad. Kommentaren medför endast en 

begräsning av att arbete utanför denna period inte ska anses hänförligt till personal-

optionen d.v.s. arbete som utförs innan tidpunkten grant eller efter tidpunkten vesting. I 

övrigt tillåter kommentaren olika intjänandesynsätt för personaloptioner. Ett alternativt 

intjänandesynsätt är att en personaloption som har en löptid uppdelad i ettapper anses 

intjänas i sin helhet och etapperna parallellt från tidpunkten grant.
91

 Vid tidpunkten 

vesting då den första andelen av personaloptionen kan utnyttjas slutar den första 

andelens intjänandeperiod. Den andra andelen fortsätter att tjänas in löpande från tid-

punkten för grant till nästa vesting tidpunkt då den andra andelen kan utnyttjas o.s.v. 

Skillnaden mellan Sveriges intjänandesynsätt för personaloptioner och det alternativa 

synsättet, är att en personaloptions andelar anses vara intjänade under fler antal 

arbetsdagar. Se bilden nedan för en illustration av det alternativa intjänandesynsättet för 

en personaloption som beskrivs. 

 

 

Bild 4. Bilden illusterar hur en personaloption anses intjänad enligt ett alternativt synsätt. 

 

Precis som Sveriges intjänandesynsätt är det alternativa synsättet i linje med hur en per-

sonaloptions ska anses intjänad enligt kommentaren till artikel 15 i OECD:s modell-

avtal. Det är en alternativ tolkning av kommentaren som uppfyller kravet för att en 
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personaloption ska anses intjänad löpande mellan tidpunkten grant och tidpunkten 

vesting. Det finns således en klar möjlighet att en stat tillämpar det här alternativa 

intjänandesynsättet för personaloptioner. Ett tänkbart scenario är att avtalsslutande stater 

använder det alternativa intjänandesynsättet för personaloptioner respektive Sveriges 

intjänande-synsätt vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtal. Hur de olika 

intjänandesynsätten påverkar en tillämpning av dubbelbeskattningsavtal illustreras i det 

följande avsnittet med hjälp av uppsatsens praktikfall.  

4.3 Praktikfallet illusterar OECD:s modellavtal vid olika intjänande-

synsätt för personaloptioner 

I den följande illustrationen har Frankrike i uppsatsens praktikfall det alternativa 

intjänandesynsätt som beskrivs i avsnitt 4.2. Frankrike anser att en personaloption tjänas 

in löpande från tidpunkten grant till tidpunkten vesting. Till skillnad från Sverige anser 

Frankrike att kvalifikationstidens etapper intjänas parallellt. Frankrikes 

intjänandesynsätt resulterar i att den första andelen av personaloptionsprogrammet anses 

intjänad i Frankrike mellan den 1 januari 2012 och den 1 januari 2013. Följaktligen 

krävs det 220 arbetsdagar för att Philip ska tjäna in och kunna utnyttja den första 

andelen av personaloptionen. Den andra andelen av personaloptionen anses enligt 

Frankrikes synssätt intjänad från den 1 januari 2012 till och med den första januari 2014 

Det krävs således 440 arbetsdagar för att Philip ska kunna utnyttja den andelen av 

personaloptionen. Den sista tredjedelen av personaloptionsprogrammet anses intjänad 

från den 1 januari 2012 till och med den 1 januari 2015 och kräver således 660 

arbetsdagar. Effekten av det alternativa synsättet är att en personaloptions etapper anses 

intjänade under fler antal arbetsdagar än enligt Sveriges intjänandesynsätt. Att Sverige 

använder sitt intjänandesynsätt för en personaloption och Frankrike det alternativa 

synsättet, resulterar i att respektive stat tillämpar artikel 15.1 i OECD:s modellavtal på 

olika sätt. 

 

Sverige har som hemviststat en fullständig rätt att beskatta Philips personaloptions-

förmån enligt artikel 15.1 i OECD:s modellavtal. Sverige beskattar följaktligen hela den 

andra och den sista andelen av personaloptionsförmånen enligt intern rätt som beskrivs i 

avsnitt 2.6. Frankrike har som källstat enligt artikel 15.1 i OECD:s modellavtal rätt att 

beskatta den del av Philips personaloptionsförmån som är intjänad i Frankrike. Enligt 

Frankrikes synsätt är den andra andelen av förmånen intjänad i Frankrike under den tid 
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som Philip arbetar i landet från den 1 januari 2012 till och med den 30 juni 2013. Det 

innebär att Frankrike anser att 330 av 440 arbetsdagar är intjänade i Frankrike d.v.s. 3/4 

av den andra andelen av personaloptionsprogrammet. Enligt Frankrikes synsätt är även 

den sista andelen till viss del intjänad i landet från den 1 januari 2012 till och med den 

30 juni 2013. Alltså anser Frankrike att 330 av 660 arbetsdagar är intjänade i landet 

vilket utgör 1/2 (2/4) av den sista andelen av personaloptionsprogrammet. Både Sverige 

och Frankrike har rätt att beskatta personaloptionsförmånen enligt artikel 15.1 i OECD:s 

modellavtal vilket resulterar i att en dubbelbeskattning kvarstår. Se bilden nedan för en 

illustration över Frankrikes intjänandesynsätt och hur Frankrike anser att beskattnings-

rätten bör fördelas. 

