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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Kompetens- och kunskapstäta verksamheter är idag viktigt för att företag ska kunna stå sig 

konkurrenskraftiga på den tjänstedrivna marknaden. De anställda är ofta väl medvetna om sitt 

värde och sin betydelse för företaget. Om ett annat företag erbjuder bättre och mer attraktiva 

anställningsvillkor kan det medföra stora problem för det företag som förlorar en nyckelmed-

arbetare till en konkurrent. För att behålla kvalificerad personal krävs därför att man bygger 

upp en stark lojalitet bland de anställda gentemot företaget. Det kan uppnås till viss del genom 

trivselskapande åtgärder men framför allt med materiella belöningar som stimulerar den an-

ställde till att leverera en kvalitativ arbetsinsats och stanna kvar i sin anställning. Belönings-

system är också en förutsättning för att rekrytera kvalificerad personal och knyta dem till före-

taget under en längre tid.  

Genom optioner och andra aktierelaterade incitamentsprogram får anställda del av företagets 

framtida ekonomiska utveckling och värdetillväxt. De fungerar således som ett incitament för 

personalen att prestera bättre eftersom de får större ekonomiskt utbyte om det går bra för före-

taget. Dessutom innehåller programmen ofta förfoganderättsinskränkningar som knyter de an-

ställda till företaget under en viss tid.  

Det är vanligt att personalen får delta i incitamentsprogram på förmånliga villkor, något som 

ger beskattningskonsekvenser för både dem och för företaget. Förenklat kan man säga att så-

väl företagen och den anställde som staten i regel eftersträvar beskattning redan vid förvärvet. 

För staten motiveras det med att man vill säkra skatteintäkterna vid ett tidigt skede för att inte 

betydande skattekrediter ska uppstå. För den anställde är det fördelaktigt eftersom den efter-

följande värdeökningen då beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats som är lägre än 

i inkomstslaget tjänst. Om beskattningen istället sker senare ska både förmånsvärdet och den 

efterföljande värdeökningen beskattas som en tjänsteförmån och skattebördan för den anställ-

de kan då bli stor. Nackdelen med omedelbar beskattning är emellertid att förmånen inte kan 

realiseras direkt, något som fordrar att den anställde har andra medel att täcka skatten med. 

För företaget gäller en skyldighet att betala sociala avgifter på hela den anställdes förmån. 

Därför är det givetvis fördelaktigt även för företaget att beskattning sker omedelbart vid för-

värvet. På så sätt undviks betungande sociala avgifter även på en framtida värdeökning av den 

anställdes förmån.  
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Om användningen av incitamentsprogram ska fungera väl krävs att beskattningskonsekven-

serna kan beräknas på förhand. Oförutsägbara konsekvenser kan slå hårt mot både företaget 

och den anställde. Att skatten ska vara förutsägbar är en del i det rättssäkerhetskrav inom 

skatterätten som kan uttryckas i orden nullum tributum sine lege, ingen beskattning utan lag. 

Det innebär höga krav på att beskattningen tydligt framgår av lagarna.
1
 Idag råder emellertid 

stor osäkerhet kring när skatteplikten uppstår för aktierelaterade förmåner. Anledningen är att 

det saknas en definition av det skatterättsliga värdepappersbegreppet. Avgörande för beskatt-

ningstidpunkten är nämligen huruvida den rättighet som förmånen avser utgör ett värdepapper 

eller en rätt att i framtiden förvärva värdepapper. Enligt 10 kap. 11 § IL ska i det tidigare fal-

let beskattning ske direkt vid förvärvet, i det senare fallet först när den rätten att förvärva vär-

depapper utnyttjas eller överlåts.  

Avsaknaden av ett definierat värdepappersbegrepp har skapat ett osäkert rättsläge. Störst är 

oförutsägbarheten kring betydelsen av olika förfoganderättsinskränkningar som uppställs i 

syfte att knyta den anställde till företaget. Om alltför långtgående inskränkningar uppställs 

kan det leda till att ett värdepapper inte anses förvärvat och att förmånen istället utgör en per-

sonaloption som ska beskattas först vid utnyttjandet. Eftersom det av varken lag, förarbeten 

eller rättspraxis framgår exakt villkor som kan uppställas utan att beskattningen skjuts upp 

medför det svårigheter för företaget och den anställde att förutse beskattningskonsekvenserna. 

De stora problem som oförutsägbar lagstiftning kan medföra visade sig inte minst för några år 

sedan när Skatteverket riktade skattekrav om sammanlagt omkring en miljard kronor mot cir-

ka 200 chefer och nyckelpersoner under åberopande av senarelagd beskattningstidpunkt på 

grund av inskränkningar i förfoganderätten. Efter att HFD klargjort att beskattningen skulle 

ske redan vid förvärvet tvingades Skatteverket dra tillbaka samtliga beslut och processer som 

under en lång tid hade pågått.
2
 Under våren 2014 tillsattes en statlig utredning vars uppgift 

bl.a. är att analysera vilka villkor som kan knytas till värdepapper utan att beskattningen 

skjuts upp. Den tillsatta utredningen belyser hur viktig och aktuell frågan är. Klargörande 

praxis saknas till stor del och det finns även en brist på utförliga samlade framställningar i 

ämnet. Förhoppningen är att den här framställningen kan vara ett steg på vägen mot en något 

klarare bild av rättsläget och ett bidrag till diskussionen om hur förutsägbarheten på området 

kan ökas. 

                                                 

1
 Ljungman, Om skattefordran och skatterestitution, s. 22. 

2
 Skatteverkets pressmeddelande 2010-01-20. 
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1.2  Syfte  

Uppsatsen har två övergripande syften. Det första är att utreda rättsläget kring beskattnings-

tidpunkten för aktierelaterade incitamentsprogram och analysera de problem som nuvarande 

lagstiftning föranleder. Det andra syftet är att utifrån egna slutsatser om lagstiftningen och 

rättsläget diskutera och analysera behovet av lagstiftningsöversyn på området med målet att 

öka förutsägbarheten för individer och företag om hur beskattningskonsekvenserna av ett visst 

incitamentsprogram kommer att se ut. 

 

1.3  Material och metod 

Det huvudsakliga material som ligger till grund för den här uppsatsen är svensk lagstiftning, 

lagförarbeten, rättspraxis och doktrin i nu nämnd ordning. Lagtext är den primära rättskällan 

och i den här uppsatsen är det den skatterättsliga lagstiftningen som behandlas. I fokus står 10 

kap. 11 § IL om beskattningstidpunkten för värdepappers- och optionsliknande personalför-

måner. I syfte att nå ökad kunskap om begreppsdefinition och gränsdragning har även förar-

beten och rättspraxis undersökts. I studiet av rättsfall är det primärt HFD-avgöranden som 

analyseras. Två ej överklagade förhandsbesked från SRN som har bedömts vara av prejudice-

rande värde tas också upp. Några underrättsavgöranden nämns i syfte att belysa de problem 

som dagens oklara rättsläge föranleder. 

Facklitteraturen på området är mycket begränsad. En framställning som däremot har haft en 

central roll vid kunskapsinhämtandet inför arbetet med den här uppsatsen är Leif Edvardssons 

Skatteregler för incitamentsprogram (2012). Som ett komplement till facklitteraturen har ett 

stort antal artiklar från Skattenytt och Svensk Skattetidning använts för breddad kunskap och 

som vägledning i analysen. Artiklarna är inhämtade genom sökningar på databaserna Zeteo, 

InfoTorgJuridik och Karnov. 

Med beaktande av ämnesval, syfte och nyss nämnt material kommer en rättsanalytisk juridisk 

metod att tillämpas i uppsatsens första del för att utreda rättsläget som det ser ut idag, de lege 

lata. Det innebär bl.a. att allt material har studerats och analyserats i enlighet med rättskällelä-

ran och erkända principer för tolkning och tillämpning av rättskällor. I enlighet med metoden 
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beaktas också olika aspekter på faktahantering, faktas relation till rättskällorna samt tekniken 

att urskilja vilka fakta som är relevanta i olika rättskällor.
3
 I uppsatsens andra del, i vilken en 

diskussion förs om behovet av lagstiftningsöversyn på området, görs en bedömning av hur 

lagen borde vara, de lege ferenda. Den delen utgörs av en analys utifrån främst mina egna 

samlade kunskaper och erfarenheter och med utredningen av de lege lata som utgångspunkt. 

 

1.4  Avgränsning 

Den här framställningen begränsas till att enbart behandla sådana aktierelaterade incitament-

sprogram som kan falla in under 10 kap. 11 § IL. Den skatterättsliga behandlingen utgår från 

de vanligaste civilrättsliga incitamentsprogrammen som är köpoptioner, teckningsoptioner, 

konvertibla skuldebrev, syntetiska optioner och olika aktieprogram.
4
  

Den företagna undersökningen omfattar i huvudsak den skatterättsliga regleringen. Civil- och 

bolagsrättsliga aspekter förekommer endast i de fall det funnits nödvändigt för att kunna ge en 

adekvat beskrivning av incitamentsprogrammen och göra en analys av de skatterättsliga reg-

lerna. Vidare är uppsatsen geografiskt begränsad till Sverige och svensk lagstiftning.  

 

1.5 Terminologi 

Språket och de begrepp som används i den här uppsatsen är gängse inom den juridiska littera-

turen och kräver ingen närmare förklaring. De förkortningar som används är vedertagna och 

finns beskrivna på s. 4. Framställningen behandlar aktierelaterade incitamentsprogram och 

definitionen av detta uttryck beskrivs i avsnitt 2.2.1. Framgent används begreppet incitament-

sprogram för att undvika onödigt långa benämningar. I de fall jag faktiskt syftar på incita-

mentsprogram i vidare bemärkelse än bara aktierelaterade sådana, kommer det att klart fram-

gå av sammanhanget. Senare i uppsatsen används ofta termerna rättighet, handling och in-

strument i bemärkelsen den rättighet som incitamentsprogrammet avser och förmån när den 

skatterättsliga förmånen som incitamentsprogrammet ger upphov till åsyftas. 

                                                 

3
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 38. 

4
 Se bl.a. Andersson & Bratteberg, Incitamentsprogram, s. 13 och PwC:s studie 2014 s. 3. 
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1.6  Disposition 

Kapitel 2 – Allmänt om incitamentsprogram 

Uppsatsens andra kapitel är en introduktion till ämnet. Här ges en bakgrund till incitaments-

program som belöningsform och de bakomliggande motiven till att använda sig av sådana 

program. Därefter definieras begreppet aktierelaterade incitamentsprogram och en introduk-

tion ges till grundläggande optionsterminologi i syfte att underlätta den kommande läsningen. 

Slutligen görs en civilrättslig beskrivning av de vanligast förekommande incitamentspro-

grammen som är köpoptioner, teckningsoptioner, konvertibler, syntetiska optioner och aktie-

program. 

Kapitel 3 – Skattemässig behandling 

I det här kapitlet redogörs för den skatterättsliga regleringen och skattemässiga behandlingen 

av incitamentsprogram. Först behandlas beskattningstidpunkten genom en beskrivning av de 

skatterättsliga värdepappers- och personaloptionsbegreppen. Därefter redogörs för beskatt-

ningskonsekvenserna för det företag som utfärdar incitamentsprogrammet. 

Kapitel 4 – Analys av rättspraxis avseende beskattningstidpunkten 

Efter de första deskriptiva kapitlen görs en närmare undersökning och analys av rättspraxis i 

syfte att klargöra rättsläget till den del det är möjligt. Fokus ligger på värdepappersbegreppet 

och vilka villkor och förfoganderättsinskränkningar som kan uppställas utan att värdepappers-

statusen försvinner. Kapitlet inleds med en genomgång av de rättsfall som ligger till grund för 

den i senare avsnitt företagna analysen. 

Kapitel 5 – Behov av lagstiftningsöversyn på området 

Efter den i kaptitel 4 gjorda beskrivningen av rättsläget och den gränsdragningsproblematik 

som där visat sig, förs i detta kapitel en diskussion om behovet av förändrad lagstiftning på 

området i syfte att öka förutsägbarheten avseende beskattningskonsekvenserna av olika inci-

tamentsprogram.  

Kapitel 6 – Sammanfattning och reflektioner 

I det avslutande kapitlet sammanfattar jag uppsatsen och ger några egna reflektioner på lagre-

gleringen på området, utvecklingen av rättspraxis, de problem som dagens osäkra rättsläge 

föranleder samt vilken väg framåt lagstiftaren borde ta. 
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2 Allmänt om incitamentsprogram 

2.1 Belöningar och belöningssystem 

Förhållandet mellan en anställd och dess arbetsgivare är i grunden som vilket oneröst
5
 avtals-

förhållande som helst. Anställda förbinder sig att utföra vissa uppgifter för arbetsgivarens 

räkning under förutsättning att lön utgår som motprestation. Så länge lönen betalas ut regel-

mässigt kommer den anställde att fullgöra sina arbetsuppgifter enligt anställningsavtalet. Nå-

got utöver dessa uppgifter finns däremot ingen anledning för anställda att göra, eftersom lö-

nen, som bestämts i förväg genom förhandling med facket eller individen, kommer att vara 

densamma. Om ett företag vill att medarbetarna ska anstränga sig utöver ”normalprestatio-

nen”, vilket borde vara målsättningen i alla företag på en konkurrerande marknad, måste de 

utöver lönen dessutom utge någon form av belöning. 

Med belöning avses alltså den ytterligare ersättning som arbetsgivaren beslutar sig för att ge 

till anställda utöver lönen. Även handlingar utan eller av liten ekonomisk karaktär kan fungera 

som belöning, t.ex. att ge jul- och födelsedagsgåvor till anställda, anordna personalfester, vara 

generös med tjänstledigheter eller att på annat sätt uttrycka uppmuntran och tacksamhet gent-

emot de anställda samt genom gott ledarskap skapa ett bra arbetsklimat där medarbetarna 

känner sig viktiga och uppskattade. Den här typen av belöningar bör inte underskattas men är 

dock sällan tillräckliga och måste därför kompletteras med ekonomiska belöningssystem. 

Beroende på vilket syfte en viss belöningsform har kan de indelas i två huvudgrupper. Till 

den ena gruppen hänförs sådana belöningar som framförallt syftar till att stimulera och upp-

märksamma individuella prestationer. Några exempel är löneförhöjning, provision, utnämning 

av titlar, befordran, personligt utvecklingsprogram och utbildning. I den andra gruppen ingår 

åtgärder för att rekrytera och bibehålla personal, främst olika typer av nyckelkompetens. Hit 

räknas aktierelaterade incitamentsprogram som leder till delägarskap i företaget och vinstdel-

ningssystem.
6
 Det är denna belöningsform som den här framställningen kommer att behandla. 

 

                                                 

5
 Oneröst avtal (av latinska onus som betyder ”börda”) är ett avtal där båda parter utger något av värde till var-

andra. Om endast ena parten utger en prestation är det ett benefikt avtal. 
6
 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 24. 
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2.2 Definitioner och grundläggande terminologi 

2.2.1 Aktierelaterade incitamentsprogram 

Ett incitament är något som skapar en vilja att göra något visst. Ur ett teoretiskt perspektiv är 

sålunda det grundläggande syftet med att introducera incitamentsprogram att påverka de an-

ställda i någon form. Det kan vara att vilja anta ett jobberbjudande, att vilja stanna kvar och 

vara lojal mot företaget eller att vilja prestera bättre på arbetsplatsen. 

Ett incitamentsprogram omfattar alltid två parter. Utfärdaren, i regel arbetsgivarföretaget, är 

den som introducerar programmet till en anställd, mottagaren. Om incitamentet är verknings-

fullt och det eftersträvade beteendet hos den anställde uppnås kommer det att vara gynnsamt 

både för utfärdaren och för mottagaren. Man brukar tala om incitamentsprogrammets ”dubbla 

syfte”.
7
  

För att den anställde ska gynnas av rättigheten som är knuten till incitamentsprogrammet 

krävs att arbetsprestationen blir relaterad till värdet på aktien och således företagets framtida 

ekonomiska utveckling. Det är ur denna aspekt som ett aktierelaterade incitamentsprogram 

skiljer sig från andra former av prestationsbaserade ersättningssystem. Ett aktierelaterat inci-

tamentsprogram innebär just en rättighet vars värde baseras på eller knyts till värdet på en 

aktie. Det skulle i och för sig kunna vara en aktie i vilket företag som helst, men för att pro-

grammet ska vara verkningsfullt som incitament krävs att rättighetens värde knyts till aktien i 

det företag där mottagaren är anställd. Det är då som det skapas ett incitament för goda arbets-

insatser vilket leder till ett förbättrat resultat i företaget som gynnar både aktieägarna och de 

anställda som deltar i incitamentsprogrammet. 

 

2.2.2 Optioner 

Ordet option kommer från det latinska ordet o´ptio som betyder val eller valfrihet.
8
 Optionens 

grundläggande idé är just en valfrihet för innehavaren att utnyttja optionen. En option är ett 

avtal mellan två parter där den som utfärdar optioner kallas optionsutfärdare och den som 

innehar den kallas optionsinnehavare. I 44 kap. 11 § IL definieras option som en rätt för inne-

havaren att förvärva eller avyttra aktier, obligationer eller andra tillgångar till ett bestämt pris, 

                                                 

7
 Borg, Aktierelaterade incitamentsprogram: en civilrättslig studie, s. 18. 

8
 Borg, Aktierelaterade incitamentsprogram: en civilrättslig studie, s. 20. 
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eller få betalning vars storlek beror på värdet av underliggande tillgångar eller av kursindex 

eller liknande. Av definitionen kan man utläsa principen om optionsavtalets inneboende val-

frihet. Avtalet ger nämligen innehavaren en rättighet, men inte skyldighet, att köpa eller sälja 

något, eller i det andra fallet att begära att avtalet avslutas genom en kontantlikvid som mot-

svarar optionsavtalets värde. Denna rättighet för innehavaren innebär en skyldighet för utfär-

daren att fullfölja avtalet om innehavaren begär det. Det är således bara innehavaren som kan 

begära att avtalet ska fullföljas.
9
 Om någon sådan begäran inte görs upphör optionsavtalet 

automatiskt att gälla efter avtalstidens utgång. 

Att optionsinnehavaren ensamt kan bestämma om avtalet ska fullföljas eller inte innebär inte 

att optionsavtal har en benefik karaktär. Tvärtom utställs optioner nästan alltid mot att en 

premie erläggs. Premien är tänkt att kompensera utfärdaren för den skyldighet som enligt av-

talet åläggs honom. Den premie som erläggs kan beskrivas som optionens marknadspris.
10

 

Karaktäristiskt för optioner är att de alltid avser en viss sak, ofta aktier men det kan även vara 

råvaror, räntebärande instrument eller valutor. En option är därför ett derivatinstrument, dvs. 

bärare av en rättighet till ett underliggande värde eller tillgång. 

Ett optionsavtal innehåller uppgifter om vilken den underliggande tillgången är, vilken mängd 

av denna som optionen avser, priset för vilket innehavaren har rätt att köpa eller sälja till-

gången samt optionens löptid. Därutöver kan avtalet i teorin innehålla vilka villkor som helst. 

I praktiken är det dock vanligt med standardiserade villkor för optioner för att möjliggöra 

handel på börsen. I Sverige sker handeln med standardiserade optioner på Nasdaq OMX 

Stockholm. Genom att Nasdaq OMX Stockholm står som köpare gentemot varje säljare och 

säljare gentemot varje köpare garanteras optionsinnehavaren att alltid kunna utnyttja sin op-

tion för att köpa eller sälja de underliggande tillgången.
11

 

Tiden från att optionen utfärdas (eng. grant) till dess slutdag (eng. time of expiration) brukar 

kallas optionens löptid. Första gången optionen kan utnyttjas, kan-tidpunkten, (eng. vesting) 

inträffar efter en kvalifikationstid (för personaloptioner brukar man tala om intjänandeperiod). 

När kan-tidpunkten har inträffat finns det fyra sätt som en optionsaffär kan avslutas på. Lösen 

eller leverans (eng. exercise) innebär att optionen utnyttjas genom köp eller försäljning av den 

                                                 

9
 Andersson, Skattehandboken för aktier och andra värdepapper, s. 96. 

10
 Borg, Aktierelaterade incitamentsprogram: en civilrättslig studie, s. 21. 

11
 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 39.  
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underliggande tillgången i enlighet med optionsavtalet. Om en option inte utnyttjas innan 

slutdagen kallas det förfall (eng. expiration eller lapse). Beträffande standardiserade optioner 

är det vanligt att affären avslutas med en kontantavräkning motsvarande optionens värde. Den 

underliggande tillgången går då aldrig över mellan parterna. Ett sådant förfarande kallas 

stängning (eng. close). Slutligen kan innehavaren avsluta affären genom kvittning (eng. set-

off) som innebär att optionen säljs tillbaka till utfärdaren eller till en tredje part för marknads-

värdet.
12

 

Att optioner används framför rena aktieköp beror bl.a. på att avkastningen på insatt kapital 

(optionspremien) ökar kraftigare och snabbare genom optioner än vid ett aktieköp. Detta bru-

kar kallas för optionens hävstångseffekt. Å andra sidan innebär optioner en risk. Om optionen 

blir värdelös går hela kapitalinsatsen förlorad. Även om en anställd har fått optionen gratis 

blir han beskattad för dess värde som en löneförmån, och det innebär alltså ändå en stor risk.  

 

2.3 Motiv bakom användningen av incitamentsprogram 

Intressekonflikter är inte ovanliga i företag där ägande och kontroll är separerade. Ofta har 

ägaren och företagsledningen olika intressen, något som inom företagsekonomin brukar kallas 

för principal-agent-problemet. Principal är företagets ägare och agent är de som utövar kon-

trollen i företaget, vanligtvis företagsledningen. Det centrala ekonomiska motivet bakom an-

vändningen av incitamentsprogram till ledande befattningshavare är som ett medel för att 

minska den problematiken.
13

 Genom incitamentsprogram får även anställda del av företagets 

värdetillväxt och får därmed större ekonomiskt utbyte när det går bra för företaget. Personalen 

har därför ett incitament att prestera i enlighet med ägarnas intresse.   

Ett annat syfte med incitamentsprogram är att rekrytera kompetent personal till företaget och 

behålla viktiga medarbetare inom företaget. Det är särskilt viktigt inom kunskapsintensiva 

branscher där konkurrensen om nyckelpersoner är stor. Nya medarbetare kan attraheras av ett 

fördelaktigt incitamentsprogram och befintlig personal vill kvarstå i sin anställning om man 

på sikt väntas få ta del av företagets ekonomiska utveckling. Med incitamentsprogram vill 

                                                 

12
 Andersson, Skattehandboken för aktier och andra värdepapper, s. 97. 

13
 Dir. 2014:33 s. 2. 
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företaget även förmå de anställda att arbeta hårdare och mer effektivt.
14

 Emellertid uppnåt 

detta syfte egentligen bara om den anställde vet att en väl utförd arbetsprestation från dennes 

sida kommer att öka företagets resultat. Därför är användningen av incitamentsprogram sär-

skit vanlig just bland nyckelpersoner. Det är bara till anställda som har en så pass viktig och 

betydelsefull roll i företaget som ett incitament att förbättra arbetsprestationerna i praktiken 

kan öka resultatet.  

I praktiken anförs ibland att ett motiv bakom incitamentsprogram är att belöna medarbetare 

för tidigare utförda insatser. Ur ett teoretiskt perspektiv torde detta motiv däremot inte vara 

lika starkt. I sådana fall skulle det aktuella incitamentsprogrammet ha utfärdats utan någon 

avsikt att verka direkt fördelaktigt för företaget vilket inte förefaller sannolikt.
15

 För enbart 

sådana syften finns bonussystem och andra belöningsformer.  

Eftersom incitamentsprogram påverkar motivationen och därmed produktiviteten bland de 

anställda, kan det vara särskilt positivt för nystartade och växande företag att utfärda sådana 

program för att rekrytera personal. I de företagen går värdeutvecklingen ofta snabbt vilket kan 

vara attraktivt om man som jobbsökande erbjuds att ta del av denna ekonomiska utveckling. 

För unga och nystartade företag kan incitamentsprogram även fungera som komplement till 

kontant lön för att öka möjligheterna att kunna konkurrera med väletablerade företags möjlig-

heter att ge höga löner till nyckelkompetens. 

För den anställde torde det huvudsakliga syftet med att delta i ett incitamentsprogram alltid 

vara att tjäna pengar. Trots att många program leder till delägarskap för den anställde är ett 

långvarigt ägande sällan vara det som eftersträvas. Istället planerar den anställde inte sällan en 

realisering av det förvärvade värdepappret så snart det är möjligt.
16

 För den anställde är det 

emellertid inte så enkelt att bara acceptera ett erbjudande om att delta i ett incitamentspro-

gram. Ett antal överväganden måste dessförinnan göras. För det första krävs att risken med 

optioner begrundas. För det andra är det av stor vikt för den anställde att kunna beräkna be-

skattningskonsekvenserna vilket kan vara svårt med tanke på osäkerheten kring beskattnings-

tidpunkten. Om förmånen utgör ett skatterättsligt värdepapper kommer beskattning att ske 

redan vid förvärvet och då krävs vidare att den anställde har andra medel att täcka skatten 

med eftersom ett värdepapper inte ger någon reell skatteförmåga förrän den har realiserats. 

                                                 

14
 Rutberg & Rutberg, Optioner som incitamentsprogram till anställda, SvSkT 1998 s. 31. 

15
 Borg, Aktierelaterade incitamentsprogram: en civilrättslig studie, s. 23. 

16
 Borg, Aktierelaterade incitamentsprogram: en civilrättslig studie, s. 25. 
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2.4 Olika typer av incitamentsprogram 

2.4.1 Köpoptioner 

En köpoption är ett avtal mellan en utfärdare och en innehavare som ger innehavaren en fram-

tida rätt att köpa ett visst antal aktier till ett i förväg bestämt pris. Avtalet är antingen standar-

diserat i syfte att kunna omsättas på värdepappersmarknaden eller individuellt utformat och 

kallas då för en privaträttslig option.  

För optionen betalar innehavaren en marknadsmässig ersättning som kallas optionspremie. En 

köpoption avser befintliga aktier och kan ges ut på två olika sätt. Antingen återköper bolaget 

aktier i sig självt och utfärdar köpoptioner avseende dessa. Tidigare var det inte möjligt då det 

fanns ett principiellt förbud för bolag att återköpa och överlåta egna aktier. Nu finns däremot 

en sådan möjlighet för noterade bolag.
17

 Alternativet, som är det enda sättet för onoterade 

bolag, är att en eller flera externa aktieägare medverkar som optionsutfärdare.  

 

2.4.2 Teckningsoptioner 

Den civilrättsliga skillnaden mellan teckningsoptioner och köpoptioner kan vid första anblick 

verka hårfin, och för innehavaren är den också det. Men för det utfärdande bolaget är olikhe-

ten desto större. En teckningsoption avser nämligen ännu ej utgivna aktier och kan därför de-

finieras som en av aktiebolaget utfäst rätt att vid ett framtida tillfälle teckna nya aktier i bola-

get.
18

 Teckningsoptioner kan ges ut gratis eller mot en optionspremie. 

För att utfärda teckningsoptioner fordras att ett stort antal formkrav i ABL beaktas. Emis-

sionsbeslut måste fattas av bolagsstämman. Styrelsen får fatta beslut härom efter stämmans 

bemyndigande eller under förutsättning att stämman i efterhand godkänner beslutet. Aktie-

ägarnas företrädesrätt får frångås endast om stämmans beslutas fattas med två tredjedelars 

majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För publika 

bolag gäller dessutom ännu strängare regler vid riktade emissioner mot anställda i företaget. 

Om syftet med incitamentsprogrammet är att de anställda ska bli varaktiga delägare i arbets-

givarbolaget är teckningsoptioner en bra form. Är syftet däremot att de anställda ska kunna 

                                                 

17
 Se Tivéus, Återköp av egna aktier, SN 2000 s. 253. 

18
 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 125. 
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realisera en uppkommen vinst på aktierna krävs att det finns en marknad där aktien är möjlig 

att sälja. Under sådana förhållanden gör sig teckningsoptionsprogram bäst i marknadsnoterade 

aktiebolag eller i bolag som planerar en börsintroduktion.
19

 

De negativa konsekvenserna av att välja teckningsoptioner är de som emissioner i allmänhet 

innebär för befintliga aktieägare. Om en optionsinnehavare väljer att teckna nyemitterade ak-

tier kommer nuvarande aktieägare att drabbas av utspädningseffekt på sitt aktieinnehav. Bero-

ende på hur ägarstrukturen ser ut i bolaget kan det av denna anledning vara aktuellt att istället 

överväga en annan form av incitamentsprogram.
20

 

 

2.4.3 Konvertibla skuldebrev 

Som ett mellanting mellan en delägarrätt och en fordringsrätt finns konvertibler. Det är löpan-

de skuldebrev som ett bolag ger ut med en rätt för långivaren att helt eller delvis byta ut sin 

fordran mot aktier. Bytet till aktier, konverteringen, görs mot en på förhand bestämd konver-

teringskurs som sätts fördelaktigt för långivaren i kompensation mot en något lägre låneränta 

för bolaget.
21

 För ett bolag som har som målsättning att öka sitt rörelsekapital kan konvertib-

ler vara ett fördelaktigt alternativ eftersom den lägre räntan innebär lägre finansieringskostna-

der. I jämförelse med en kapitalanskaffning genom nyemission är räntan på konvertibler dess-

utom avdragsgill. 

För skuldebrevsinnehavaren innebär konvertibla skuldebrev fördelar jämfört med både ett 

vanligt obligationslån och en placering av aktier. Konverteringsrätten medför att värdet på 

skuldebrevet förändras i takt med aktiekursens utveckling. Om aktiekursen överstiger konver-

teringskursen blir det fördelaktigt att begära konvertering. Sjunker aktiekursen å andra sidan 

kan innehavaren avstå från att byta till sig aktier och istället få ut hela skuldebrevets nominel-

la belopp när lånets löptid gått ut. Beroende på hur konvertibeln utnyttjas kan den alltså be-

traktas antingen som en delägarrätt eller som en fordringsrätt. 

Utfärdande av konvertibla skuldebrev sker genom emission. Befintliga aktieägare har företrä-

desrätt till konvertiblerna i förhållande till sitt aktieinnehav i bolaget. För att konvertiblerna 

ska kunna ges till någon annan, t.ex. en anställd i ett incitamentsprogram, krävs ett stämmobe-

                                                 

19
 Andersson & Bratteberg, Incitamentsprogram, s. 22 ff.  

20
 Borg, Aktierelaterade incitamentsprogram: en civilrättslig studie, s. 78.  

21
 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 128. 
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slut med kvalificerad majoritet. Liksom för teckningsoptioner, medför konvertibler en utspäd-

ningseffekt för övriga aktieägare eftersom framtida vinster i bolaget måste delas med konver-

tibelägarna. Skillnaden mellan konvertibler och teckningsoptioner är främst att konverterings-

rätten inte kan skiljas från skuldebrevet. Det är det konvertibla skuldebrevet som är bärare av 

den rättigheten. Även om konvertibeln har ett värde (konverteringsrätten) utlöser bytet till 

aktier ingen beskattning.  

Som incitamentsform till anställda används konvertibla skuldebrev i betydligt mindre ut-

sträckning idag än för några decennier sedan.
22

 En orsak är att anställda ofta inte har tillgäng-

liga medel för långivning. Långivning mot konvertibla skuldebrev är inte heller helt riskfritt. 

Till skillnad från andra lån som kan säkras upp med företagsinteckningar, finns ingen säkerhet 

för konvertibler. Vidare är konvertibler lägre prioriterade än andra fordringar vid en likvida-

tion.
23

 Den anställde skulle därför vid en konkurs inte bara förlora sitt arbete, utan dessutom 

sina utlånade pengar. Det fick många anställda i bygg- och fastighetsbranschen erfara under 

fastighetskrisen under 1990-taltet.
24

 

 

2.4.4 Syntetiska optioner 

Syntetiska optioner började användas på 1990-talet och får betraktas som en relativt ny form 

av incitamentsprogram.
25

 De skiljer sig en hel del från andra aktierelaterade incitamentspro-

gram eftersom inte ger någon rätt att förvärva aktier. Istället får innehavaren en rätt att vid ett 

framtida tillfälle förvärva ett kontant belopp som baseras på det utfärdande bolagets aktiekurs. 

Innehavaren har ofta rätt att även påkalla kvittning. Då ges en slutregleringslikvid som mot-

svarar optionens marknadsvärde vid kvittningstillfället. 

Utfärdandet av syntetiska optioner omgärdas inte av någon civilrättslig lagstiftning. I denna 

aspekt är optionsformen lik köpoptioner. Syntetiska optioner utfärdas genom ett avtal mellan 

utfärdaren och innehavaren och kan i princip utformas hur som helst. 

Fördelen med syntetiska optioner är att det utfärdande bolaget varken behöver inneha aktien 

eller genomföra en nyemission. Vidare behöver inte innehavaren finna en köpare för att kunna 

                                                 

22
 Borg, Aktierelaterade incitamentsprogram: en civilrättslig studie, s. 99.  

23
 Lombach & Cederlund, Värdepappersrelaterade incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag, SN 1995 s. 195.  

24
 Andersson & Bratteberg, Incitamentsprogram, s. 131.  

25
 Tivéus, Optioner – reavinst eller lön? SN 1999 s. 35. 
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realisera värdet av optionen eftersom det han erhåller är en kontantlikvid. För det utfärdande 

bolaget kan syntetiska optioner däremot bli kostsamma. Den slutregleringslikvid som ges till 

innehavaren påverkar ju direkt bolagets resultat. Ett utgivande av aktier har inte denna effekt 

utan belastar istället hela aktieägarkollektivet. 

 

2.4.5 Aktieprogram 

Den vanlig form av aktierelaterade incitamentsprogram är aktieprogram. Det är samlingsbe-

greppet för olika program som innebär att anställda direkt tilldelas eller erbjuds köpa aktier i 

bolaget. Skillnaden mot optioner ligger således i tidsaspekten. Medan optioner innebär en rätt 

att vid ett framtida tillfälle förvärva aktier, medför ett aktieprogram en omedelbar tilldelning. 