 

 

Bild 5. Bilden illustrerar Frankrikes beskattningsrätt över Philips personaloptionsförmån enligt 

Frankrikes tillämpning av artikel 15.1 i OECD:s modellavtal. 

 

I en jämförelse med den situation när de avtalsslutande staterna tillämpar ett enhetligt 

intjänandesynsätt i uppsatsen praktikfall, framgår konsekvensen av att staterna tillämpar 

olika intjänandesynsätt tydligt.
92

 I den situationen då staterna har ett enhetligt 

intjänandesynsätt för personaloptioner kvarstår endast en dubbelbeskattning om 110 

arbetsdagar efter tillämpning av artikel 15.1 i OECD:s modellavtal. Dubbelbeskatt-

ningen som kvarstår avser enligt de avtalsslutande staternas intjänandesynsätt samma 

tidsperiod. I den här situationen där staterna har olika intjänandesynsätt för personal-

optioner dubbelbeskattas totalt 660 arbetsdagar. Dubbelbeskattningen härrör dessutom 

enligt de olika intjänandesynsätten från olika tidsperioder. Således medför de avtals-

slutande staternas olika intjänandesynsätt staterna samtidigt anser sig ha beskattningsrätt 

över olika delar av en personaloption som avser olika tidsperioder. Att de avtalsslutande 

staterna tillämpar olika intjänandesynsätt resulterar i att en dubbelbeskattning kvarstår i 

större omfattning efter tillämpning av artikel 15.1 i OECD:s modellavtal än om staterna 

hade haft ett enhetligt intjänandesynsätt. Frågan är nu om den dubbelbeskattning som 
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uppstår med anledning av att stater använder olika intjänandesynsätt kan undanröjas 

med tillämpning av skatteavtalets metodartiklar? 

 

Vid tillämpning av metodartiklarna 23 A och 23B i OECD:s modellavtal för att 

undanröja en kvarvarande dubbelbeskattning skapar staters olika intjänandesynsätt för 

personaloptioner omfattande tillämpningsproblem. Tillämpningen sker utifrån hemvist-

statens perspektiv vilket resulterar i att hemviststaten endast lindrar den dubbel-

beskattning som hemviststaten anser kvarstår.
93

 Effekten av tillämpningen av metod-

artiklar sker utifrån hemviststatens perspektiv, är att en dubbelbeskattning många 

gånger inte undanröjs när staterna har olika intjänandesynsätt. I den situation som 

hemviststaten anser att en personaloption är intjänad i källstaten, medger hemviststaten 

endast skattelättnad för den del som hemviststaten anser är intjänad i källstaten. Om 

källstaten i den situationen anser att en större andel av personaloptionen är intjänad i 

den staten än vad hemviststaten gör, blir konsekvensen att källstaten beskattar en större 

del av personaloptionen än vad hemviststaten medger lindring för. Detta resulterar i att 

en dubbelbeskattning kvarstår efter att skatteavtalets metodartiklar har tillämpats. I den 

situationen som hemviststaten inte överhuvudtaget anser att en personaloption är 

intjänad utomlands gör hemviststaten bedömningen att det inte finns ett behov av att 

tillämpa dubbelbeskattningsavtalets metodartiklar. Från hemviststatens perspektiv 

kvarstår ingen dubbelbeskattning efter tillämpning av artikel 15.1 i OECD:s modell-

avtal. Trots att källstaten anser att en personaloption är intjänad i den staten och 

beskattar personaloptionen med stöd av artikel 15.1 i OECD:s modellavtal undanröjer 

hemviststaten ingen dubbelbeskattning. Effekten av de avtalsslutande staternas olika 

intjänandesynsätt för personaloptioner är att en dubbelbeskattning kvarstår efter 

tillämpning dubbelbeskattningsavtalets metodartiklar. 

 

Enligt Sveriges intjänandesynsätt i uppsatsens praktikfall är den andra andelen av 

Philips personaloptionsprogram intjänad mellan den 1 januari 2013 och den 1 januari 

2014. Sverige medger endast avräkning enligt artikel 23 B i OECD:s modellavtal för de 

antal arbetsdagar som Sverige anser är intjänade i Frankrike under den perioden. 

Sverige medger alltså avräkning för 110 av 220 arbetsdagar som enligt Sveriges synsätt 

är intjänade fram till den 30 juni 2013 i Frankrike d.v.s. 1/2 av den andra andelen av 
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personaloptionen. Frankrike anser, till skillnad från Sverige, att den andra andelen av 

personaloptionen är intjänade mellan den 1 januari 2012 och den 30 juni 2013 i 

Frankrike. Följaktligen beskattar Frankrike efter tillämpning av artikel 15.1 i OECD:s 

modellavtal 330 av 440 arbetsdagar d.v.s. 3/4 av den andra andelen av 

personaloptionen. Sverige medger endast avräkning för 2/4 av personaloptionen vilket 

innebär att en dubbelbeskattning av 1/4 av den andra andelen av personaloptionen 

kvarstår efter tillämpning av dubbelbeskattningsavtalets metodartiklar. 

 

Den sista andelen av Philips personaloptionsprogam anser Sverige i sin helhet är 

intjänad i Sverige och att ingen del härrör från arbete som utförs i Frankrike. Det 

betyder att Sverige som hemviststat inte anser att det finns ett behov av att tillämpa 

skatteavtalets metodartiklar, eller någon skyldighet för Sverige att medge avräkning. 