Aktieprogram kan vara utformade på många olika sätt, där aktiesparprogram torde vara det 

mest förekommande. De fungerar på så sätt att de anställda erbjuds att förvärva aktier i bola-

get till marknadsvärde. Förutsatt att anställningen kvarstår erhåller den anställde rätt att för 

varje aktie som den köpt och behållit under en intjänandeperiod få ytterligare en eller flera 

aktier gratis eller till rabatterat pris. En annan form av aktieprogram är prestationsaktier som 

tilldelas under förutsättning att ett eller flera prestationsvillkor uppfylls. 
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3 Skattemässig behandling 

3.1 Inledning 

En anställd som på grund av sin tjänst vederlagsfritt eller på förmånliga villkor förvärvar ett 

värdepapper eller en rätt att i framtiden förvärva värdepapper ska beskattas för förmånen i 

inkomstslaget tjänst.
26

 Enligt kontantprincipen ska tjänsteinkomster som huvudregel tas upp 

som intäkt det år då de kan disponeras eller på annat sätt kommer den skattskyldige till del.
27

 

För värdepapper och personaloptioner finns emellertid en särskild reglering av beskattnings-

tidpunkten i 10 kap. 11 § IL som är utgångspunkten för den fortsatta framställningen.  

Det är inte ovanligt att anställda betalar marknadsmässig ersättning för att få ta del av ett op-

tionsprogram eller aktier. Då har ingen personalförmån mottagits och några skatterättsliga 

konsekvenser för själva deltagandet i programmet blir inte aktuella. Istället kapitalvinstbeskat-

tas innehavaren i inkomstslaget kapital vid kvittning, stängning genom kontantlikvid och för-

fall (om det är fråga om en option). Vid utnyttjande av optionen för förvärv av aktier aktuali-

seras ingen beskattning, utan det sker först när aktierna i sin tur avyttras.
28

 

För att förmånsbeskattning ska bli aktuell krävs att det förmånliga förvärvet är kopplat till 

anställningen. Om en person har fått delta i ett optionsprogram på visserligen förmånliga vill-

kor men utan att det har någon koppling till anställningen föreligger ingen tjänsteförmån. I 

RÅ 1993 ref. 56 hade en VD i två aktiebolag inom en koncern fått köpa aktier i det ena av 

bolagen till underpris. Han gjorde gällande att köpet inte skett på grund av hans anställning i 

något av bolagen utan på grund av ett avtal, som träffats i samband med vissa ägarförändring-

ar inom koncernen vid vilket han uppträtt som en oberoende affärspart. HFD menade att den 

skattskyldige hade fått köpa aktierna förmånligt på grund av den tilltro som sattes till honom 

som företagsledare i bolaget och önskemålet att han skulle bli kvar i den befattningen. Aktie-

förvärvet ansågs därför vara en skattepliktig förmån för honom. I ett annat fall, RÅ 2002 ref. 

78, var den anställde redan aktieägare i bolaget och köpte aktier på samma villkor som andra 

aktieägare. Den anställde ansågs då inte ha fått någon tjänsteförmån. 

 

                                                 

26
 11 kap. 1 § första stycket IL. 

27
 10 kap. 8 § IL. 

28
 Prop. 1997/98:133 s. 23. 
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3.2 Beskattningstidpunkten 

3.2.1 Värdepapper 

Av 10 kap. 11 § första stycket IL framgår att om en anställd på grund av sin tjänst förvärvar 

värdepapper på förmånliga villkor ska förmånen tas upp som intäkt det beskattningsår då för-

värvet sker. Vad som är ett värdepapper beskrivs däremot inte i lagtexten. Inte heller i förar-

betena har begreppet definieras utan lagstiftaren valde istället att överlämna den uppgiften till 

de rättstillämpande myndigheterna och domstolarna. I praxis och skatterättslig doktrin har 

sedan dess, genom analogier med civilrättslig lagstiftning, uttalats vissa grundläggande rekvi-

sit som ska vara uppfyllda för att värdepappersstatus ska uppnås. 

I civilrättslig doktrin råder enighet om att värdepapper är ett s.k. prestations- eller legitima-

tionspapper. Det innebär att värdepapper är en handling som är bärare av ett värde och där 

värdet kan omvandlas i pengar. I förarbetena till lagen om handel med finansiella instrument 

beskrivs värdepapper som ”en handling som tillförsäkrar innehavaren en rättighet som vanli-

gen kan omvandlas i pengar”. Av det kan dras slutsatsen att det rimligtvis bör ställas ett krav 

på att handlingen är fritt överlåtbar så att den medger en ovillkorlig rätt till betalning. Inne-

havaren måste ju ha en möjlighet att realisera rättigheten för att värdet ska kunna omvandlas i 

pengar. En del villkor och förfoganderättsinskränkningar kan dock knytas till handlingen utan 

att värdepappersstatusen faller bort.
29

 Närmare om exakt hur långtgående inskränkningar som 

kan uppställas på ett värdepapper är däremot inte klarlagt i praxis.
30

 

För värdepapper uppställs inte något krav på att det ska vara en fysisk handling. Även en rät-

tighet som registrerats i kontobaserade datasystem, något som på senare tid har ersatt många 

aktiebrev, kan betraktas som värdepapper. I praxis har det uttryckts i orden ”värdepappersför-

värv i gängse form eller i dokumentlös form”.
31

 Vidare kan konstateras att den omständighe-

ten att den anställde inte erlägger någon premie i sig inte förtar rättigheten dess egenskap av 

värdepapper. Värdepappret anses ändå ha ett värde eftersom den anställde blir skattskyldig för 

förmånsvärdet. 

För att rättighetens värde ska kunna omvandlas i pengar krävs att den är omsättningsbar. Om 

det inte går att omsätta rättigheten går värdet nämligen inte att realisera. Härtill kommer frå-

                                                 

29
 Prop. 1989/90:50 s. 74. 

30
 Se vidare avsnitt 4.3. 

31
 RÅ 1994 not. 41. 
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gorna om hur högt detta omsättningsbarhetskrav är och om det innebär ett krav att rättigheten 

måste kunna omsättas på värdepappersmarknaden. HFD prövade den frågorna i RÅ 1997 ref. 

71 då ett moderbolag i en fåmansbolagskoncern hade gett ut en syntetisk option mot mark-

nadsmässig ersättning till VD:n i ett helägt dotterbolag.
32

 Kontantbeloppet som optionen gav 

rätt till skulle baseras på aktien i dotterbolaget. Eftersom aktierna inte var marknadsnoterade 

skulle värdet istället bestämmas efter en särskild beräkningsmetod baserat på substansvärdet 

efter justering för på aktien belöpande tillskott och uttag i form av bl.a. koncernbidrag och 

utdelningar. Innehavaren hade också rätt att under optionens löptid påkalla kvittning och slut-

regleringslikvidens skulle då motsvara optionens marknadsvärde vid kvittningstidpunkten 

enligt vedertagen värderingsmetod. HFD fann att optionen var ett värdepapper. Att optionen 

varken var avsedd eller lämpad för handel på värdepappersmarknaden tillmätte HFD alltså 

ingen betydelse.  

Även i det ej överklagade förhandsbeskedet den 17 september 1998 som avsåg köpoptioner 

ansågs optionerna vara värdepapper trots att de enligt förutsättningarna inte var avsedda för 

handel på en öppen marknad.
33

 Det får således anses stå helt klart att det inte finns något krav 

på att rättigheterna ska vara marknadsnoterade för att det ska utgöra värdepapper.
34

 Denna 

slutsats är rimlig eftersom en motsatt tolkning t.ex. skulle inneburit att ett fåmansbolags inne-

hav av aktier i ett helägt dotterbolag inte skulle anses utgöra skatterättsliga värdepapper. Av 

praxis kan dessutom utläsas att kravet på verklig omsättningsbarhet är ställt förhållandevis 

lågt. Det tycks vara tillräckligt att rättighetens värde går att realisera på något sätt, så länge det 

medger en ovillkorlig rätt till betalning. 

Grundformerna av samtliga i avsnitt 2.4 redovisade incitamentsprogram – köpoptioner, teck-

ningsoptioner, konvertibler, syntetiska optioner och aktieprogram – betraktas som värdepap-

per. De har alla ett värde som kan omvandlas i pengar genom utnyttjande eller överlåtelse. 

Värdepappersstatusen kan emellertid gå förlorad beroende på hur programmen utformas och 

vilka förfoganderättsinskränkningar som uppställs. I kapitel 4 behandlas dessa frågor utförligt. 

                                                 

32
 Se beskrivning av rättsfallet i avsnitt 4.2.4. 

33
 Se beskrivning av förhandsbeskedet i avsnitt 4.2.6. 

34
 Rutberg, Optioner till anställda, SvSkT 1995 s. 569. 
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3.2.2 Personaloptioner 

Om en anställd får en rättighet som i sig inte är ett värdepapper utan innebär en rätt att i fram-

tiden förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor, 

betraktas den som en personaloption. Enligt 10 kap. 11 § andra stycket IL ska en sådan för-

mån tas upp som intäkt det beskattningsår då rätten utnyttjas eller överlåts. Personaloption är 

ett skatterättsligt begrepp och inte en inom civilrätten egen rättighetstyp. Själva begreppet 

återfinns inte i lagtext, men definieras i förarbetena på följande sätt: 

”En personaloption (eng. employee stock option) är en standardiserad rättighet som rik-

tar sig enbart till anställda inom ett företag eller en företagsgrupp. Den innebär att den 

anställde får en rätt att förvärva aktier till ett förmånligt pris. I flertalet fall erhåller den 

anställde personaloptionen utan att betala någon ersättning till utställaren. Personalop-

tionen kännetecknas av att den inte är överlåtbar och att den kan utnyttjas först efter en 

viss kvalifikationstid på så sätt att ett bestämt antal aktier får förvärvas efter en viss an-

ställningstid. Det är inte ovanligt att optionen är uppdelad i "etapper" med olika kvalifi-

kationstider, vilket ger den anställde möjlighet att förvärva fler aktier sedan ytterligare 

tidsperioder förflutit. Löptiden är lång, ofta tio år. Vanligtvis förfaller personaloptionen, 

eventuellt efter en kortare karenstid, om anställningen upphör på grund av uppsägning, 

avskedande eller dödsfall.”
35

 

Beskattning av en personaloption sker som sagt när det underliggande värdepappret förvärvas. 

Eftersom den anställde själv kan välja när optionen ska utnyttjas mellan kan-tidpunkten och 

optionens slutdag, innebär det följaktligen en möjlighet för den anställde att i viss utsträck-

ning själv styra över när beskattningstidpunkten ska inträffa. I praxis och doktrin råder nämli-

gen uppfattningen att det krävs ett faktiskt utnyttjande, dvs. en aktiv handling, för att beskatt-

ning ska utlösas. 

Att ett värdepapper ska beskattas vid förvärvet men en personaloption först när den utnyttjas 

har sin förklaring i rättigheternas olika karaktär. Ett värdepapper har ett värde som tillfaller 

den anställde i och med förvärvet. En personaloption däremot anses inte ha något värde i sig. 

Det är först när personaloptionen utnyttjas för förvärv av ett värdepapper som den anställde 

har fått en förmån. 

                                                 

35
 Prop. 1997/98:133 s. 21-22. 



23 

3.3 Beskattningskonsekvenser för företaget 

3.3.1 Sociala avgifter 

En stor personalkostnad för arbetsgivare är, förutom själva bruttolönen till den anställde, de 

sociala avgifterna. När en värdepappersförmån beskattas hos den anställde ska företaget beta-

la in arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på värdet av förmånen.
36

 Betalningstidpunkten 

sammanfaller med beskattningstidpunkten för den skattskyldige. 

Anledningen till att arbetsgivare ofta föredrar att utge värdepappersförmåner till sina anställda 

framför personaloptioner är de sociala avgifterna. Ju senare beskattningstidpunkten är desto 

högre är i regel förmånsvärdet. Om värdet på aktierna ökar rejält kan det innebära stora kost-

nader som är både betungande och svåra att förutse för företaget.  

 

3.3.2 Avdrag för kostnader  

Utgifter som ett företag har för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad 

enligt 16 kap. 1 § IL. Med detta avses bl.a. lönekostnader. Vid utfärdande av värdepapper och 

personaloptioner görs ingen traditionell löneutbetalning, men avdrag ska ändå göras.  

IL innehåller inga regler för hur, när och med vilket belopp avdrag ska göras. Istället gäller att 

avdrag får göras när kostnaden ska bokföras enligt redovisningsmässiga grunder. Det materi-

ella sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning har sin grund i regeln om god re-

dovisningssed i 14 kap. 2 § IL. Av praxis framgår att ett företag är berättigat till avdrag för 

löneutgift med ett belopp motsvarande skillnaden vid tidpunkten för den anställdes förvärv av 

aktierna, mellan börskursen och lösenpriset som den anställde betalar. Enligt Redovisningsrå-

dets rekommendationer ska kostnaden för personaloptioner beräknas löpande och dras av allt-

eftersom förmånen tjänas in, dvs. under kvalifikationstiden.
37

 Först när optionen utnyttjas blir 

den slutliga kostnaden känd.  

 

                                                 

36
 2 kap. 10 § SAL och 1 § lagen om allmän löneavgift. 

37
 Påhlsson, A 4 Inkomst av näringsverksamhet, SN 2008 s. 309 f. 

http://juridik.karnovgroup.se.ezp.sub.su.se/document/abs/RR_2004_REF_0083?src=document&versid=397-1-2011
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3.3.3 Andra skyldigheter för företaget 

Arbetsgivare är skyldiga att göra skatteavdrag för preliminär skatt vid varje tillfälle en löneut-

betalning sker.
38

 Om förmånen avser en personaloption ska skatteavdraget göras när arbetsgi-

varen fått kännedom om att rättigheten har utnyttjats eller överlåtits.
39

 Vidare ska företaget 

dessutom lämna kontrolluppgift om förmånen.
40

 För att företaget ska kunna fullgöra denna 

skyldighet föreskrivs att den anställde, i de fall förmånen utgör en personaloption, underrättar 

arbetsgivaren när optionen har utnyttjats. Om arbetsgivaren får vetskap om att en förmån 

uppkommit, men inte fått någon underrättelse från den anställde ska förhållandet anmälas till 

Skatteverket. Skatteverket kan därefter förelägga den anställde att lämna underrättelsen till 

arbetsgivaren.
41

 

 

 

  

                                                 

38
 10 kap. 2 § SFL. 

39
 11 kap. 8 § första stycket SFL. 

40
 15 kap. 2, 4-5 §§ SFL. 

41
 Carlsson, Arbetsgivares skyldigheter, SN 2005 s. 49. 
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4 Analys av rättspraxis avseende beskattningstidpunkten 

4.1 Inledning 

Frågan om tidpunkten för skattepliktens inträde har avgörande betydelse för det belopp som 

förmånen ska värderas till. Så som framgått tidigare utgår bedömningen från om det som för-

värvats utgör ett skatterättsligt värdepapper. De grundläggande rekvisiten för ett värdepapper 

har behandlats i avsnitt 3.2.1. I det här kapitlet analyseras hur de rekvisiten ska tolkas och 

vilka omständigheter (förfoganderättsinskränkningar och andra villkor) som kan förta värde-

pappersstatusen. Även de tolknings- och tillämpningsproblem som är starkt förknippade med 

värdepappersregeln kommer att belysas.  

Det är inte ovanligt att domstolen bedömer att värdepappersregeln inte är tillämplig eftersom 

”ett förvärv av värdepapper inte kan anses ha skett”. I en sådan situation kan domstolen an-

tingen syfta på att rättigheten i sig inte uppfyller kraven för skatterättslig värdepappersstatus. 

Det kan emellertid också vara så att rättigheten som sådan utgör ett värdepapper men att den 

anställde inte anses ha förvärvat den. Värt att hålla i minnet är alltså att värdepappersbedöm-

ningen förutsätter att det både ska vara fråga om ett egentligt förvärv och att det som har för-

värvats utgör ett skatterättsligt värdepapper.
42

 

Här ska också nämnas att värdepappersbedömningen och de problem som uppstår skiljer sig 

åt beroende på vilken typ av rättighet det är fråga om. Standardiserade optioner utgör alltid 

värdepapper och vållar därför inga problem. De rättighetstyper som däremot är intressanta att 

studera närmare är aktier och icke-standardiserade instrument utfärdade enligt ABL å ena 

sidan, och privaträttsliga optioner såsom köpoptioner och syntetiska optioner å andra sidan. 

För de tidigare rättighetstyperna koncentreras bedömningen i regel till frågan huruvida ett 

verkligt förvärv har skett eller inte. Vid bedömning av privaträttsliga optioner blir det däremot 

ofta aktuellt att pröva om själva rättigheten utgör ett värdepapper. Varför bedömningarna och 

problemen skiljer sig åt mellan olika rättighetstyper kommer att framgå nedan. 

 

                                                 

42
 Liljeborg, Anställdas förvärv av värdepapper och personaloptioner, SN 2000 s. 582. 
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4.2 Genomgång av rättspraxis 

4.2.1 RÅ 1986 ref. 36 

Skåne-Gripen AB beslutade vid en extra bolagsstämma i oktober 1983 att utge konvertibla 

skuldebrev till sina anställda i syfte att stimulera till ett långsiktigt engagemang och intresse i 

bolagets framtida utveckling. Rent praktiskt verkställdes emissionen genom att hela lånet 

emitterades till Post- och Kreditbanken. Banken tecknade i sin tur bindande avtal om överlå-

telse av skuldebreven till de anställda i Skåne-Gripen och dess dotterbolag, vilka önskade 

förvärva konvertibla skuldebrev i bolaget. För förvärven uppställdes vissa villkor. För det 

första fick skuldebreven inte överlåtas innan dess att konvertering var möjlig vilket var i maj 

1989. Innehavaren hade däremot rätt att när som helst säga upp skuldebrevet mot betalning. 

Vidare gällde att innehavaren var skyldig att i vissa särskilt angivna fall sälja tillbaka skulde-

brevet till banken för ett pris som motsvarade skuldebrevets nominella belopp, dvs. det belopp 

som skuldebrevet hade förvärvats för. Omständigheter som kunde grunda sådan skyldighet 

var bl.a. uppsägning från den anställdes sida, avskedande samt uppsägning från bolagets sida 

av orsak som hänförde sig till den anställde personligen. 