Frankrike beskattar med stöd av artikel 15.1 i OECD:s modellavtal 330 av 660 

arbetsdagar d.v.s. 1/2 den sista andelen av Philips personaloptionsförmån. Både Sverige 

och Frankrike beskattar således 1/2 av den sista andelen av Philips personal-

optionsprogram, vilket resulterar i att en dubbelbeskattning kvarstår efter tillämpning av 

skatteavtalets metodartiklar.  

 

I en jämförelse med den situation där avtalsslutande stater har ett enhetligt intjänande-

synsätt i uppsatsens praktikfall, framgår konsekvensen av att de avtalsslutande staterna 

har olika intjänandesynsätt vid tillämpning av skatteavtalets metodartiklar tydligt.
94

 I 

den situationen då stater har ett enhetligt synsätt för hur en personaloption är intjänad 

kvarstår ingen dubbelbeskattning efter tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet metod-

artiklar. Hemviststaten lindrar all den dubbelbeskattningen som kvarstår efter tillämp-

ning av artikel 15.1 i OECD:s modellavtal genom att medge avräkning. I den här 

situationen när staterna har olika synsätt kvarstår en dubbelbeskattning om 1/4 av den 

andra andelen och 1/2 av den sista andelenen av personaloptionsprogrammets. Om varje 

andel av Philips personaloptionsprogram har ett förmånsvärde om 100 000 kronor 

innebär det att 25 000 kronor av den andra andelen, samt 50 000 kronor av den sista 

andelen dubbelbeskattas. Det innebär att total 75 000 kronor beskattas både i Sverige 

och i Frankrike. Sverige har en progressiv skattsats för inkomst av tjänst vilket kan 

resultera i en skattesats upp till cirka 55 %, beroende på hur hög inkomst den 
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skattskyldige har.
95

 Att Frankrike i uppsatsens praktikfall har liknande skatteregler 

resulterar i att Philip helt kan behöva använda de 75 000 kronorna för att betala skatt i 

två länder. I värsta fall kan en dubbelbeskattning innebära att Philip tvingas betala en 

skatt som överstiger inkomsten. Philip anser med stor sannolikhet att det här inte är en 

rimlig ekonomiskt konsekvens av att arbeta i Sverige. Om Philip hade haft tillgång till 

den här utredningen innan flytten till Sverige, hade han sannolikt tagit beslutet att 

stanna i Frankrike.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att när stater har olika intjänandesynsätt vid 

uppstår problem med tillämpning av dubbelbeskattningsavtal. Problematiken uppstår 

när staterna tillämpar artikel 15.1 i OECD:s modellavtal på olika sätt. Att stater 

tillämpar artikeln på olika sätt resulterar i att dubbelbeskattningen inte undanröjs när 

hemviststaten tillämpar metodartiklarna 23A eller 23B i OECD:s modellavtal. Att en 

dubbelbeskattning kvarstår efter tillämpning av ett skatteavtal, innebär att de 

avtalsslutande staterna inte har uppfyllt syftet med det ingångna avtalet. Konsekvensen 

är att de avtalsslutande staterna inte uppfyller sin folkrättsliga förpliktelse enligt 

skatteavtalet i att undanröja dubbelbeskattningen.
96

 Följden av stater har olika 

intjänandesynsätt för personaloptioner vid tillämpning av ett dubbelbeskattningsavtal är 

att den skattskyldige dubbelbeskattas på ett sätt som inte är avsett med avtalet. För den 

skattskyldige är det i princip omöjligt att förutse vilka skattekonsekvenser en 

internationell beskattning av personaloptioner kan medföra. I det följande kapitlet 

diskuteras olika alternativ för hur de avtalsslutande staterna kan undvika de 

tillämpningsproblem som uppstår av att staterna har olika intjänandesynsätt för en 

personaloption. 
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5 Hur kan tillämpningsproblem med dubbelbeskattnings-

avtal som uppstår av att avtalsslutande stater har olika 

intjänandesynsätt för personaloptioner undvikas? 

Av det förgående avsnittet 4.3 framgår att det uppstår stora tillämpningsproblem med 

dubbelbeskattningsavtal när de avtalsslutande staterna har olika intjänandesynsätt för 

personaloptioner. En tillämpning av dubbelbeskattningsavtal sker av nationella 

domstolar och myndigheter i respektive avtalsslutande stat. På grund av att de 

avtalsslutande staters har olika intjänandesynsätt för personaloptioner tillämpas artikel 

15.1 i OECD:s modellavtal olika i staterna. Olika intjänandesynsätt resulterar i att 

hemvistsatens tillämpning av metodartiklarna inte uppnår det önskade resultatet i att 

undanröja en dubbelbeskattning. Det är inte de olika intjänandesynsätten för en 

personaloptions i sig som medför tillämpningsproblematiken utan det faktum att stater 

tillämpar olika intjänandesynsätt. Som beskrivs i avsnitt 4.2. löser kommentaren till 

artikel 15.1 i OECD:s modellavtal inte problematiken med olika intjänandesynsätt utan 

är öppen för tolkning. Det som krävs för att undvika tillämpningsproblemen och för att 

syftet med att tillämpa dubbelbeskattningsavtal ska uppnås, är att de avtalsslutande 

staterna tillämpar ett enhetligt intjänandesynsätt, vilket uppsatsens praktikfall illustrerar 

i avsnitt 3.5.  

 

Att det krävs för ett enhetligt intjänandesynsätt innebär att det inte är tillräckligt att 

Sverige ändrar intern lagstiftning för att undvika tillämpningsproblemen. Anta att 

Sverige inför en regel i likhet med den proportioneringsregel, som beskrivs i avsnitt 2.3 

som ett lagstiftningsalternativ vid införandet av artikel 10:11 st. 2 IL. Ett lagstiftnings-

alternativ som innebär att Sverige i intern rätt avsäger sig sitt beskattningsanspråk för 

personaloptioner som enligt Sveriges synsätt är intjänade utomlands. Med en 

proportioneringsregel avsäger sig Sverige endast den beskattningsrätt för personal-

optionen som Sverige anser är intjänad utomlands. En proportioneringsregel kan 

möjligen minska tillämpningsproblem i vissa situationer men inte undvika alla 

tillämpningsproblem. Den enda skillnaden för de tillämpningsproblem som uppstår i 

uppsatsens praktikfall som utreds i avsnitt 4.4 är att Sverige inte beskattar de 110 arbets-

dagarna av personaloptionsprogrammet fram till den 30 juni 2013 som enligt Sveriges 

synsätt intjänats utomlands. Att Sverige inte beskattar de arbetsdagarna ger samma 

resultat som om undantagsmetoden hade används istället för avräkningsmetoden för att 
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undanröja en kvarvarande dubbelbeskattning. Den dubbelbeskattningen som kvarstår 

efter att dubbelbeskattningsavtalet har tillämpats i Philips fall skulle fortfarande kvarstå 

trots att Sverige inför en proportioneringsregel i intern rätt. Följaktligen krävs det mer 

omfattande åtgärder för att undvika de tillämpningsproblem med dubbelbeskattnings-

avtal som uppstår när länder har olika synsätt för hur en personaloption ska anses 

intjänad 

 

Ett möjligt alternativ för Sverige att undvika tillämpningsproblematiken är att ändra 

synsätt för hur en personaloption är intjänad till det synsätt som är mer etablerad i 

utlandet. Som beskrivs i avsnitt 4.2 kan kommentaren till artikel 15.1 i OECD:s modell-

avtal tolkas på olika sätt. Kanske är det Sverige som har valt fel intjänandesynsätt och 

att det är Frankrikes intjänandesynsätt i uppsatsens praktikfall i avsnitt 4.3 som är det 

”mer rätta”? Att Sverige ändrar intjänandesynsätt är enligt min mening inte ett lämpligt 

alternativ för att undvika tillämpningsproblematiken eftersom alternativet inter tar bort 

alla problem. Om Sverige ändrar intjänandesynsätt för personaloptioner kommer 

problematiken kvarstå fast än i en annan tappning. Att det finns fler alternativa synsätt 

för hur en personaloption är intjänad än det alternativ som behandlas i uppsatsens 

praktikfall i avsnitt 4.3 är en klar möjlighet.  

 

Ett möjligt alternativ för att helt undvika de tillämpningsproblem med dubbelbeskatt-

ningsavtal som olika intjänandesynsätt medför, är att införa en gemensam definition för 

en personaloptions intjänande i Sveriges dubbelbeskattningsavtal. Med en definiton i 

Sveriges skatteavtal framgår de avtalsslutande staternas gemensamma avsikt på ett 

tydligt sätt och ingen tolkning av nationella domstolar behövs. Att införa en definiton i 

Sveriges dubbelbeskattningsavtal är ett säkert alternativ som sannolikt fungerar för att 

undvika problemet med olika intjänandesynsätt. Enligt min mening har det här alterna-

tivet dock nackdelar som bör uppmärksammas. 

 

En första svårighet som uppkommer med alternativet att införa en definitionsregel i 

Sveriges dubbelbeskattningsavtal är frågan om vilket intjänandesynsätt för personal-

optioner som ska införas. Ska Sveriges intjänandesynsätt, den andra avtalsslutande 

statens synsätt eller möjligen ett helt annat synsätt införas? Frågan måste diskuteras och 

förhandlas för varje enskilt dubbelbeskattningsavtal som ska ändras. En sådan 

diskussion kan skapa konflikt mellan de avtalsslutande staterna. Ett möjligt alternativ 
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för att undvika en konflikt är att införa en regel i dubbelbeskattningsavtalet som 

hänvisar till att hemviststatens intjänandesynsätt ska tillämpas för personaloptioner. För 

att tillämpningsproblematiken ska undvikas har det faktiskt ingen betydelse för vilket 

intjänandesynsätt som tillämpas, endast att ett båda avtalsslutande staterna tillämpar 

samma synsätt.  