P.S., en av de anställda som förvärvat konvertibler, ställde en fråga till SRN om han med an-

ledning av förvärvet av skuldebreven skulle anses ha fått en förmån från arbetsgivaren Skåne-

Gripen. Nämnden bedömde att om skuldebreven när konverteringsperioden inleddes skulle ha 

ett högre marknadsvärde än det belopp som P.S. hade erlagt vid sitt förvärv, skulle mellan-

skillnaden utgöra en skattepliktig förmån. Eftersom något värde inte kunde tillgodogöras för-

rän konverteringsperioden inletts, gick det däremot först då att avgöra om någon förmån fak-

tiskt hade uppkommit och i så fall till vilket belopp. Förhandsbeskedet överklagades. 

HFD inledde med att konstatera att anställdas rätt till förvärv av aktier som understiger lägsta 

betalkursen för aktien på förvärvsdagen ska utgöra en tjänsteförmån. Konvertiblerna var att 

betraktas som värdepapper och enligt kontantprincipen skulle de beskattas när P.S. fritt kunde 

disponera över skuldebreven.
43

 Denna tidpunkt inträffade först när konverteringsperioden 

inleddes och förfoganderättsinskränkningarna upphörde. 

 

                                                 

43
 Värdepappersregeln (10 kap. 11 § första stycket IL) fanns inte vid tiden för det här avgörandet.  
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4.2.2 RÅ 1994 not. 41 

Å.H. var anställd i W AB och accepterade ett erbjudande om optioner som gav rätt till förvärv 

av aktier. I optionsplanen uppställdes ett antal villkor enligt vilka optionerna bl.a. inte fick 

överlåtas och inte utnyttjas förrän tidigast efter tre år från utfärdandet. Optionerna hade en 

löptid på tio år. Vidare innehöll optionsplanen ett villkor som innebar att optionerna omedel-

bart förföll om den anställde slutade sin anställning i W. 

SRN ansåg att Å.H. i och med förvärvet inte kunde anses ha fått del av en skattepliktig för-

mån eftersom optionerna med anledning av de uppställda villkoren inte utgjorde värdepapper. 

Istället skulle optionerna beskattas vid den tidpunkt då hennes rätt att förvärva aktier kunde 

utnyttjas.
44

 HFD fastslog nämndens förhandsbesked. 

 

4.2.3 RÅ 1996 ref. 92 

F var anställd i den svenska filialen till X som var ett dotterföretag till det amerikanska börs-

noterade bolaget Y. Inom koncernen fanns en internationell plan för aktieägarskap, s.k. stock 

ownership plan. Anställda från olika länder kunde delta i denna plan enligt samma regler. 

Syftet med planen var att stimulera till långsiktigt sparande samtidigt som man skulle känna 

en större samhörighet och lojalitet med företaget. Planen byggde på att F och övriga anställda 

sparare aktier i det amerikanska moderbolaget Y samt att den lokala arbetsgivaren gjorde ett 

s.k. skuggsparande för de anställdas räkning, också i form av aktier i Y. Arbetsgivarens 

skuggsparande konverterades till aktier i Y på samma sätt som F:s sparande. De aktier som 

förvärvades köptes in av en särskild förvaltare och F. fick inte förfoganderätt över de skugg-

sparade aktierna förrän efter fem år. Utdelning på aktierna i depån användes under tiden till 

förvärv av ytterligare Y-aktier genom förvaltarens försorg. Rösträtten till aktierna tillkom i 

princip F, men av praktiska skäl fick förvaltaren fullmakt att rösta. De skuggsparade aktierna 

gick även förlorade om han avslutade sin anställning under kvalifikationstiden. 

SRN ansåg att de skuggsparade aktierna inte utgjorde någon självständig rättighet och därmed 

inte skulle anses förvärvade förrän de enligt planen var intjänade, dvs. efter kvalifikationsti-

den om fem år. HFD:s majoritet delade nämndens bedömning och fastställde förhandsbeske-

det. Minoriteten å andra sidan fann vid en samlad bedömning att F skulle anses ha förvärvat 

                                                 

44
 Personaloptionsregeln (10 kap. 11 § andra stycket IL) fanns inte vid tiden för det här avgörandet. 
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aktierna redan när de köptes in av förvaltaren. Ett bindande avtal hade nämligen ingåtts mel-

lan F och arbetsgivaren enligt vilket parternas avsikt uppenbarligen var att F skulle bli slutlig 

förvärvare av aktierna. Enligt HFD:s minoritet innebar det att förvärvet skulle anses ha skett 

redan när de skuggsparade aktierna köptes in. Det som dessutom talade för en sådan uppfatt-

ning var att F hade rätt till utdelning och rätt att genom förvaltaren utöva rösträtt på bolags-

stämman. 

 

4.2.4 RÅ 1997 ref. 71 

A var vice VD och anställd på heltid i X AB, ett helägt dotterbolag till fåmansföretaget Y AB. 

Y erbjöd A och andra ledande befattningshavare i X att mot en premie som motsvarade mark-

nadsvärdet förvärva syntetiska optioner utfärdade av Y. Optionerna gav en rätt att vid en 

framtida tidpunkt, optionens slutdag, erhålla betalning vars storlek berodde på värdet av en 

aktie i X vid det tillfället. Vid sådan stängning av optionen skulle den kontanta slutreglerings-

likviden motsvara det belopp varmed värdet översteg ett lösenspris för aktien som bestämts 

vid optionsavtalets ingående. Optionsinnehavaren hade under optionens löptid rätt att påkalla 

kvittning, varvid den kontanta slutregleringslikviden skulle motsvara optionens marknadsvär-

de vid den tidpunkten enligt vedertagen värderingsmetod. Optionerna hade en löptid på tre år. 

De kunde när som helst överlåtas till en annan person, dock med hembudsskyldighet till Y. 

Vidare var rätten till betalning ovillkorlig och således inte beroende av att innehavaren kvar-

stod i bolagets tjänst. 

A ansökte om förhandsbesked på frågan om en slutregleringslikvid som han kom att erhålla 

vid kvittning eller stängning av optionen skulle tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst eller 

kapital. SRN ansåg att eftersom optionerna var förvärvade till marknadspris blev någon in-

komstbeskattning inte aktuell. Nämnden konstaterade dock att optionerna var att betraktas 

som värdepapper. En efter förvärvet realiserad värdeförändring skulle beskattas inkomstslaget 

kapital. HFD gjorde samma bedömning och fastslog nämndens förhandsbesked. 

 

4.2.5 SRN:s förhandsbesked den 18 juni 1998 

I detta ej överklagade förhandsbesked fick F som var anställd i X AB erhålla optionsrätter 

som berättigade till nyteckning av aktier i X. Teckningsoptionerna hade en löptid på tre och 

ett halvt år. Optionerna var fritt överlåtbara men innehöll en hembudsskyldighet till X. Sådan 
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skyldighet förelåg även om F:s anställning hos X skulle upphöra. Om X valde att inte lösa in 

optionerna fick F fritt förfoga över dem. 

SRN ansåg att optionsrätterna skulle kvalificera som värdepapper. F skulle därför förmånsbe-

skattas omedelbart vid förvärvstidpunkten och en därefter uppkommande värdeförändring 

beskattas i inkomstslaget kapital.
45

  

 

4.2.6 SRN:s förhandsbesked den 17 september 1998 

Företaget X AB avsåg att införa ett köpoptionsprogram för sina högre befattningshavare. 

Köpoptioner skulle utfärdas under åren 1998, 1999 och 2000 av en aktieägare i X eller en 

annan extern part. Någon organiserad handel skulle inte förekomma, men köpoptionerna skul-

le ändå registreras hos Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (VPC). De villkor som upp-

ställdes var i huvudsak följande. Den anställde skulle erlägga marknadsmässig premie för 

optionerna enligt en extern värdering. Varje köpoption gav rätt att förvärva en aktie av serie B 

i bolaget till ett i förväg bestämt lösenpris. Löptiden var tre år. Optionerna var fritt överlåtbara 

och kunde utnyttjas för förvärv av aktier när som helst under löptiden. Det fanns inte något 

krav om fortsatt anställning. Förutom sedvanliga omräkningsvillkor fanns det en klausul en-

ligt vilken innehavaren kunde kräva att utfärdaren återköpte optionen till marknadspris enligt 

en extern värdering. Parterna övervägde senare att inte ha 1999 års köpoptioner VPC-anslutna 

och införa en hembudsklausul i villkoren för dessa. Klausulen innebar en skyldighet för inne-

havaren att före en försäljning av köpoptionen först hembjuda den till utfärdaren för mark-

nadsmässigt vederlag. 

E avsåg att förvärva köpoptioner enligt optionsprogrammet och vände sig därför till SRN för 

att få ett förhandsbesked om hur dessa skulle komma att beskattas. SRN ansåg att köpoptio-

nerna var värdepapper.
46

 

 

4.2.7 RÅ 2003 not. 41 

Styrelsen för X AB beslutade att bolaget skulle ställa ut personaloptioner och vederlagsfritt 

tilldela dessa till anställda i X, däribland Y. Varje option berättigade innehavaren att i framti-

                                                 

45
 Förhandsbeskedet finns återgivet i Skatteverkets rättsfallsprotokoll 25/98. 

46
 Förhandsbeskedet finns återgivet och kommenterat i Skatteverkets rättsfallsprotokoll 29/98.  
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den få köpa en aktie i X för ett pris som motsvarade aktiens marknadsvärde vid tidpunkten för 

tilldelningen av personaloptionerna. Enligt optionsvillkoren var rätten att utnyttja optionen för 

förvärv av aktier uppdelad på tre olika intjänandeperioder. Om anställningen upphörde före en 

intjänandetidpunks utgång förföll de personaloptioner som ännu inte hade intjänats. Vidare 

kunde optionerna inte överlåtas eller pantsättas och i princip endast utnyttjas om innehavaren 

fortfarande var anställd i koncernen.  

X önskade komplettera optionsvillkoren med en rätt för innehavaren att som ett alternativ till 

köp av aktier utnyttja optionen genom att påkalla erhållande av ett belopp i kontanter. Denna 

kontantlösen skulle motsvara det belopp varmed kursen på en aktie i X per den dag optionen 

utnyttjades översteg lösenspriset för en option multiplicerat med det antal optionsrätter som är 

föremål för utnyttjandet. X ansökte hos SRN om ett förhandsbesked om huruvida optionerna 

med detta kompletterande villkor alltjämt skulle betraktas som en personaloption samt om det 

hade någon betydelse om det var X som ensidigt ägde rätten att besluta om kontantlösen istäl-

let för förvärv av aktier. 

SRN anförde att även om innehavaren Y hade möjlighet att välja ett kontantbelopp istället för 

förvärv av aktier hade hon enligt nämndens mening en rätt att i framtiden förvärva värdepap-

per i enlighet med 10 kap. 11 § andra stycket IL. Optionen skulle därför betraktas som en per-

sonaloption och beskattas vid utnyttjandet. Om däremot X hade rätt att ensidigt välja mellan 

att utge ett kontantbelopp eller aktier, ansåg SRN att Y inte hade någon självständig rätt att 

förvärva aktier. Därmed var optionen ingen personaloption och förmånen skulle istället be-

skattas enligt kontantprincipen. HFD gjorde samma bedömning och fastställde SRN:s för-

handsbesked. 

 

4.2.8 RÅ 2004 ref. 35 I 

K.E. var anställd i ett svenskt dotterbolag till det finska moderbolaget S. Hon accepterade ett 

erbjudande från S att teckna ett räntefritt skuldebrev och erhöll samtidigt optionsrätter som 

berättigade till nyteckning av aktier i S (teckningsoptioner). Aktieteckningen kunde bara ske 

under tre olika perioder och endast om aktiekursen översteg en viss nivå. Vidare var optioner-

na belagda med överlåtelseförbud innan varje teckningsperiods början och behövde dessutom 

lämnas tillbaka utan vederlag om anställningen av en annan orsak än pensionering eller döds-

fall upphörde innan en teckningsperiod. Det av K.E. utlånade beloppet skulle återbetalas fem 
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månader före den första aktieteckningsperioden eller, om hennes anställning upphörde till 

följd av t.ex. uppsägning innan detta, vid denna tidpunkt. 

Frågorna som hänsköts till SRN var huruvida teckningsoptionerna skulle betraktas som vär-

depapper eller personaloptioner samt vid vilken tidpunkt beskattningen skulle ske. SRN kon-

staterade att optionerna vid optionslånets tecknande varken varit överlåtbara eller realiserbara 

samt att rätten att tillgodogöra sig värdet av dessa genom utnyttjande eller överlåtelse varit 

villkorad av fortsatt anställning. Optionsrätterna kunde därför inte betraktas som bärare av 

sådana självständiga rättigheter att de skulle klassificeras som värdepapper. Istället menade 

SRN att det var fråga om en rätt att i framtiden förvärva aktier (personaloptioner) och att för-

månsbeskattningen skulle ske när K.E. faktiskt utnyttjade rätten att förvärva aktier i S eller 

överlät den rättigheten. 

HFD var inledningsvis enig med SRN och menade att optionsrätterna med hänsyn till de vill-

kor som gällde inte kunde anses vara värdepapper utan istället en rätt att i framtiden förvärva 

värdepapper. Beskattningen skulle därför enligt 10 kap. 11 § andra stycket IL ske när rätten 

utnyttjades för förvärv av värdepapper. Sedan anförde HFD: ”Ett sådant utnyttjande får anses 

ha ägt rum när K.E. vid aktieteckningsperiodens början blir innehavare av optionsrätter som 

hon kan förfoga över”. HFD menade alltså att beskattningen skulle ske vid den tidpunkt som 

teckningsoptionerna för första gången kunde utnyttjas för förvärv av de underliggande aktier-

na. 

 

4.2.9 RÅ 2004 ref. 35 II 

I egenskap av anställd i SCA AB tilldelats J.F. optioner avseende förvärv av aktier i bolaget 

enligt villkor som angavs i en optionsplan. Optionerna kunde utnyttjas först efter viss tid från 

utdelningen och var uppdelad på tre olika kvalifikationsperioder. Om anställningen upphörde 

innan kvalifikationstiden löpt ut förföll optionerna till den del de inte intjänats. Enligt villko-

ren var det inte möjligt att sälja, pantsätta eller på annat sätt förfoga över optionerna annat än 

för förvärv av SCA-aktier. Optionerna hade en löptid på sju år. Det var ostridigt att optionerna 

skatterättsligt skulle betraktas som personaloptioner.  

Inom SCA övervägde man att begränsa villkoren om förfoganderättsinskränkningarna till att 

enbart omfatta optioner för vilka kvalifikationstiden ännu inte hade löpt ut. J.F. önskade där-

för få svar på frågan om detta skulle få några konsekvenser för beskattningstidpunkten. 
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SRN ansåg att en villkorsändring inte skulle påverka hur optionerna behandlades skattemäs-

sigt. I motiveringen anförde nämnden: 

”Även om personaloptioner normalt kännetecknas av att de är förenade med förfogan-

derättsinskränkningar som gör att de inte kan överlåtas eller pantsättas (jfr prop. 

1997/98:133 s. 24) så anges uttryckligen i lagtexten att överlåtelse av personaloptioner 

kan förekomma. En ändring av förutsättningarna för att disponera över optionerna som 

enbart innebär att förfoganderättsinskränkningarna tas bort efter kvalifikationstidens ut-

gång kan därför inte anses medföra att förmånens karaktär av personaloption inte längre 

är för handen.” 

Trots att förfoganderättsinskränkningarna togs bort ansåg alltså SRN att optionerna var att 

betraktas som personaloptioner. Beskattning skulle därför alltjämt ske när J.F. utnyttjade rät-

ten för aktieförvärv eller överlät den. 

HFD däremot menade att om villkoren ändrades fanns det inte längre några förfoganderättsin-

skränkningar för de optioner vars kvalifikationstid hade löpt ut. Optionerna skulle därför an-

ses ändra karaktär från personaloptioner till värdepapper och förmånsbeskattningen ske det år 

då villkorsändringen gjordes eller vid det senare tillfället när kvalifikationstiden löpt ut. 

 

4.2.10 RÅ 2009 ref. 86  

Målet rörde sökanden A som var anställd i ett svenskt bolag inom en finsk koncern. Han och 

andra ledande befattningshavare hade fått delta i koncernens incitamentsprogram som veder-

lagsfritt tilldelade aktier i moderbolaget X (gratisaktier). Aktierna gav rösträtt och rätt till ut-

delning och registrerades på sökandens svenska värdepapperskonto. A fick inte överlåta akti-

erna eller förfoga över dem förrän två år hade förflutit från intjänandeåret. Om han slutade sin 

anställning under kvalifikationstiden var han skyldig att utan ersättning överföra aktierna till-

baka till X. 

SRN hänvisade i sin bedömning bl.a. till RÅ 1996 ref. 92 (skuggsparmålet) och RÅ 2004 ref. 