 

Ett förhållande som starkt talar emot alternativet att införa en definitionsbestämmelse i 

Sveriges dubbelbeskattningsavtal är det omfattande arbete som alternativet innebär. Att 

införa en ny regel i Sveriges dubbelbeskattningsavtal kräver att skatteavtalen omför-

handlas, samt att svensk skattelag upphävs och ändras. Som beskrivs i avsnitt 3.2 är ett 

dubbelbeskattningsavtal i Sverige intern skattelag, vilket kräver beslut av riksdagen med 

den process det innebär.
97

 Sverige har ett stort antal dubbelbeskattningsavtal. Det är inte 

svårt att tänka sig att projektet att införa en ny bestämmelse i alla Sveriges skatteavtal är 

extremt omfattande process som kan vara svårt att försvara ur ett ekonomiskt 

perspektiv.
98

 En möjlighet för att komma runt att behöva införa en definition i alla 

Sveriges skatteavtal är att endast ändra i de skatteavtal där tillämpningsproblem 

förekommer. Det kräver dock att en undersöka måste göras för att utreda vilka dubbel-

beskattningsavtal som omfattas av tillämpningsproblem för personaloptioner. En sådan 

undersökning kan i sig vara ett omfattande arbete som tar lång tid och är svårt att 

motivera utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  

 

Enligt min mening är alternativet att införa en bestämmelse om vilket intjänandesynsätt 

som ska tillämpas för personaloptioner i Sveriges dubbelbeskattningsavtal inte lämpligt 

för att undvika problematiken. Det är ett omfattande projekt att ändra Sveriges dubbel-

beskattningsavtal. Det är en kostsam process som med stor sannolikhet tar lång tid. 

Enligt min mening kan det inte anses rimligt att den skattskyldige ska behöva 

dubbelbeskattas fram till att skatteavtalen är ändrade. Det kan däremot vara lämpligt att 

införa en bestämmelse om personaloptioners intjänande när nya skatteavtal ingås eller 

allteftersom att Sverige upptäcker att tillämpningsproblem föreligger för ett specifikt 

skatteavtal. För att i ett tidigare stadium undvika problematiken bör enligt min mening 

andra möjliga alternativ undersökas. 
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En skattskyldig som anser sig ha blivit beskattad i strid med ett dubbelbeskattningsavtal 

kan enligt artikel 25.1 i OECD:s modellavtal vända sig till en behörig myndighet i den 

avtalsslutande stat där den skattskyldige har hemvist och begära en enskild ömsesidig 

överenskommelse. Uttrycket ”behörig myndighet” definieras i artikel 3 i dubbelbeskatt-

ningsavtal som är baserade på OECD:s modellavtal och avser i Sverige vanligvis 

finansministern eller dennes befullmäktigade ombud.
99

 Det innebär att riksdagen har 

delegerat kompetens att agera behörig myndighet till finansministern.
100

 En enskild 

ömsesidig överenskommelse är ett speciellt rättsmedel för den skattskyldige där de 

problem som uppstår av att två avtalsslutande stater har tolkat och tillämpat dubbel-

beskattningsavtalet på olika sätt kan lösas i varje enskilt fall.
101

 Förfarandet innebär inte 

att problemen undviks utan endast att en specifik dubbelbeskattningssituation löses.  

 

Ett alternativ för att i ett tidigare stadium undvika tillämpningsproblematiken är en 

generell ömsesidig tolkningsöverenskommelse enligt artikel 25.3 i OECD:s modell-

avtal. En generell ömsesidig överenskommelse enligt artikel 25.3 i OECD:s modell-

avtal, innebär att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna genom en 

ömsesidig överenskommelse löser de problem och svårigheter som föreligger med 

tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet. Vid en generell ömsesidig överens-

kommelse är inte en skattskyldig direkt inblandad utan innebär vanligtvis någon form 

av normgivning.
102

 Överenskommelsen syftar till att få skatteavtalen att fungera 

friktionsfritt utan att nya avtalsförhandlingar behövs. En ömsesidig överenskommelse är 

ett snabbare och enklare allternativ än att ändra direkt i dubbelbeskattningsavtalen med 

anledning av att de behöriga myndigheterna direkt kan kommunicera med varandra, 

utan att behöva gå vägen genom staternas utrikesdepartement.
103

 Enligt min mening gör 

inte den omständigheten att alternativet har ett snabbare förfarande till det mest lämpade 

alternativet för att undvika problematiken. 
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En ömsesidig överenskommelse är inte helt oproblematiskt ur ett konstitutionellt 

perspektiv. Svensk skattelag kräver beslut från riksdagen och ska inte beslutas av en 

behörig myndighet.
104

 En överenskommelse innebär att någon annan än riksdagen fattar 

beslut om uttag av skatt vilket står i konflikt med legalitetsprincipen som framgår av 8:2 

och 8:3 RF. Dessutom utgör riksdagens delegation till finansministern ett ministerstyre 

som även om det fungerar i praktiken, inte är tillåtet i Sverige enligt 12:2 RF.
105

 

Följaktligen strider en generell ömsesidig överenskommelse mot regeringsformen och 

därmed svensk grundlag. En generell ömsesidig överenskommelse från ett 

konstitutionellt perspektiv har nyligen analyserats och kritiserats i doktrinen och utreds 

därför inte närmare.
106

 Även om en ömsesidig överenskommelse kan kritiseras från en 

legalitetssynpunkt är det inte ett hinder för att en ömsesidig överenskommelse från ett 

svenskt perspektiv i praktiken skulle fungera för att undvika tillämpningsproblematiken. 

I Sverige är det inte första gången som rättskällor tillämpas i strid med legalitets-

principen t.ex. förarbeten eller Skatteverkets ställningstaganden. Enligt min mening är 

det dock svårt att stödja och rekommendera ett alternativ som står i konflikt med 

regeringsformen. Att ingå generella ömsesidiga överenskommelser för alla Sveriges 

dubbelbeskattningsavtal vill jag därför inte uppmuntra. Om det däremot för ett särskilt 

dubbelbeskattningsavtal, som t.ex. i uppsatsens praktikfall i avsnitt 4.3, är uppenbart att 

tillämpningsproblem föreligger. Kan det vara lämpligt att lösa problematiken genom en 

generell ömsesidig överenskommelse för att underlätta situationen för skattskyldiga som 

arbetar över landsgränser.  Enligt min mening kan det inte anses rimligt att skatt-

skyldiga ska behöva bära en dubbel skattebörda till följd av en internationell karriär.  

 

Holmberg menar att först när stater etablerar ett gemensamt intjänandesynsätt för 

personaloptioner, vilket i sin tur kan medverka till att lagstiftningen för personal-

optioner blir allt mer överensstämmande i de olika staterna, kan en internationell 

beskattning av personaloptioner underlättas något.
107

 OECD har genom kommentaren 

till artikel 15.1 i OECD:s modellavtal börjat arbetet med att etablera ett gemensamt syn-

sätt genom att uppställa en tidsram för hur en personaloption ska anses intjänad d.v.s. 
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under kvalifikationstiden mellan tidpunkten grant och tidpunkten vesting. Även om 

kommentaren löser vissa problem med tillämpning av dubbelbeskattningsavtal som 

uppstår med anledning av att stater har olika synsätt för hur en personaloption är 

intjänad löser kommentaren långt ifrån alla problem. Stater tolkar kommentaren på olika 

sätt och tillämpning av dubbelbeskattningsavtal för personaloptioner är trots 

kommentaren fortfarande problematiskt. Ett alternativ för att undvika de tillämpnings-

problem med dubbelbeskattningsavtal som uppstår av att stater har olika intjänande-

synsätt för personaloptioner är att OECD utvecklar kommentaren till artikel 15.1 

ytterligare. OECD kan genom en ändring i kommentaren ge ytterligare ledning för de 

avtalsslutande staterna hur en personaloptions etapper bör anses intjänade mellan tid-

punkten grant och tidpunkten vesting.  Att kommentar till artikel 15.1 i OECD:s modell-

avtal beskriver hur en personaloption ska anses intjänad kan hjälpa staterna med de 

nuvarande problem med tillämpning av dubbelbeskattningsavtal som olika intjänande-

synsätt medför. Enligt min mening borde det vara det mer effektivt att OECD utvecklar 

kommentaren än att alla stater ska ändra och omförhandla dubbelbeskattningsavtal eller 

ingå ömsesidiga överenskommelser med varandra. OECD uppdaterar kommentaren 

löpande och det är knappast ett nytt förfarande för organisationen.
108

  

 

Det som kan skapa problem för att införa ett gemensamt synsätt för hur en personal-

option ska anses intjänad i kommentaren är medlemsstaternas viljor. Vilkens stats 

intjänandesyn ska införas? Ett alternativ är den intjänandesyn som i störst utsträckning 

används inom organisationen. Ett annat alternativ är att som nämns ovan i kommentaren 

uttala att det är hemviststatens intjänandesyn som ska tillämpas. De stater som inte 

instämmer med en ny kommentar till artikel 15.1 i OECD:s modellavtal har som 

beskrivs i avsnitt 3.3 möjlighet att göra anmärkningar till kommentaren. Genom 

anmärkningar kan medlemsstaterna och skattskyldiga informeras om vilka stater som 

tillämpar ett intjänandesynsätt som skiljer sig från det synsätt som framgår av kommen-

taren. En omständighet som kan tala emot alternativet som en bra lösning för att 

undvika tillämpningsproblem med dubbelbeskattningsavtal är att OECD:s modellavtal 

och kommentar är inte juridisk bindande för medlemsstaterna. Det finns därmed ingen 

garanti för att medlemstaterna faktiskt tillämpar det intjänandesynsätt som införs i 
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kommentaren. Som beskrivs i avsnitt 3.3 tillämpas OECD:s modellavtal och kommentar 

i stor utsträckning av medlemstaterna trots att modellavtalet inte är juridisk bindande. 

Även om det skulle vara så att en ny kommentar inte följs av alla stater kan ett 

intjänandesynsätt i kommentaren långsiktigt etablera ett enhetligt intjänandesynsätt i de 

avtalsslutande staternas interna rätt. Som beskrivs i avsnitt 2.6 har Sverige anpassat 

Sveriges intjänandesynsätt efter kommentaren till artikel 15.1 i OECD:s modellavtal. 

Att fler stater gör på samma sätt är därför högst troligt vilket innebär att problematiken 

kan undvikas redan på en internrättslig nivå.  

 

Slutsatsen av det ovanstående är att alla förslagna alternativ har fördelar och nackdelar. 