35 I och II som också rörde överlåtelseförbud. En avvikande omständighet i förevarande fall 

var att A hade rätt till utdelning och rösträtt redan under villkorstiden. Trots detta ansåg SRN 

att förvärv av aktierna skulle anses ha skett först när kvalifikationstiden löpt ut. 
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HFD kom till en annat domslut. I en kort motivering anförde de att de villkor som var aktuella 

inte kunde leda till att beskattningen sköts upp. Förvärv av aktierna skulle därmed anses ha 

skett redan när de registrerades på A:s värdepapperskonto. Hur de skatterättsliga konsekven-

serna skulle bli om han på grund av att han avslutade sin anställning under kvalifikationstiden 

tvingades lämna tillbaka aktierna gav HFD inget svar på. Istället återförvisades målet i denna 

del tillbaka till SRN.
47

  

 

4.2.11 RÅ 2009 not. 206 

Ett antal personer avsåg att starta ett kreditmarknadsbolag tillsammans med en utländsk risk-

kapitalfond. Sökandena hade alla de rättigheter som följer av ABL såsom rösträtt och rätt till 

utdelning samt även rätt att uppbära marknadsmässig lön. Aktieägaravtalet som upprättades 

hade till syfte att bekräfta att delägarna var ense om att gemensamt bedriva och utveckla verk-

samheten mot ett bestämt mål, nämligen en försäljning eller börsnotering. Delägarna var 

bundna av avtalet i drygt sju år om inte en försäljning eller börsnotering hade skett innan dess. 

Aktierna var pantsatta som säkerhet för förpliktelserna enligt avtalet. Dessutom innehöll avta-

let en del begränsningar i sökandenas möjligheter att förfoga över aktierna under denna tid. 

T.ex. krävde överlåtelse av aktier till andra än vissa närstående samtycke från övriga aktieäga-

re. Riskkapitalfonden hade däremot rätt att fritt sälja upp till 50 procent av sina aktier till 

andra institutionella investerare. Övriga aktieägare hade under vissa omständigheter rätt att 

köpa en annan delägares aktier för ursprungligt inköpspris i två fall. Det första var om en sö-

kande själv slutade sin anställning av annat skäl än att bolaget väsentligt brutit mot anställ-

ningsavtalet. Det andra var om bolaget sagt upp anställningen på annan saklig grund än ar-

betsbrist, t.ex. engagemang i konkurrerande verksamhet (avtalsbrott). 

SRN ansåg att sökandena skulle anses ha förvärvat aktierna redan vid aktieteckningen. 

Nämnden grundade sitt beslut på att sökandena hade rätt till utdelning och rösträtt även under 

tiden som förfoganderättsinskränkningarna gällde. En annan omständighet som också talade 

för förvärv vid denna tidpunkt var att sökandena hade planerat att tillsammans starta den ak-

tuella verksamheten och att de tillskjutit lika mycket kapital per aktie i bolaget som huvudak-

tieägaren och övriga delägare samt att de i viss utsträckning gått i borgen för bolagets skulder. 
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 Se RÅ 2010 ref. 113, avsnitt 4.2.12. 
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HFD stämde in i SRN:s bedömning och ansåg att de i målet aktuella begränsningarna i möj-

ligheterna att förfoga över aktierna inte skulle leda till en senareläggning av anskaffningstid-

punkten för aktierna. 

 

4.2.12 RÅ 2010 ref. 113 

Bakgrunden i målet var RÅ 2009 ref. 86.
48

 HFD hade i det fallet återförvisat frågan till SRN 

om hur beskattningskonsekvenserna skulle bli om A, som redan blivit förmånsbeskattad vid 

förvärvet, skulle sluta sin anställning och tvingas lämna tillbaka aktierna utan vederlag. SRN 

ansåg att de återlämnade aktierna skulle anses avyttrade för 0 kr varvid en kapitalförlust skul-

le uppstå hänförlig till inkomstslaget kapital. Nämnden anförde: 

”En följd av att aktierna anses förvärvade i samband med registreringen på A:s avstäm-

ningskonto är att framtida avkastning på dem och värdeförändringar i förhållande till 

anskaffningsutgiften (= förmånsbeskattat belopp) som realiseras kommer att hänföras 

till inkomstslaget kapital. Den omständigheten att han tvingas att lämna tillbaka aktierna 

i enlighet med de villkor som gäller för förvärvet av dem bör därför ses som en avytt-

ring vid inkomstbeskattningen. Aktierna får anses avyttrade för 0 kr. En uppkommen 

kapitalförlust är hänförlig till inkomstslaget kapital.”  

HFD gjorde samma bedömning som SRN och fastställde nämndens förhandsbesked. 

 

4.2.13 RÅ 2010 not. 129  

A förvärvade aktier i arbetsgivarbolaget X AB och teckningsoptioner utgivna av X. Aktierna 

förvärvades till marknadspris och teckningsoptionerna till ett pris som beräknats enligt en 

vedertagen värderingsmodell. I aktieägaravtalet uppställdes ett antal villkor som uppgavs gäl-

la även för optionerna. Båda rättigheterna var fritt överlåtbara, dock med flera förbehåll. Om 

A skulle begå ett väsentligt avtalsbrott var han tvungen att hembjuda rättigheterna till huvud-

aktieägaren till det lägsta av marknadsvärde och anskaffningsvärde. Han skulle därmed gå 

miste om en ev. värdeökning. Enligt ett annat villkor var han skyldig att hembjuda instrumen-

ten till marknadsvärde om han slutade sin anställning. 
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SRN ansåg med hänvisning till RÅ 2009 not. 206 att aktierna skulle anses förvärvade, och 

därmed beskattas, vid avtalstidpunkten och att det inte fanns någon anledning att göra en an-

nan bedömning avseende teckningsoptionerna. Enligt deras uppfattning var de uppställda vill-

koren inte sådana att de påverkade instrumentens värdepappersstatus. HFD gjorde samma 

bedömning som nämnden och fastställde deras förhandsbesked.  

 

4.3 Förfoganderättsinskränkningar 

4.3.1 Allmänt  

I det här avsnittet ska betydelsen av förfoganderättsinskränkningar vid värdepappersbedöm-

ningen behandlas. Generella slutsatser om specifika villkor kommer till viss del att göras men 

framför allt läggs fokus på deras betydelse i bedömningen av aktier, teckningsoptioner och 

konvertibler utifrån praxis avseende just sådana rättighetstyper. Hur olika inskränkningar på-

verkar värdepappersstatusen för privaträttsliga optioner behandlas sedan närmare i avsnitt 4.4. 

Man kan säga att det finns tre principiella slag av inskränkningar som begränsar innehavarens 

förfogande- och utnyttjanderätt över ett värdepapper.
49

 Det första är att rättigheten har en kva-

lifikationstid under vilken innehavaren inte kan tillgodogöra sig hela det ekonomiska värdet 

av rättigheten. Det andra är att utnyttjande av värdepappret är villkorad fortsatt anställning 

inom företaget. Slutligen finns det sådana villkor som på olika sätt begränsar innehavarens 

möjligheter att fritt förfoga över värdepappret, t.ex. hembudsklausuler och överlåtelseförbud. 

I regel kombineras flera olika villkor och det är inte ovanligt att ett villkor innebär en in-

skränkning av mer än ett av ovanstående slag. 

 

4.3.2 Villkor om fortsatt anställning 

Om man betänker att syftet med aktierelaterade incitamentsprogram är att knyta anställda till 

företaget och öka lojaliteten bland medarbetarna, ter det sig naturligt att arbetsgivarbolaget i 

programmet vill uppställa villkor som försäkrar just en fortsatt anställning. Det hör snarare till 

undantagen att den anställdes möjligheter att tillgodogöra sig värdet av ett incitamentspro-

gram inte görs beroende av en fortsatt anställning i företaget. Arbetsgivarens målsättning tor-
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de i regel vara att inskränka förfoganderätten så mycket att den anställde knyts till företaget 

under en lång tid samtidigt som inskränkningarna inte blir så omfattande att rättigheten förlo-

rar sin karaktär som värdepapper. 

På vilket sätt den anställde knyts till företaget genom incitamentsprogrammet varierar. Kravet 

på fortsatt anställning uppställs dock sällan som ett enskilt villkor utan verkar som ett bakom-

liggande syfte till de övriga villkor som uppställs. Gemensamt för alla optioner är t.ex. att de 

har en kvalifikationstid under vilken förmånen ”tjänas in”. Under denna period kan optionen 

inte användas för förvärv av den underliggande tillgången. På så sätt finns ett incitament för 

den anställde att kvarstå i anställningen under hela kvalifikationstiden för att sedan kunna 

utnyttja optionen. Överlåtelseförbud under kvalifikationstiden är inte heller ovanligt och 

ibland uppställs även sådant förbud efter kvalifikationstiden vilket ytterligare håller kvar den 

anställde.
50

  

Villkor som innebär att rättigheten går förlorad om anställningen upphör är också vanligt fö-

rekommande. Sådana typer av villkor kan formuleras på olika sätt. Om en option innehåller 

ett villkor om att optionen förfaller om anställningen upphör kan det aldrig vara ett värdepap-

per.
51

 Som bärare av ett värde kan ett värdepapper nämligen inte förfalla under andra omstän-

digheter än att löptiden löpt ut. Saken blir en annan om det föreskrivs en skyldighet för den 

anställde att lämna tillbaka instrumenten om anställningen upphör. Tidigare i rättspraxis an-

sågs nog ett sådant villkor inte heller kunna kvalificera rättigheten som ett värdepapper.
52

 I 

och med RÅ 2009 ref. 86 har det emellertid klarlagts att aktier är värdepapper som ska beskat-

tas direkt vid förvärvet trots att de innehåller en klausul om att de måste lämnas tillbaka om 

anställningen slutar. 

 

4.3.3 Kvalifikationstidens betydelse 

Incitamentsprogram, och framför allt optioner, har ofta en kvalifikationstid innan vilken rät-

tigheten inte får utnyttjas. Om sådan kvalifikationstid har någon betydelse för bedömningen 

av om det är fråga om ett värdepapper har prövat i praxis vid flera tillfällen. För teckningsop-

tioner som är inregistrerade vid en börs och för standardiserade optioner är det tveklöst så att 
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de betraktas som värdepapper även om de har en kvalifikationstid.
53

 Rättsfallet RÅ 1986 ref. 

36 avsåg konvertibler som inte kunde konverteras till aktier förrän tidigast fem år efter för-

värvet. I målet tillmätte HFD inte kvalifikationstiden någon betydelse i bedömningen av om 

det var fråga om ett värdepapper. Slutsatsen som kan dras av detta avgörande såväl som sena-

re rättspraxis är att kvalifikationstiden som sådan saknar betydelse i bedömningen om rättig-

heten är ett värdepapper eller inte. 

 

4.3.4 Överlåtelseförbud  

Trots att kvalifikationstiden i sig inte påverkar värdepappersbedömningen, kan olika villkor 

som föreskrivs gälla under denna period vara av betydelse. Ett ofta vanligt förekommande 

villkor är överlåtelseförbud under kvalifikationstiden. Inte sällan uppställs dessutom mer 

långtgående överlåtelseförbud som inskränker innehavarens möjligheter att överlåta rättighe-

ten också lång tid efter att den egentliga kvalifikationstiden har passerat. 

I RÅ 1986 ref. 36 fick innehavaren inte överlåta skuldebreven förrän konverteringsperioden 

hade inletts. HFD ansåg att förvärvet av skuldebreven utgjorde ett värdepappersförvärv. Efter-

som domstolen inte kommenterade överlåtelseförbudet i sina domskäl är det svårt att veta vad 

de ansåg om en sådan inskränknings betydelse rent principiellt. I målet hade dock innehava-

ren rätt att när som helst säga upp skuldebrevet mot betalning. Det är inte omöjligt att det var 

denna möjlighet som gjorde att överlåtelseförbudet tycktes sakna betydelse i målet. 

Ett annat utfall blev det i RÅ 2004 ref. 35 I. Då förelåg ett överlåtelseförbud för teckningsop-

tionerna innan varje teckningsperiods början. Dessutom behövde optionerna lämnas tillbaka 

om anställningen upphörde. HFD ansåg att optionerna med hänsyn till de villkor som upp-

ställdes var att betraktas som personaloptioner. Av rättsfallet kan slutsatsen dras att ett överlå-

telseförbud tillsammans med en skyldighet att lämna tillbaka optionerna vid anställningens 

upphörande utesluter möjligheterna för ett värdepappersförvärv. Generellt bör då kunna sägas 

att HFD ansåg att ett strängt överlåtelseförbud är en inskränkning som gör att rättigheten inte 

kan betraktas som ett värdepapper såtillvida det inte kombineras med något annat villkor som 

på något sätt gör det möjligt för innehavaren att tillgodogöra sig rättighetens värde, likt möj-

ligheten i RÅ 1986 ref. 36 att säga upp skuldebrevet mot betalning. 
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HFD:s dom i 2004 års fall väcker en rad frågor och funderingar. Den allmänna uppfattningen 

innan den här domen kom var att teckningsoptioner och andra instrument utfärdare enligt 

ABL skatterättsligt alltid är att betraktas som värdepapper.
54

 I de fall en teckningsoption är 

förenade med alltför långtgående förfoganderättsinskränkningar har den alltjämt betraktats 

som ett värdepapper men med en uppskjuten förvärvstidpunkt och därmed även beskattnings-

tidpunkt.
55

 Enligt HFD kan nu en teckningsoption även vara en personaloption. I målet är det 

visserligen fråga om ett optionslån utgivet enligt finsk aktiebolagsrätt. Det finns dock ingen 

anledning att tro att den aspekten hade någon avgörande betydelse för utgången i målet.
56

  

RÅ 2009 ref. 86 och RÅ 2009 not. 206 gällde aktier som i båda målen gav rätt till utdelning 

och rösträtt omedelbart vid förvärvet. I förstnämnda fall gällde dock ett överlåtelseförbud i två 

år från intjänandet och i det senare fallet fanns ett överlåtelseförbud till andra än närstående 

som gällde i sju år (dock med möjlighet att överlåta med samtycke från övriga aktieägare). 

HFD ansåg i båda målen att det var fråga om värdepapper som skulle beskattas vid den fak-

tiska förvärvstidpunkten.  

Vilken slutsats kan då dras från 2004 och 2009 års avgöranden angående betydelsen av över-

låtelseförbud? En slutsats kan grunda sig i att innehavarna i 2009 års fall i och med förvärvet 

fick både rösträtt och rätt till utdelning på aktierna vilket skulle vara anledningen till att vär-

depapper ansågs föreligga. Att inte betrakta ett förvärv med sådana rättigheter som ett värde-

papper vore nämligen riskabelt med hänsyn till lagstiftarens syfte med värdepappersregeln. 

En sådan tolkning skulle innebära att trots ett överlåtelseförbud har värdepappersförvärv skett 

så länge det finns andra villkor som gör att innehavaren ändå tillförs rättigheten och ekono-

miska värden, låt vara att innehavaren inte kan tillgodogöra sig hela värdet genom realisering. 

Tolkningen ligger i linje med RÅ 1986 ref. 36 där överlåtelseförbudet inte tillmättes någon 

betydelse troligen med anledning av att innehavaren kunde sälja tillbaka skuldebrevet till ut-

färdaren när som helst. Det som talar emot en sådan tolkning är att de rättigheter som inneha-

varna tillerkändes redan vid förvärvet – rösträtten och rätten till utdelning – inte motsvarade 

det fulla ekonomiska värdet. 
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En annan slutsats som kan dras är att HFD bedömer aktier och teckningsoptioner olika. Som 

anförts ovan ansågs teckningsoptioner utfärdade enligt ABL tidigare alltid vara värdepapper, 

även om de var försedda med förfoganderättsinskränkningar. RÅ 2004 ref. 35 I visar att HFD 

inte nödvändigtvis anser att så är fallet. Möjligheten finns att HFD däremot alltjämt anser att 

aktier undantagslöst ska betraktas som värdepapper. I varje fall kan ett överlåtelseförbud inte 

förta en aktie dess värdepappersstatus likt det skulle kunna med en teckningsoption. För en 

sådan slutsats talar möjligtvis att aktier utgör det civilrättsligt viktigaste värdepappret och av 

denna anledning intar en särställning även skatterättsligt.
57

 Ett sådant resonemang tror jag 

dock inte ligger bakom HFD:s domslut och jag kan inte heller hitta något annat som skulle 

tala för en sådan slutsats. 

En tredje tänkbar slutsats är att HFD helt enkelt har gått ifrån sin praxis från 2004 och i 2009 

års avgöranden återigen slutit upp bakom ståndpunkten att aktiebolagsrättsliga instrument 

alltid utgör värdepapper. Denna tolkning anser jag framstår som den mest rimliga. Det skulle 

innebära att ett överlåtelseförbud inte resulterar i en uppskjuten beskattningstidpunkt, i varje 

fall inte så länge någon form av rättighet tillfaller innehavaren. 

 

4.3.5 Hembudsförbehåll och liknande villkor 

En portalbestämmelse i ABL är att aktier fritt ska kunna säljas eller byta ägare i samband med 

bodelning och arv (4 kap. 7 § ABL). En förutsättning när man köper aktier i ett marknadsno-

terat bolag är att innehavet när som helst ska kunna avvecklas. Risken för inlåsning av aktie-

ägare i bolagsförhållanden är skälet till att ABL i största mån möjliggör för aktieägare att dra 

sig ur bolaget när som helst genom att realisera sitt innehav. Vid köp av aktier i fåmansföretag 

torde däremot syftet normalt vara en långsiktig investering.
58

 Ett undantag från ABL:s gene-

rella frihet att överlåta aktier är vissa omsättningshinder som tillåts om de förs in i bolagsord-

ningen, t.ex. hembudsförbehåll. 