Att införa en bestämmelse i Sveriges dubbelbeskattningsavtal om vilket intjänande-

synsätt som ska tillämpas är en omständlig apparat som är svårt att försvara utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv. Enligt min mening bör personaloptioners intjänandeperioder 

däremot beaktas när framtida dubbelbeskattningsavtal ingås. En generell ömsesidig 

överenskommelse står i konflikt med regeringsformen och kan från det perspektivet 

vara svår att stödja. För dubbelbeskattningsavtal som omfattas av stora tillämp-

ningsproblem kan det ändå vara lämpligt att ingå en generell ömsesidig överens-

kommelse trots att det kan kritiseras från ett konstitutionellt perspektiv. Enligt min 

mening är det inte rimligt att en skattskyldige dubbelbeskattas på ett sätt som inte är 

avsett med dubbelbeskattningsavtalet vilket för den enskildes fördel bör åtgärdas. Att 

ingå gemensamma ömsesidiga överenskommelser för att ändra alla Sveriges skatteavtal 

är däremot inte rimligt med anledning av regeringsformens ställning som grundlag.  

 

Enligt min mening är det utöver dessa alternativ lämpligt att OECD utvecklar kommen-

taren till artikel 15.1 i OECD:s modellavtal. Ett intjänandesynsätt i kommentaren kan 

kortsiktigt hjälpa staterna att undvika tillämpningsproblematiken. Det är även ett bra 

alternativ för att etablera ett gemensamt intjänandesynsätt för hur en personaloption i 

stater. Det kan på ett långsiktigt plan helt förhindra problematiken med olika intjänande-

synsätt redan på internrättslig nivå. Oavsett vilket alternativ som kan anses vare det 

mest lämpade, så är svaret på frågan hur tillämpningsproblem som uppstår av att stater 

har olika syn på hur en personaloption är intjänad ska undvikas, att ett enhetligt 

intjänandesynsätt används av de avtalsslutande staterna vid tillämpning av dubbel-

beskattningsavtal. 
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6 Sammanfattning och reflektioner 

En personaloption är en anställningsförmån som innebär en framtida rätt för en anställd 

att förvärva aktier till ett förmånligt pris eller i övrigt på förmånliga villkor. Personal-

optioner har vanligtvis en lång löptid och en förmånstagare hinner inte sällan arbeta 

över landsgränser under löptiden, vilket kan leda till att en dubbelbeskattning uppstår. 

En dubbelbeskattning ska undanröjas med tillämpning av Sveriges dubbelbeskattnings-

avtal som ingåtts i syfte att fördela beskattningsrätten mellan Sverige och den andra 

avtalsslutande staten. Avtalsslutande stater har olika intjänandesynsätt för personal-

optioner, vilket skapar tillämpningsproblem med dubbelbeskattningsavtal. Resultatet av 

uppsatsens syfte och frågeställningar ger svar på frågan om vilka tillämpningsproblem 

med dubbelbeskattningsavtal som uppstår när avtalsslutande stater har olika intjänande-

synsätt för personaloptioner, samt hur dessa kan undvikas. 

 

Den artikel som behandlar inkomst av tjänst och därmed personaloptioner är artikel 15 i 

OECD:s modellavtal. Artikeln medger hemviststaten en fullständig beskattningsrätt 

över personaloptionsförmåner. Om personaloptionsförmånen är intjänad genom arbete i 

källstaten får även den staten beskatta förmånen. För att tillämpa artikeln måste det 

alltså avgöras hur en personaloption anses intjänad. En personaloption ska enligt 

kommentaren anses intjänad under en personaloptions kvalifikationstid, d.v.s. mellan 

tidpunkten grant och vesting. Hur en personaloption ska anses intjänad under 

kvalifikationstiden framgår inte av kommentaren. Följaktligen tillåter kommentaren att 

de avtalsslutande staterna har olika intjänandesynsätt för personaloptioner, vilket är 

grunden för de tillämpningsproblem med dubbelbeskattningsavtal som uppstår.  

 

Att de avtalsslutande statera har olika intjänandesynsätt för personaloptioner resulterar i 

att staterna tillämpar artikel 15.1 i OECD:s modellavtal på olika sätt. En större dubbel-

beskattning kvarstår efter tillämpning av artikeln, än vad som kvarstår när staterna 

använder ett enhetligt intjänandesynsätt, som dessutom anses härröra från olika tids-

perioder. En kvarvarande dubbelbeskattning ska undanröjas med tillämpning av metod-

artiklarna 23 A och 23 B i modellavtalet. Med anledning av att stater tillämpar artikel 

15.1 på olika sätt och anser att en personaloption är hänförlig till olika tidsperioder, 

uppstår problem med att undanröja dubbelbeskattningen.  
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Det är hemviststatens uppgift att undanröja en kvarvarande dubbelbeskattning och 

tillämpningen sker utifrån hemviststatens perspektiv. Det resulterar i att hemviststaten 

tillämpar metodartiklarna utifrån hur den staten anser att en personaloption är intjänad. 

Hemviststaten undanröjer eller lindrar endast den dubbelbeskattning som denna anser 

kvarstår efter tillämpning av artikel 15.1. Om källstaten beskattar en personaloption 

med stöd av artikel 15.1, som hemviststaten inte anser är intjänad i källstaten, kommer 

en dubbelbeskattning inte att undanröjas. Effekten av att staterna tillämpar olika 

intjänandesynsätt är att en tillämpning av skatteavtal inte undanröjer en dubbel-

beskattning. Att en dubbelbeskattning kvarstår efter tillämpning av ett skatteavtal, 

innebär att de avtalsslutande staterna inte har uppfyllt syftet med det ingångna avtalet. 