Ett hembudsförbehåll enligt ABL innebär att en ny ägare av en aktie åläggs att efterhöra om 

någon annan, i regel aktieägare, vill lösa aktien till det pris som erlagts. Om ingen vill lösa 

aktien har en bindande ägandeövergång skett.
59

 Ett hembud påverkar således inte överlåtarens 
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möjligheter att förfoga över aktien utan istället är det förvärvarens omedelbara äganderätt som 

inskränks. Ibland skrivs klausuler som innebär en skyldighet för innehavaren att erbjuda ut-

färdaren att köpa tillbaka rättigheten innan den får överlåtas till någon annan eller att sådan 

skyldighet föreligger om den anställde innehavaren slutar sin anställning. Klausulen kan då 

närmast likna ett återköpsförbehåll i det tidigare fallet, och i det senare fallet ett tvångsförsälj-

ningsförbehåll.
60

 I doktrin och rättsfall inom skatterätten talas dock ofta om hembudsförbehåll 

i en vidare mening och omfattar då även nu nämnda typer av klausuler. 

Ett hembudsförbehåll som är utformat efter ABL:s regler påverkar aldrig värdepappersbe-

dömningen. Detsamma torde gälla en hembudsklausul som förpliktigar innehavaren att hem-

bjuda rättigheten till utfärdaren innan en överlåtelse. En förfoganderättsinskränkning förelig-

ger visserligen om innehavaren inte fritt kan överlåta rättigheten till vem han vill. Det väsent-

liga är dock inte att fritt kunna förfoga över rättigheten utan att värdet går att realisera. I ett ej 

överklagat förhandsbesked den 18 juni 1998 bekräftade SRN att teckningsoptioner utgjorde 

värdepapper trots att de innehöll ett hembudsförbehåll. Sammanfattningsvis kan sägas att en 

klausul som medger en marknadsmässig ersättning vid en hembjudning inte påverkar inneha-

varens ovillkorliga möjlighet att realisera rättigheten. Visserligen begränsas förfoganderätten 

men det är utan betydelse för värdepappersbedömningen i detta sammanhang. 

Inte heller situationen att klausulen inte medger marknadsvärde vid hembudet har ansetts på-

verka värdepappersbedömningen för konvertibler, teckningsoptioner och aktier. Genom RÅ 

2010 not. 129 fastställde HFD att en hembudsskyldighet inte förtar värdepappersstatusen på 

teckningsoptioner trots att klausulen innebar att hembudet skulle ske till det lägsta av mark-

nadsvärdet och anskaffningsvärdet om anställningen upphörde på grund av väsentligt avtals-

brott. Om anställningen upphör av s.k. ”bad leaver conditions” godtas således även villkor 

som inskränker innehavarens möjlighet att få ut hela marknadsvärdet efter en värdeökning av 

optionen. Antagligen anser HFD att risken för avtalsbrott inte kan motivera att beskattnings-

tidpunkten skjuts upp, och om den anställde gör sig skyldig till avtalsbrott får han också stå 

för förlusten av värdepappret trots att han redan har blivit beskattad. HFD kom till samma 

slutsats om hembudsförbehållets betydelse för värdepappersförvärv av aktier i RÅ 2009 ref. 

86 och RÅ 2009 not. 206. Av RÅ 1986 ref. 36 följer att samma sak gäller för konvertibler 

trots att innehavaren enligt hembudsvillkoret inte garanteras en marknadsmässig ersättning. 
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4.4 Särskilt om optioner som inte är utfärdade enligt ABL 

4.4.1 Köpoptioner 

De incitamentsprogram som föranleder mest problem när det gäller att avgöra om de utgör 

värdepapper är s.k. privaträttsliga optioner. Hit räknas sådana optioner som inte är avsedda för 

handel på kapitalmarknaden och som är individuellt utformade, bl.a. köpoptioner. I det ej 

överklagade förhandsbeskedet den 17 september 1998 tog SRN ställning till just köpoptioner 

och fastslog att de trots vissa inskränkningar var värdepapper. Förhandsbeskedet var av prin-

cipiell betydelse när det kom eftersom det såvitt känt var i princip första gången som SRN 

direkt svarade på frågan om en viss typ av rättighet var ett värdepapper eller inte.
61

 

SRN:s bedömning av köpoptioner i förhandsbeskedet var att optionen var överlåtbar och gav 

en ovillkorlig rätt till betalning och därför skulle utgöra värdepapper. I förevarande mål fanns 

visserligen en hembudsklausul som utgjorde en inskränkning i förfoganderätten. SRN tillmät-

te dock inte detta villkor någon betydelse i bedömningen. Slutsatsen avseende hembudsklau-

suler i köpoptionsprogram är att det väsentliga torde vara om den anställde har en möjlighet 

att realisera den tillgång som rättigheten representerar till gällande marknadspris. Förekoms-

ten av en sådan klausul bör därför i sig inte innebära att rättigheten förlorar sin karaktär som 

värdepapper. Om ett hembud ska ske under marknadspris är det emellertid inte orimligt att 

köpoptioner inte anses vara värdepapper. 

 

4.4.2 Syntetiska optioner 

Beskattning av syntetiska optioner har vid ett antal tillfällen blivit föremål för behandling av 

HFD. Praxis visar att beskattningen kan variera en del beroende på hur optionsvillkoren ut-

formas. I det betydelsefulla rättsfallet RÅ 1997 ref. 71 klargjordes att synteter kan betraktas 

som värdepapper om de är fritt överlåtbara och saknar koppling till anställningen. I det aktuel-

la målet hade den anställde erlagt marknadsmässig ersättning för optionerna och någon för-

månsbeskattning kom därför inte i fråga. Den omständigheten att optionerna innehöll en hem-

budsskyldighet för innehavaren påverkade inte bedömningen. Av målet framgår vidare att 

synteter i dess grundform aldrig kan vara personaloptioner eftersom de inte ger rätt till förvärv 
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av värdepapper, utan endast ett kontant belopp. Rättsfallet får betraktas som ett betydelsefullt 

prejudikat och hänvisningar till domen görs ofta när det är fråga om syntetiska optioner. 

Ett kammarrättsavgörande från 2013 gällde optioner som gav innehavaren en rätt till en kon-

tantlikvid baserat på bolagets resultat.
62

 Optionerna var fritt överlåtbara men innehåll en rätt 

för utfärdaren att återköpa optionen om innehavaren slutade sin anställning. KR menade att en 

eventuell utomstående förvärvare av optionen blev beroende av den anställdes fortsatta an-

ställning. Om den anställde avslutade sin anställning under löptiden kunde förvärvaren bli 

skyldig att sälja tillbaka optionen. Ett sådant villkor innebar enligt KR:s mening en alltför stor 

inskränkning i förfoganderätten att optionen inte kunde anses vara ett värdepapper. Jag kan 

tycka att KR:s resonemang är lite tveksamt. I RÅ 1997 ref. 71 uttalade HFD visserligen att 

optionerna skulle sakna koppling till tjänsten. Innebörden måste dock tolkas som att optioner-

na inte fick vara villkorade av fortsatt anställning i den bemärkelsen att de förföll om anställ-

ningen upphörde. I målet som KR hade att ta ställning till förelåg endast en rätt för utfärdaren 

att återköpa optionerna om anställningen upphörde. Förutsatt att denna återköpsrätt gällde mot 

marknadsvärdet förelog alltjämt en möjlighet för innehavaren, vare sig det var den anställde 

eller en utomstående förvärvare, att få ut hela värdet av rättigheten. KR lade även vikt vid den 

omständigheten att betalningen för optionen hade skett på andra grunder än de i det skriftliga 

optionsavtalet och att även andra omständigheter talade för att parterna inte respekterat op-

tionsavtalet. Det tyckte KR förstärkte bilden av att det inte rörde sig om något värdepapper. 

Jag anser dock ändå att optionen borde betraktats som ett värdepapper eftersom kravet på 

ovillkorlig rätt till betalning var uppfyllt. Därigenom blir optionen en handling som besitter ett 

realiserbart värde. Beskattning borde enligt mig ha skett redan vid förvärvet. 

I RÅ 2003 not. 41 uppställdes optionsvillkor som innebar en möjlighet för innehavaren att 

välja mellan att erhålla ett kontantbelopp eller att förvärva aktier. Optionen var inte något vär-

depapper. Vid en sådan situation ansåg HFD att optionen skulle betraktas som en personalop-

tion eftersom den innebar en rätt att i framtiden förvärva värdepapper. Om valet mellan kon-

tantbelopp och aktier däremot tillföll det utfärdande bolaget ansåg HFD inte att det kunde 

utgöra en personaloption eftersom innehavaren inte hade fått en självständig rätt att i framti-

den förvärva värdepapper. Beskattning skulle därför ske enligt kontantprincipen. 
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4.4.3 Karaktärsbyte till följd av villkorsändring 

Hur beskattningen blir om en anställd förvärvar en rättighet som vid själva förvärvet inte ut-

gör något värdepapper men som vid en senare tidpunkt övergår till att bli ett värdepapper i 

form av en option avseende rätt till förvärv av värdepapper har diskuterats en del i doktrin.
63

 I 

RÅ 2004 ref. 35 II slog HFD fast att det är möjligt för personaloptioner att ändra karaktär till 

värdepapper om optionsvillkoren ändras så att förfoganderättsinskränkningarna inte längre 

gäller. Följden av domslutet blev att optioner som redan var intjänade automatiskt ändrade 

karaktär till värdepapper, medan de optioner som fortfarande löpte med en kvalifikationstid 

och därmed hade överlåtelseförbud alltjämt betraktades som personaloptioner och blev värde-

papper först när kvalifikationstiden löpte ut.  

 

4.5 Slutsats 

Avsaknaden av ett definierat värdepappersbegrepp har gjort tolkningen och tillämpningen av 

10 kap. 11 § IL svår. Praxis visar att olika frågor och problem aktualiseras beroende på vilken 

rättighetstyp som bedöms. Rättigheterna som har behandlats ovan kan delas in i två huvud-

grupper: 1) aktier och instrument utfärdade enligt ABL, samt 2) privaträttsliga optioner. Där-

utöver nämndes även något kort om standardiserade optioner.   

Standardiserade optioner är marknadsmässigt omsatta optioner som genom sin utformning är 

anpassade för allmän handel. På grund av sina standardiserade villkor i särskilda optionsavtal 

utgör de alltid värdepapper. 10 kap. 11 § första stycket IL tillämpas och beskattning sker 

omedelbart vid förvärvet. Några svårigheter eller problem vid bedömningen torde aldrig upp-

stå.  

Till kategorin privaträttsliga optioner hör dels köpoptioner och syntetiska optioner som inte är 

avsedda för handel på värdepappersmarknaden och som är individuellt utformade, dels andra 

former av utfästelser som en arbetsgivare gör gentemot sina anställda. I avsaknad av ett lagde-

finierat värdepappersbegrepp måste bedömningen utgå från de i praxis uttalade grundläggan-

de rekvisiten för värdepappersstatus: rättigheten ska besitta ett värde som går att realisera och 

dessutom ge en ovillkorlig rätt till betalning. Hur de rekvisiten ska tolkas är dock inte klart. 
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Om en option på grund av förfoganderättsinskränkningarna anses vara en personaloption, kan 

den emellertid ändra karaktär till ett värdepapper om villkoren i optionsplanen ändras eller när 

inskränkningarna enligt optionsplanen upphör att gälla. Beskattning ska då ske vid denna tid-

punkt enligt värdepappersregeln.  

Aktier och instrument utfärdade enligt ABL bör alltid betraktas som skatterättsliga värdepap-

per. Det är och har varit den rådande uppfattningen i doktrin och, med undantag från RÅ 2004 

ref. 35 I, även inom rättstillämpningen. Värdepappersbedömningen av sådana rättigheter är 

däremot långt ifrån så enkel som det låter. Hänsyn måste nämligen tas till förfoganderättsin-

skränkningar som visserligen inte kan förta värdepappersstatusen men som däremot kan med-

föra att den anställde inte kan anses ha förvärvat någon rättighet.
64

 Så var fallet i RÅ 1996 ref. 

92 där HFD ansåg att de skuggsparare aktierna på grund av inskränkningarna inte utgjorde 

någon självständig rättighet och därmed inte skulle anses förvärvade förrän de enligt planen 

var intjänade och därmed fick förfogas över. Man brukar i dessa situationer tala om en upp-

skjuten eller senarelagd förvärvstidpunkt. För att ett förvärv ska anses ha skett är det också av 

betydelse att konstatera att ett bindande avtal mellan den anställde och arbetsgivaren har in-

gåtts. Om villkoren för ett förvärv medför för långtgående förfoganderättsinskränkningar kan 

det betraktas som att ett avtal inte har kommit till stånd och något förvärv därmed inte skett.  

I det omdiskuterade RÅ 2004 ref. 35 I resonerade HFD inte kring en uppskjuten förvärvstid-

punkt. Istället menade domstolen att överlåtelseförbudet och övriga förfogandeinskränkningar 

medförde att teckningsoptionerna skulle betraktas som personaloptioner och beskattas vid 

kan-tidpunkten. Domen är märklig utifrån mer än en aspekt. För det första var den allmänt 

rådande rättsuppfattningen att teckningsoptioner skatterättsligt alltid skulle bedömas vara vär-

depapper. För det andra ansåg HFD att det inte krävdes något faktiskt utnyttjande av optio-

nerna för beskattning enligt personaloptionsregeln. Det man kan fundera över är varför dom-

stolen inte valde att resonera om en uppskjuten förvärvstidpunkt som i 1996 års fall. Ett för-

värv av teckningsoptionerna skulle då inte anses ha uppkommit förrän de kunde förfogas 

över, och beskattning skulle ske vid denna tidpunkt enligt värdepappersregeln. En sådan lös-

ning hade nämligen inneburit samma beskattningskonsekvenser och dessutom legat i linje 

med den rådande rättsuppfattningen. 
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Av att döma från rättstillämpning och praxis under de tio år som förflutit sedan avgörandet 

har HFD:s domskäl och domslut inte har fått någon stor genomslagskraft. Jag skulle därför 

vilja påstå att prejudikatvärdet av RÅ 2004 ref. 35 I är litet och troligen kommer vi att få se en 

förändrad praxis i de frågor som HFD ställdes inför. Till viss del har det redan kommit. I RÅ 

2009 ref. 86 och RÅ 2009 not. 206 ansåg HFD att aktier var värdepapper trots att de var be-

lagda med överlåtelseförbud. I avsnitt 4.3.4 har jag diskuterat hur dessa domar kan tolkas i 

förhållande till RÅ 2004 ref. 35 I och vilka slutsatser som kan dras. Jag anser att om utgången 

i 2009 års mål berodde på omständigheter som inte förelåg i 2004 års mål är det rimligt att 

anta att domstolen hade skrivit det. Min tolkning är istället att det faktum att HFD i sina dom-

skäl i 2009 års domar inte hänvisar till 2004 års avgörande tyder på att de har ändrat sin prax-

is.  

Det finns emellertid ett annat sätt att tolka 2004 års fall på som innebär att HFD inte ansåg att 

teckningsoptioner var personaloptioner. De personaloptioner som domstolen talade om var 

enligt den tolkningen istället optionsrätter att i framtiden förvärva teckningsoptionerna. Ut-

nyttjande av de tidigare optionsrätterna skulle anses ha skett när den anställde fick del av 

teckningsoptionerna vilket inträffade när inskränkningarna för dessa upphörde.
65

 En sådan 

tolkning låter förvisso rimligare än den jag anfört tidigare, men baserat på HFD:s formulering 

i domskälen kan slutsatsen lika gärna vara en syftning på att det var teckningsoptionerna som 

utgjorde personaloptionerna. Oavsett vilken tolkning som är den riktiga verkar HFD ha tagit 

avstånd från det rättsfallet. 

Det finns intresse att också nämna några extra ord om RÅ 2009 ref. 86. Det finns nämligen 

tolkningar av den domen som menar att slutsatserna som ska dras inte handlar om överlåtelse-

förbudets eller andra villkors betydelse för förvärvstidpunkten. Istället är HFD:s ståndpunkt 

att aktier alltid utgör ett omedelbart förvärv av värdepapper oaktat alla förfoganderättsin-

skränkningar som kan uppställas.
66

 En sådan tolkning skulle innebära att begreppet uppskjutet 

förvärv inte längre förekommer utan att aktier och andra ABL-instrument blir skatterättsliga 

värdepapper så snart en civilrättslig övergång har skett. Enligt min mening är det för tidigt att 

dra en sådan rak slutsats. Jag tror nämligen att det fortfarande finns tillfällen då en aktie på 
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grund av mycket långtgående inskränkningar ska betraktas som ett värdepapper som ännu inte 

har förvärvats.
67

 

I det följande ska några slutsatser dras kring betydelsen av specifika förfoganderättsinskränk-

ningar. I fråga om privaträttsliga optioner kan inskränkningarna påverka värdepappersstatusen 

medan för aktier, teckningsoptioner och konvertibler handlar det istället om att ett förvärv inte 

ska anses ha skett. Som framgår har inskränkande villkor i regel större betydelse för i bedöm-

ningen av privaträttsliga optioner.
68

 Samma typ av förfoganderättsinskränkning kan nämligen 

innebära att en icke standardiserad köpoption inte betraktas som ett värdepapper medan den 

inte påverkar bedömningen av en teckningsoption. Orsaken ligger i de aktiebolagsrättsliga 

instrumentens inneboende karaktär som värdepapper. 

Vad gäller betydelsen av ett villkor om överlåtelseförbud som sådant torde slutsatsen bli föl-

jande. Om den anställde saknar möjlighet att både förfoga över rättigheten och tillgodogöra 

sig ekonomisk ersättning av densamma, föreligger inget värdepapper. En option med överlå-

telseförbud under kvalifikationstiden torde därför som regel inte kunna anses ha värdepap-

persstatus. Om det däremot finns någon annan möjlighet för innehavaren att tillgodogöra sig 

värdet, t.ex. genom att sälja tillbaka det till utfärdaren, kan värdepappersstatus ändå uppkom-

ma. Genom RÅ 2009 ref. 86 och RÅ 2009 not. 206 kan slutsatsen dras att överlåtelseförbud 

mindre betydelse när det är fråga om aktier. Villkoret fråntar då inte värdepappersstatusen så 

länge någon form av ekonomisk rättighet tillfaller innehavaren. I de målen var det troligtvis så 

att den civilrättsliga äganderättsövergången i kombination med rösträtt och rätt till utdelning 

ansågs vara tillräckliga rättigheter för att beskattning skulle ske redan vid det faktiska förvär-

vet. 

I fråga om hembuds- och återköpsklausuler och liknande villkor är utgångspunkten vid be-

dömningen om rättigheten ovillkorligen kan realiseras. Om villkoret ger innehavaren rätt till 

en marknadsmässig ersättning är det ett värdepapper trots att själva förfoganderätten in-

skränks genom klausulen.  

Att en rättighet måste säljas tillbaka om den anställde slutar sin anställning påverkar inte vär-

depappersbedömningen av samma anledning som angetts i stycket ovan. Att värdeförändring-

en realiseras om anställningen upphör är således utan betydelse. Av praxis framgår vidare att 
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även att förbehåll som innebär att innehavaren tvingas sälja tillbaka rättigheterna för ett pris 

som understiger marknadsvärdet alternativt lämna tillbaka dem utan ersättning om anställ-

ningen upphör är utan betydelse för aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Om värde-

pappren senare behöver lämnas tillbaka utan ersättning ska de anses avyttrade för 0 kr och den 

uppkomna kapitalförlusten får dras av i inkomstslaget kapital. Om ett optionsavtal föreskriver 

att optioner ”faller” om anställningen upphör är det däremot aldrig fråga om ett värdepapper. 

Ett värdepapper kan nämligen inte bli ogiltig med mindre än att löptiden går ut. 

Vidare kan det konstateras att kvalifikationstiden som sådan aldrig förtar värdepappersstatu-

sen hos en option. Det får anses stå helt klart efter flera HFD-avgöranden där kvalifikationsti-

den inte har tillmätts någon betydelse i bedömningen. Man kan dock fundera över om samma 

slutsats kan dras oavsett hur lång kvalifikationstid som uppställs. Såvitt jag vet har HFD inte 

prövat den frågan, men det är inte helt omöjligt att en mycket lång kvalifikationstid skulle 

kunna medföra att ett värdepapper inte anses ha förvärvats. Ingen säker slutsats kan emellertid 

dras förrän frågan faktiskt har prövats av HFD.  
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5 Behov av lagstiftningsöversyn på området 

5.1 Ett lagdefinierat värdepappersbegrepp 

Den osäkerhet som råder på området kring beskattning av incitamentsprogram har sin grund i 

avsaknaden av ett definierat värdepappersbegrepp. Om lagstiftaren hade valt att formulera ett 

sådant begrepp i lagtexten eller förarbetena när värdepappersregeln infördes i slutet av 1980-

talet skulle problemen som den här framställningen har kartlagt troligtvis vara betydligt färre. 

Genom praxis har visserligen klargjorts ett antal rekvisit som måste vara uppfyllda för att det 

ska vara ett värdepapper. HFD har bl.a. sagt att rättigheten ska besitta ett realiserbart värde 

och ge en ovillkorlig rätt till betalning. Definitionen har emellertid visat sig medföra tillämp-

ningsproblem. Det är t.ex. inte klart hur kravet på ovillkorlig betalning ska tolkas och bedö-

mas. Anses en optionsinnehavare ha en ovillkorlig rätt till betalning om personen tvingas att 

sälja tillbaka optionen till utfärdaren vid anställningens avslutande? Om det sker till mark-

nadspris är svaret ja. I praxis har däremot aktier bedömts vara värdepapper trots att de skulle 

lämnas tillbaka utan ersättning om anställningen upphörde.
69

 I det fallet kan kravet på ovill-

korlig betalning inte anses uppfyllt, men ett värdepappersförvärv förelåg likväl. 

Tidigare har beskrivits att bakgrunden till värdepappersregeln var att lagstiftaren ville införa 

omedelbar beskattning för värdepappersförmåner även om de innehöll vissa förfogande-

rättsinskränkningar. Att lagstiftaren inte närmare klargjorde vilka inskränkningar man syftade 

på har lett till betydande svårigheter att dra gränsen mellan å ena sidan sådana inskränkningar 

som inte förtar värdepappersstatusen och å andra sidan inskränkningar som medför att det inte 

kan anses vara fråga om ett värdepapper. Tanken var nog att överlåta den uppgiften till 

rättstillämpningen men problemet är att HFD aldrig har uttalat sig principiellt om specifika 

förfoganderättsinskränkningar utan endast betydelsen av dem i det enskilda fallet. Ibland har 

domskälen dessutom varit så kortfattade att det inte ens varit möjligt att utläsa vilka omstän-

digheter i det enskilda målet som har lett till att en rättighet ansågs vara ett värdepapper eller 

inte. 

Inom juridiken är största möjliga koherens av begrepp mellan olika rättsområden alltid att 

föredra. Att ha ett värdepappersbegrepp inom skatterätten, om än ett odefinierat oklart sådant, 

som av allt att döma inte är detsamma som det inom civilrätten har visat sig vara problema-
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tiskt. Att t.ex. betrakta teckningsoptioner som något annat än värdepapper ter sig orimligt, 

även om det endast är i ett skatterättsligt sammanhang.
70

 Min tolkning är emellertid att just 

det domslutet innebar en riktning som lagstiftaren inte hade tänkt sig trots att man hade uttalat 

att det skatterättsliga värdepappersbegreppet inte nödvändigtvis behöver stämma överens med 

det civilrättsliga. I senare praxis har emellertid klargjorts att det rättsfallet är ett undantag som 

HFD har distanserat sig från. Icke desto mindre belyser rättsfallet ett  tydligt problem. När 

lagstiftaren överlät åt rättstillämparen att närmare bestämma tillämpningsområdet för värde-

pappersregeln gavs för få riktlinjer om hur det skulle gå till. Uppgiften blev för svår för 

rättstillämparen vilket inte minst visat sig i, enligt mig, många dåligt motiverade domskäl från 

HFD. 

Sammantaget finner jag att ett lagdefinierat värdepappersbegrepp under alla omständigheter 

är att önska. Först och främst borde begreppet som sådant definieras. Det skulle kunna göras 

genom en formulering av de grundläggande rekvisit som ska vara uppfyllda för att det ska bli 

ett värdepapper. Ett annat sätt är att räkna upp vilka olika rättighetstyper som utgör ett värde-

papper. En sådan lista kan vara uttömmande men med någon form av generalklausul, eller 

icke uttömmande som exempel på vilka rättigheter som alltid utgör värdepapper. 

Därutöver anser jag att lagstiftaren borde uttala sig om när ett värdepapper inte föreligger. Det 

handlar om att klargöra vilka förfoganderättsinskränkningar och andra villkor som förtar vär-

depappersstatusen alternativt leder till uppskjutet förvärv för aktier, teckningsoptioner och 

konvertibler. Givetvis fordras även ett grundläggande begrepp (se stycket ovan) för att ett 

klargörande om inskränkningarna ska kunna relateras till något. Ett sådant klargörande skulle 

alltså inte fungera som en omvänd definition av värdepappersbegreppet, utan snarare en väg-

ledning i hur rekvisiten för värdepappersstatus ska tolkas.  

Dels vore det önskvärt att lagstiftaren tog ställning till om ett värdepapper kan ha hur lång 

kvalifikationstid som helst. Vidare finns ett stort behov av att få betydelsen av t.ex. överlåtel-

seförbud och villkor om återlämningsskyldighet vid avslutad anställning klargjorda. Även om 

lagstiftaren generellt drar sig från att vara alltför konkret och detaljerad i lagtexten anser jag 

inte att det är orimligt att få de villkoren fästa i lag. En alternativ metod skulle kunna vara en 

definition lik denna:  
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”Om möjligheten att förfoga över rättigheten inskränks på ett sätt att den skattskyldige 

inte på något sätt kan tillgodogöra sig dess värde, ska ett värdepapper inte anses förvär-

vat.” 

Med en sådan formulering tydliggörs visserligen inte exakt vilka inskränkningar som kan 

godtas. För att ytterligare öka förutsägbarheten vore det bästa därför att konkret uttala sig om 

respektive inskränkning. Om det är något som lagstiftaren dock inte vill göra tror jag att defi-

nitionen ovan också kan fungera. Den kan nämligen fånga upp både överlåtelseförbud, hem-

budsklausul, återköpsklausul samt tvångsförsäljningsklausul och villkor om återlämnande vid 

avslutad anställning. Fördelen med en sådan lösning är att fokus flyttas från de enskilda in-

skränkningarna till en helhetsbedömning av förfoganderätten över värdepappret. Det torde 

vara en mer ändamålsenlig lösning än att reglera vissa villkor enskilt. I förarbetena får lagstif-

taren sedan förtydliga uttryck som ”tillgodogöra sig dess värde” och liknande. 

Slutligen finns det enligt mig ett behov av att förhållandet mellan den skatterättsliga och civil-

rättsliga begreppsbildningen klargörs. Det kan med fördel göras även om en uttrycklig defini-

tion av det skatterättsliga värdepappersbegreppet införs. Av förklarliga skäl valde lagstiftaren 

att inte sätta likhetstecken mellan dessa två för att inte begränsa skatteplikten till de civilrätts-

ligt existerande värdepappersformerna. Det skulle nämligen ha kunnat leda till en utformning 

av nya rättigheter som inte förekommer inom civilrätten och därför inte omfattats av värde-

pappersregeln. Däremot borde lagstiftaren på något sätt ha givit sin syn på vilken status ett 

civilrättsligt värdepapper har skatterättsligt. Framför allt tycker jag att rättsläget kring aktier 

och instrument utfärdade enligt ABL borde klargöras. Trots att praxis och doktrin varit över-

ens om att de alltid utgör värdepapper, har RÅ 2004 ref. 35 I skapat en viss förvirring av rätts-

läget. Den typ av formulering som jag tänker mig är en utveckling av den i stycket ovan:  

”Om möjligheten att förfoga över rättigheten inskränks på ett sätt att den skattskyldige 

inte på något sätt kan tillgodogöra sig dess värde, ska ett värdepapper inte anses förvär-

vat. I fråga om aktier och instrument utfärdade enligt svensk aktiebolagsrätt som omfat-

tas av sådana inskränkningar, ska den skattskyldige anses förvärvat värdepapper vid den 
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tidpunkt då de kan förfogas över eller när innehavaren på annat sätt får del av rättighe-

tens värde.”
71

 

Med ett sådant klargörande i lagtext eller förarbete ökas förutsägbarheten för aktier och teck-

ningsoptioner som är vanligt förekommande och betydelsefulla incitamentsprogram. 

Ju mer detaljerad en lagstiftning är, desto mindre kan den generellt sägas omfatta. Det här 

torde vara det skäl som talar emot att lagstiftaren skulle vilja gå in och definiera värdepap-

persbegreppet. Risken ökar då att vissa förmåner inte faller in under värdepappersregeln och 

beskattningen därmed skjuts upp. Ett annat skäl till att lagstiftaren inte definierade begreppet 

när lagen kom till kan ha varit att rättstillämparen ofta har bättre förutsättningar för att be-

stämma det närmare tillämpningsområdet för en lagregel. Vilka typer av incitamentsprogram, 

hur de utformas och vilka inskränkningar som används är nämligen förhållanden som varierar 

med tiden. En för detaljerad lagregel riskerar därför att bli inaktuell eller irrelevant alltefter-

som arbetsmarknadens bruk av incitamentsprogram förändras. Alternativt riskerar lagen att 

förhindra arbetsgivare att utforma program efter parternas vilja och behov. De lagstiftningsåt-

gärder som jag har diskuterat ovan anser jag emellertid är tillräckligt generella för att den ris-

ken ska minimeras. Behovet av ökad förutsägbarhet och rättssäkerhet talar under alla omstän-

digheter för att en tydligare lagstiftning måste till. 

 

5.2 Ett lagdefinierat personaloptionsbegrepp 

När personaloptionsregeln infördes ansåg en majoritet av remissinstanserna att begreppet per-

sonaloption skulle definieras i lagtexten.
72

 När man betraktar 10 kap. 11 § IL i ljuset av förar-

beten och praxis förstår man varför remissinstanserna tyckte det. Att först ha ett odefinierat 

värdepappersbegrepp och sedan införa ett odefinierat personaloptionsbegrepp som utgår från 

det tidigare begreppet ter sig alldeles för oförutsägbart. Lagstiftarens skäl var emellertid att 

man inte skulle kunna kringgå beskattningen av värdepappersförmåner. Bestämmelsen om 

personaloptioner infördes som ett komplement till värdepappersregeln och avsågs omfatta alla 

förmåner att i framtiden förvärva värdepapper när rätten i sig inte var att anse som ett värde-
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papper.
73

 Därför ansåg lagstiftaren att någon definition av begreppet personaloption inte var 

nödvändigt. 

Även om det flera gånger kan vara svårt att avgöra om en förmån utgör en personaloption 

torde anledningen sällan vara att det begreppet är odefinierat utan snarare det faktum att vär-

depappersbegreppet är det. 10 kap. 11 § IL är konstruerad på ett sådant sätt att man vid till-

lämpningen alltid utgår från en bedömning av om förmånen i sig är ett värdepapper. Är svaret 

nej blir nästa fråga om förmånen är en rätt till ett framtida värdepappersförvärv. Således blir 

det aldrig aktuellt att närmare studera innebörden av en personaloption och därför anser jag att 

det inte finns något behov av att lagfästa en sådan definition. 

 

5.3 Möjligheterna att få förhandsbesked 

I Sverige finns möjlighet att få bindande förhandsbesked i olika skattefrågor. Institutet tillkom 

ursprungligen för att öka förutsägbarheten för skattskyldiga som övervägde att genomföra 

transaktioner med oklara beskattningskonsekvenser. Förhandsbeskeden har dock med tiden 

kommit att få allt större betydelse som prejudikat. Den viktigaste rättsutvecklingen i praxis 

sker numera genom förhandsbesked som överklagats till HFD.
74

 Majoriteten av de rättsfall 

som har behandlats i den har framställningen har kommit till HFD efter överklagande av ett 

förhandsbesked. Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden som är en myndighet under 

Finansdepartementet. Både fysiska och juridiska personer samt det allmänna ombudet hos 

Skatteverket har möjlighet att ansöka om förhandsbesked. I praktiken innebär institutet att den 

skattskyldige får ett bindande svar på en eller flera specifika beskattningsfrågor. Ett förhands-

besked som vunnit laga kraft har bindande verkan i skatteprocessen för Skatteverket och för-

valtningsdomstolarna. 

En av tankarna bakom förhandsbeskedsinstitutet är att den skattskyldige ska kunna få ett 

snabbt och konkret svar angående beskattningskonsekvenserna och därigenom undvika en dyr 

och utdragen skatteprocess. Kritik har dock riktats mot SRN för att det tar för lång tid att få ett 

förhandsbesked. En förklaring till att ärendena enligt mångas åsikt överarbetas är att nämnden 
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är utformad för att fungera i prejudikatbildningen.
75

 Eftersom höga krav därför ställs både på 

att ansökningarna är väl genomarbetade och på utformningen av nämndens beslut, drar pro-

cessen ut på tiden. Extra kännbart blir det för skattskyldiga som ansökt om en ”enkel” fråga 

utan prejudikatintresse.  

Mot den bakgrunden är det förståligt att Skatteverket inom ramen för sin serviceskyldighet 

har utvecklat ett eget förfarande med möjlighet för skattskyldiga att få ett skriftligt besked på 

olika skattefrågor. Skatteverket ger också ett uttalat åtagande att följa svaret när underlaget för 

beskattningen sedan ska beslutas. Denna förenklade process har blivit populär eftersom vänte-

tiden i regel är kortare än för förhandsbesked hos SRN. Förfarandet har dock brister. Bl.a. får 

dessa skriftliga ställningstaganden inte status som praxis vilket medför en osäkerhet i vilken 

vägledning som kan dras från dem i liknande fall. Eftersom det inte finns någon lagreglering 

kring förfarandet är det vidare osäkert vad som gäller om svaret är negativt för den skattskyl-

dige. Till detta kan läggas att även om Skatteverket beslutar i enlighet med ett positivt svar 

finns ingen garanti för att beslutet inte ifrågasätts av det allmänna ombudet vars uppgift är just 

att granska Skatteverkets beslut i viktiga frågor.
76

 

Att ha två parallella system, dels förhandsbesked av SRN och dels skriftliga svar från Skatte-

verket, som inte är samordnade med varandra och som dessutom var för sig har sina brister är 

inte bra. Fungerande förfarande som ger snabba och tillförlitliga svar på skattskyldigas frågor 

är nämligen essentiellt för att leva upp till legalitetsprincipens krav på förutsägbarhet i be-

skattningsfrågor.  