Det leder dessutom till att den skattskylige får betala skatt i båda de avtalsslutande 

staterna. Att betala skatt i två länder kan innebära att hela personaloptionsförmånen går 

åt att betala skatt. I värsta fall kan en dubbelbeskattning leda till att den skattskyldige 

tvingas betala skatt som överstiger förmånsvärdet. Det kan knappast anses vara en 

rimlig ekonomiskt konsekvens av en internationell karriär.  

 

Konsekvensen av att avtalsslutande stater tillämpar olika intjänandesynsätt för personal-

optioner är att den skattskyldige har stora svårigheter att förutse de rättsliga och 

ekonomiska konsekvenserna som gränsöverskridande arbete medför. Enligt min mening 

kan bristen på förutsebarhet kritiseras utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv. Svenska 

dubbelbeskattningsavtal är ett folkrättsligt avtal och även svensk skattelag där 

legalitetsprincipen råder. Legalitetsprincipen innebär ett skydd för den skattskyldige att 

inte bli påförd skatt utan att det finns uttryckligt stöd i lag.
109

 En viktig del av 

legalitetsprincipen är rättsäkerhetsaspeken och kravet på förutsebarhet. Den skatt-

skyldige ska ha möjlighet att på förhand bedöma de skatterättsliga konsekvenserna av 

sitt handlande. En möjlighet som inte uppnås med anledning av den osäkerhet som 

följer av att stater använder olika intjänandesynsätt för personaloptioner vid tillämpning 

av dubbelbeskattningsavtal. 

 

Att en skattskyldig riskerar att dubbelbeskattas för personaloptioner kan i sin tur även 

inverka negativt på det svenska näringslivet. Risken för dubbelbeskattning kan leda till 

att gränsöverskridande arbete minskar, då individer avskräcks. En anställd kan tänka 
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både en och två gånger innan hen tar en anställning i Sverige. Det kan tänkas att 

individer väljer bort arbete i Sverige, då det anses ekonomiskt ohållbart eller ogynnsamt 

när personaloptionsförmån helt kan gå åt att betala skatt. Dessutom innebär en dubbel-

beskattning av personaloptioner att syftet för företag att använda personaloptioner i 

incitamentsprogram som belöningssystem helt förloras. Belöningssystem är ett viktigt 

konkurrensmedel för företags möjligheter att rekrytera och behålla meriterad personal 

från utlandet. För företag kan risken med dubbelbeskattning leda till att företag i 

Sverige har svårt att rekrytera kvalificerade arbetstagare från utlandet. Rekrytering som 

ofta krävs för främja företags tillväxt och konkurrenskraft på den internationella 

marknaden.  

 

Det finns inget perfekt alternativ som effektivt undviker alla tillämpningsproblem med 

dubbelbeskattningsavtal och som är försvarbart utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Ett 

alternativ är att införa en definition av en personaloptions intjänande i Sveriges dubbel-

beskattningsavtal. Det är sannolikt en svår uppgift att förhandla om Sveriges redan 

befintliga, och av riksdagen godkända skatteavtal.  Dessutom har Sverige ett stort antal 

skatteavtal som kan omfattas av problematik med olika intjänandesynsätt för personal-

optioner. Enligt min mening kan det vara lämpligt att beakta problematiken när framtida 

dubbelbeskattningsavtal ingås och införa ett gemensamt intjänandesynsätt för personal-

optioner i dessa. En dubbelbeskattning strider mot syftet med Sveriges 

dubbelbeskattningsavtal och påverkar Sveriges näringsliv negativt. 

 

Ett annat alternativ för att undvika tillämpningsproblematiken kan vara att Sveriges 

behöriga myndighet ingår en generell ömsesidig överenskommelse med den andra 

avtalsslutande staten behörig myndighet. En generell ömsesidig överenskommelse kan 

dock kritiseras utifrån ett konstitutionellt perspektiv, eftersom det innebär att en 

myndighet istället för riksdagen fattar beslut om uttag av skatt. För dubbel-

beskattningsavtal som särskilt omfattas av stora tillämpningsproblem kan det enligt min 

mening ändå vara lämpligt att ingå en ömsesidig överenskommelse. Det är trots allt inte 

rimligt att den skattskyldige ska tvingas bära en dubbel skattebörda för en anställnings-

förmån.  

 

Enligt min mening är ett lämpligt alternativ att OECD utvecklar kommentaren till 

artikel 15.1 i OECD:s modellavtal och för in ett intjänandesynsätt för personaloptioner. 
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Stater tillämpar i stor utsträckning kommentaren vid tolkning av artiklar som har sitt 

ursprung i OECD:s modellavtal. Ett intjänandesynsätt i kommentaren skulle följaktligen 

kortsiktigt ha en bra effekt för att undvika tillämpningsproblem. Vidare kan ett 

intjänandesynsätt i kommentaren leda till att ett gemensamt synsätt för hur en personal-

options ska anses intjänad etableras globalt. Ett etablerat intjänandesynsätt kan lång-

siktigt leda till att lagstiftningen på områden blir allt mer överensstämmande i de olika 

staterna. Tillämpningsproblem med dubbelbeskattningsavtal som uppstår av att avtals-

slutande stater har olika intjänandesynsätt för personaloptioner, kan då undvikas redan 

på en internrättslig nivå.  
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