År 2013 tillsatte regeringen en särskild utredning vars uppgift var att göra en översyn av för-

handsbeskedsinstitutet och analysera om det fanns behov av någon kompletterande form av 

bindande besked i förväg i skattefrågor i enskilda fall.
77

 Syftet med utredningen var att skapa 

stärkta förutsättningar för förutsägbarheten och stärka rättssäkerheten för enskilda på skatte-

området. Utredningen resulterade i ett helt färskt betänkande i vilket ett antal förslag till för-

bättringar i förhandsbeskedsinstitutet ges.
78

 Den övervägande delen av förslagen tar dock syf-

te på att stärka prejudikatbildningen och mycket få förslag ges för hur förfarandet ska kunna 

förkortas och förenklas för enskilda. 
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Min åsikt är att det bör till fler åtgärder för att underlätta för enskilda att få förhandsbesked i 

skattefrågor. Extra viktiga blir förhandsbeskeden vid beskattning av incitamentsprogram ef-

tersom rättsläget på det här området är så pass osäkert. Peder André, ordförande i SRN:s av-

delning för direkt skatt, och Kristina Ståhl, justitieråd i HFD, ger i sin artikel (Förhandsbeske-

den i stöpsleven, SN 2014) ett antal förslag till hur förfarandet kan förbättras. Framför allt 

handlar det om att integrera SRN:s förhandsbeskedsinstitut och Skatteverkets förfarande med 

varandra. Skatteverket skulle vara första instans i alla ärenden om förhandsbesked. Den skatt-

skyldige och allmänna ombudet skulle ha en möjlighet att överklaga verkets beslut till SRN.  I 

de fall där den skattskyldige och Skatteverket är överens skulle ärendet, utom i de fall av mer 

principiellt intresse där allmänna ombudet kan tänkas utnyttja sin rätt att överklaga, stanna 

hos verket och den skattskyldige snabbare få ett bindande förhandsbesked. SRN:s uppgift 

skulle bli att överpröva Skatteverkets beslut och därmed få nämnden en mer domstolslik verk-

samhet än idag. 

För att möta problemen kring osäkerheten om beskattningstidpunkten för värdepappersförmå-

ner anser jag att de idéer som André och Ståhl framför är värda att diskuteras. Ett viktigt steg 

på vägen är nämligen att underlätta för både företag och de anställda som avser att delta i ett 

incitamentsprogram att förutspå beskattningskonsekvenserna av en viss utformning. För att nå 

dit krävs att processen effektiviseras och handläggningstiden kortas ner. Förslagen som läm-

nades av förhandsbeskedsutredningen tror jag dessvärre inte skulle lösa någon av den proble-

matik som redovisats i den här framställningen. 

 

5.4 Några övriga synpunkter 

5.4.1 Skatteförmågeprincipen 

Som en allmänt accepterad grund i den svenska inkomstbeskattningens utformning finns skat-

teförmågeprincipen. Den innebär att alla ska betala skatt i förhållande till sin egen förmåga.
79

  

Principen åberopas ofta i förarbetena som stöd för föreslagen lagstiftning. Det förekommer 

emellertid tillfällen då en strikt tillämpning av skatteförmågeprincipen avvisas därför att andra 

skäl för lagstiftningsåtgärden anses ha större tyngd.
80

 Så var t.ex. fallet vid införandet av vär-
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depappersregeln då behovet att förhindra skattekrediter gjorde lagstiftningen motiverad trots 

att ”skatteförmågeprincipen kan sägas tala emot en omedelbar beskattning”.
81

 Det kan finnas 

skäl att diskutera om den avvägning som lagstiftaren gjorde var rimlig eller om skatteförmå-

geprincipen borde ha fått väga tyngre. 

En följd av skatteförmågeprincipen är att beskattning ska ske först när den skattskyldige har 

uppburit inkomsten. Om beskattningstidpunkten för en värdepappersförmån skulle ha be-

stämts enligt kontantprincipen hade den skattskyldige när som helt kunnat omvandla tillgång-

en till pengar och därmed anses få skatteförmåga. Med tillämpning av värdepappersregeln är 

det däremot troligt att någon realisering av tillgången inte är möjlig när beskattning ska ske på 

grund av kvalifikationstiden eller andra förfoganderättsinskränkningar. Den skattskyldige 

måste därför använda andra medel för att täcka skatten. Det kan i och för sig sägas vara sam-

ma sak med andra förmåner, men skillnaden torde vara att värdepappersförmånen är tänkt att 

kunna omvandlas i pengar. Det torde även vara den anställdes utgångspunkt när erbjudandet 

accepteras. Att sedan inte kunna använda en del av det värdet för att betala in skatten kan slå 

hårt mot den skattskyldige. Problemet anser jag förstärks av den risk som incitamentsprogram 

ibland är förenad med. Värdepapper kan sjunka i värde och det belopp som realiseras blir un-

der sådana omständigheter lägre än det man har beskattats för. Å andra sidan utgör det värde-

pappersförmånens karaktär vilken den anställde är medveten om redan innan förvärvet. Sam-

mantaget anser jag att det inte finns anledning att ifrågasätta lagstiftarens åsidosättande av 

skatteförmågeprincipen utifrån dessa aspekter. 

En annan risk som visat sig i praxis föreligger när den anställde blir skyldig att lämna tillbaka 

värdepappret på grund av att anställningen upphör. Då har skatt betalats men någon förmån 

kan inte åtnjutas. Trots att HFD har slagit fast att det återlämnade värdepappret ska anses av-

yttrat för 0 kr och den uppkomna kapitalförlusten får dras av i inkomstslaget kapital, innebär 

det en förlust för den skattskyldige. Att sådana situationer kan uppstå anser jag strider emot 

skatterättens grundprinciper. Behovet att förhindra att skattekrediter uppstår kan inte anses 

motivera även de tillfällen då skatt betalas utan att någon inkomst uppbärs. Det är möjligt att 

lagstiftaren inte förutsåg att dessa situationer skulle kunna uppstå. Därför tycker jag att HFD, 

med det stora tolkningsmandat som man fått från lagstiftaren avseende värdepappersregeln, 

på något sätt borde ha undvikit att sådana situationer kan uppstå. 
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5.4.2 Lättnader i socialavgiftsuttaget 

Med det höga socialavgiftsuttag som vi har i Sverige blir det betydande belopp som belastar 

arbetsgivarbolaget när incitamentsprogram utfärdas. När det rör sig om uppskjutet personal-

optioner och förvärv av värdepapper blir dessa avgifter dessutom oförutsägbara eftersom un-

derlaget förblir okänt tills anställde i framtiden väljer att utnyttja sin option. I andra nordiska 

länder har man infört lättnader i socialavgiftsuttaget för personaloptioner.
82

 I Sverige har man 

på flera håll försökt få till stånd liknande lättnader. Min åsikt är emellertid att det inte är moti-

verat att särbehandla socialavgifterna för personaloptioner i förhållande till andra löneförmå-

ner, även om det är olyckligt att den kostnaden för personaloptioner blir oförutsägbar.   
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6 Sammanfattning och reflektion 

För att överleva marknadens idag mycket hårda konkurrens har uppgiften att rekrytera kom-

petent personal blivit allt viktigare. Att bygga upp en stark lojalitet hos de anställda är också 

av stor betydelse för att behålla nyckelpersoner inom företaget. I syfte att nå dessa mål an-

vänds inte sällan aktierelaterade incitamentsprogram som genom sitt dubbla syfte verkar gyn-

nande för både företaget och de anställda som deltar i programmet. Eftersom förmånen knyts 

till aktien i bolaget får de anställda del av värdetillväxten och har därför ett incitament att ut-

föra en kvalitativ arbetsinsats och stanna kvar i sin anställning. Incitamentsprogram består 

ofta av en option som genom sin utformning dessutom knyter den anställde till företaget un-

der en längre tid. 

Incitamentsprogram ges vanligtvis till anställda gratis eller på förmånliga villkor. Den anställ-

de beskattas då för en förmån i inkomstslaget tjänst och arbetsgivarbolaget är skyldig att beta-

la sociala avgifter. Ur beskattningssynpunkt är det i regel alltid fördelaktigast för både den 

anställde och företaget om beskattningstidpunkten infaller så tidigt som möjligt. Båda räknar 

ju nämligen med en värdeökning av bolagets aktier vilket ökar värdet på incitamentspro-

grammet och därmed även den skattepliktiga förmånen. En senare beskattningstidpunkt med-

för i de fallen både högre skatt och högre socialavgifter. 

Tidigare gällde enligt kontantprincipen att värdepappersförmåner likt andra inkomster skulle 

beskattas när de kunde disponeras. Eftersom incitamentsprogram förenades med olika förfo-

ganderättsinskränkningar i syfte att hålla kvar de anställda i företaget, sköts beskattningstid-

punkten därmed upp. I början av 1990-talet infördes värdepappersregeln, nuvarande 10 kap. 

11 § första stycket IL. Lagstiftarens motiv var att undvika att oönskade skattekrediter uppstod 

till följd av att villkor som inskränkte förfoganderätten uppställdes. Värt att fundera över är 

dock om denna lösning verkligen är den mest gynnsamma för den svenska skattebasen. Efter-

som alla värdepapper som utfärdas som incitamentsprogram i teorin, och i regel även i prakti-

ken, ökar i värde med tiden kommer skatteuttaget att bli större ju senare det görs. Visserligen 

beskattas även den värdeökning som sker efter förmånsbeskattningen vid förvärvet, men det 

görs då i inkomstslaget kapital som har en betydligt lägre skattesats än den för inkomstslaget 

tjänst. Trots att större skatteintäkter alltså skulle ha kunnat uppnås genom att inte införa ome-

delbar beskattning, ansåg lagstiftaren att behovet att säkra skatten omedelbart vid förvärvet 

vägde tyngre. 
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Ett antal år efter värdepappersregelns tillkomst infördes ett andra stycke i 10 kap. 11 § IL. 

Regeln kom att kallas personaloptionsregeln och innebar att beskattning av rättigheter som 

inte är värdepapper men som ger en rätt att i framtiden förvärva värdepapper ska beskattas 

först när den rätten utnyttjas eller överlåts. När man studerar förarbetena till värdepappers- 

respektive personaloptionsregeln framgår det med tydlighet att lagstiftarens värderingar skil-

jer sig åt en del mellan de två. Skälet bakom värdepappersregeln var att undvika att skattekre-

diter uppstod. Här fokuserade lagstiftaren enbart på statens intresse av skatteintäkter. I den 

senare tillkomna personaloptionsregeln inför lagstiftaren däremot en möjlighet för företagen 

och individen att just skjuta upp beskattningen. Resultatet går således stick i stäv med vad 

man ville uppnå med värdepappersregeln ett antal år tidigare.  

Initiativet till personaloptionsregeln togs dock inte av regeringen utan som påtryckningar från 

några större amerikanska koncerner. Personaloptionsprogram som incitamentsprogram (eng. 

stock option plan) härstammar från USA där förmåner av detta slag är vanligt förekommande 

och skattemässigt gynnande.
83

 Ur de anställdas synpunkt är det positiva med beskattning först 

vid utnyttjandet att de då har en reell skatteförmåga. Deltagande i optionsprogrammet är dess-

utom helt riskfritt eftersom den anställde inte betalar något för personaloptionen. För företa-

gen innebär personaloptionsregeln en möjlighet att kunna erbjuda anställda att delta i incita-

mentsprogram utan att omedelbart behöva ge en förmån som förpliktigar företaget att betala 

sociala avgifter.  

Eftersom beskattningskonsekvenserna kan skilja sig mycket beroende på om beskattning ska 

ske direkt vid förvärvet eller först vid utnyttjandet är det viktigt med förutsägbara regler. Idag 

är det emellertid många gånger oklart vid vilken tidpunkt en värdepappersförmån ska beskat-

tas. Anledningen till osäkerheten är att värdepappersbegreppet inte är definierat i vare sig lag-

text eller förarbete. Inte heller i praxis har rättsläget blivit klarlagt. Det odefinierade begreppet 

leder inte bara till svårigheter att avgöra vilka rättigheter som är värdepapper, utan även vilka 

omständigheter som gör att det inte är fråga om ett förvärv av värdepapper. 

När man talar om faktorer som kan förta värdepappersstatusen syftas främst på förfogande-

rättsinskränkningar. För att en värdepappersförmån ska vara verkningsfull som ett incitament-

sprogram uppställer företaget villkor som gör att förfoganderätten inskränks. Då förhindras 

den anställde att få ut värdet av förmånen förrän efter en viss tid vilket tillförsäkrar att perso-
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nen blir kvar i sin anställning under den tiden. Det problematiska är att rättsläget kring vilka 

inskränkningar som kan uppställas utan att värdepappersstatusen försvinner inte är klart. Det 

här medför en betydande osäkerhet i vilka beskattningskonsekvenserna av ett visst incita-

mentsprogram kommer att bli.  

I den här uppsatsen har jag analyserat en mängd olika rättsfall i ett försök att reda ut vilken 

betydelse olika förfoganderättsinskränkningar har. Jag har även vägt in rättsuppfattningen i 

doktrin och egna slutsatser och jag anser att jag i min framställning klargjort rättsläget till den 

del det är möjligt. Ett viktigt konstaterande dock, som närmast får statusen som uppsatsens 

slutsats, är att rättsläget i flera avseenden är mycket oklart. Att tolka praxis har visat sig vara 

en svår uppgift eftersom HFD aldrig generellt har uttalat sig om specifika villkor utan enbart 

dömt i det enskilda fallet. Det är dessutom ofta omöjligt att utläsa vilka omständigheter som 

har legat till grund för bedömningen i det enskilda fallet eftersom domskälen är kortfattade 

och dåligt motiverade. Frågan som man kan ställa sig är: kan man överhuvudtaget kalla dessa 

rättsfall för prejudikat när de inte ger någon vägledning eller klargörande av rättsläget?  

Som diskuterats tidigare i uppsatsen är bakgrunden till problematiken lagstiftarens val att inte 

definiera ett värdepappersbegrepp. Den rimliga tolkningen av anledningen härför är att lag-

stiftaren ville överlämna den uppgiften till rättstillämparen. Uppgiften har HFD däremot inte 

lyckats med alternativt valt att inte ta sig an. HFD har visserligen för det mesta avkunnat 

domslut som kanske ligger i linje med lagmotiven, men sällan bidragit med vägledande eller 

klargörande domskäl. Flera gånger har också domsluten ur olika aspekter varit tveksamma. 

Det handlar främst om att det sedan i tidigare praxis och doktrin fastställda grundläggande 

kraven på värdepapper inte regelmässigt upprätthålls. T.ex. kan kravet på ovillkorlig betalning 

inte anses uppfyllt om det föreligger ett villkor om att aktierna ska lämnas tillbaka om anställ-

ningen upphör.
84

 RÅ 2004 ref. 35 I är också tveksamt i ståndpunkten att teckningsoptioner 

kan vara personaloptioner. Det har troligtvis aldrig varit lagstiftarens tanke.  

Det är inte omöjligt att lagstiftaren faktiskt inte förutspådde omfattningen av tolknings- och 

tillämpningsproblemen som skulle komma att uppstå kring 10 kap. 11 § IL. Frånvaron av re-

aktion från lagstiftarens sida efter år av osäkert rättsläge för dock tankarna till möjligheten att 

man faktiskt eftersträvade oklara regler. Ju mer allmänt hållen en regel är desto mer kan den 

nämligen täcka upp. En annan tolkning är att lagstiftarens tanke var att värdepapper alltid ska 
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bedömas utifrån villkoren i det enskilda fallet.
85

 Båda motiven anser jag emellertid är oaccep-

tabla ur rättssäkerhetssynpunkt. Lyckligtvis pågår nu en utredning vilket ändå får tolkas som 

att det finns en vilja hos lagstiftaren att skapa mer förutsägbara regler. 

En sammanfattande slutsats kan uttryckas som att 10 kap. 11 § IL är alldeles för oförutsägbar 

som den ser ut idag och att praxis inte heller lyckats klargöra rättsläget på ett tillfredsställande 

sätt. Situationen får anses stå i strid med legalitetsprincipen som är grundläggande inom skat-

terätten och dessutom utgör ett fundament i en rättsstat. Det förefaller enligt mig högst an-

märkningsvärt att den här oförutsägbarheten har accepterats så länge. Lagstiftaren bör åläggas 

ansvaret för den största delen av osäkerheten men även HFD anser jag har haft ett ansvar. Att 

peka ut vem som bär skulden leder emellertid ingenstans. Istället måste blicken vändas fram-

åt, ansvar tas och åtgärder genomföras.  

Jag har i den här uppsatsen givit mina synpunkter på vilka lagstiftningsåtgärder som borde 

vidtas. En sådan åtgärd är att förbättra möjligheterna för skattskyldiga att få förhandsbesked 

och effektivisera förfarandet. Detta är dock inte tillräckligt och inte heller det viktigaste. För 

att kravet på förutsägbarhet ska bli tillgodosett krävs att lagtexten blir mer klar genom att vär-

depappersbegreppet definieras. Om båda dessa åtgärder vidtas tror jag att det räcker för att 

rättsläget ska bli klart och beskattningskonsekvenserna förutsägbara. Om det kommer att ske 

är däremot en helt annan fråga. Förhoppningen får i detta skede sättas till den pågående utred-

ningen om skatteregler för incitamentsprogram som ska redovisas inom kort. Alldeles för 

länge har det osäkra rättsläget hämmat en effektiv och rättssäker användning av incitament-

sprogram för företag och anställda. Nu är det hög tid för lagstiftaren att ta sitt ansvar. 
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