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1 Inledning
I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att anställda erbjuds att delta i olika
incitamenstsprogram. Ett incitamenstsprogram kan var uppbyggt på olika sätt, men de har
alla samma syfte, nämligen att belöna personalen och att locka personer med de rätta
kunskaperna till företaget. Personaloptioner1 är ett exempel på vad ett incitamentsprogram
kan bestå av, aktier ett annat. Det är mycket vanligt att deltagarna i ett incitamenstprogram
inte kan utnyttja denna förmån omedelbart, utan först efter en viss kvalifikationstid2. För
de anställda kan det te sig mycket lockande att gå med i olika belöningsprogram, i
synnerhet när aktiekursen stiger snabbt. Under hösten 2000 har dock säkerligen många
glada miner förbytts till sorgsna sådana, eftersom börskurserna har rasat och då främst för
IT- och telecombolagen. Många personer, som har varit miljonärer på pappret, har
upptäckt att deras rättigheter är värdelösa vid den i förväg bestämda
utnyttjandetidpunkten. Jag är dock övertygad om att incitamenstprogramen är här för att
stanna och att användandet av sådana program kommer att öka även i bolag som är i andra
branscher än IT- och Telecombranschen.

Incitamentsprogram till anställda började förekomma i samband med att ett företags aktier
blev föremål för allmän spridning i samband med börsintroduktioner. Arbetsgivaren fick
härigenom ett medel genom vilket han kunde knyta större eller mindre nyckelgrupper av
anställda till företaget. Andra skäl för att erbjuda anställda värdepapper eller liknande
förmåner kan vara att företagets ledning och dess ägare vill göra de anställda mer
delaktiga i företaget genom att ge dem möjlighet att i framtiden äga aktier i företaget.
Detta kan i sin tur motivera de anställda till goda arbetsinsatser, vilket förhoppningsvis
leder till en framtida värdeökning på företagets aktier. Förmånen kan också erbjudas de
anställda som belöning för redan utförda prestationer. Syftet här är, förutom belöning, att
knyta de anställda fastare till företaget. Att stimulera, belöna och knyta de anställda fastare
till företaget är ursprungligen ett internationellt fenomen. Sverige har främst inspirerats av
USA på detta område, där optionsprogram för anställda ses som något naturligt. Här i
Sverige har detta ännu inte accepterats fullt ut3 men det kommer troligtvis inte att dröja
länge innan så är fallet. Detta är de nya reglerna om personaloptioner ett exempel på. Jag
har, av utrymmesskäl, valt att endast koncentrera mig på personaloptioner i detta arbete.

Från och med den 1/7-98 finns det lagregler som riktar sig direkt mot s.k. personaloptioner
i 41 § anv. p. 4 4-6 st. KL4. Följdändringar har även gjorts i bl.a. Lag (1962:381) om
allmän försäkring, Lag (1981:691) om socialavgifter och Lag (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter5. Det bör redan här poängteras att dessa regler inte
endast gäller för personaloptioner utan för alla rättigheter som uppfyller lagrummens
rekvisit.

                                                          
1Enligt 41 § anv. p. 4 4 st. KL (10:11 IL) föreligger en personaloption ”Om det som förvärvas i sig inte utgör
ett värdepapper men innebär en rätt att i framtiden få förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i
övrigt på förmånliga villkor/…/”.
2 En beskrivning av kvalifikationstid finns i 2.2.5
3 Exempelvis har Skandia nu i år tvingats skjuta upp sitt optionsprogram för personalen.
4 Reglerna om personaloptioner infördes genom SFS 1998:337. De motsvaras i IL av 10 kap. 11 § och
11 kap. 16 §.
5 Prop. 1997/98:133
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1.1 Bakgrunden till dagens regler

I detta avsnitt har jag för avsikt att redogöra för det rättsläge som förelåg före
ikraftträdandet av den speciallagstiftning som numera föreligger på området för
värdepappersförmåner till anställda.

Det första riktigt kända rättsfallet rörande anställdas värdepappersförmåner är det s.k.
”Skåne-Gripen-målet”6. Det var troligtvis även detta rättsfall som uppmärksammade
lagstiftaren på att värdepappersförmåner till anställda kunde konstrueras på ett sådant sätt
att skatteförmåner uppstod, bl.a. genom uppskjuten beskattningstidpunkt och genom att
förmånliga värderingsregler skapades.

Omständigheterna i rättsfallet var följande:
En anställd i Skåne-Gripen AB erbjöds att teckna ett konvertibelt skuldebrev i bolaget
1984. Till det konvertibla skuldebrevet var en framtida rätt att förvärva aktier till en i
förväg bestämd kurs knutet. Den anställde ägde dock ingen rätt att överlåta skuldebrevet
och konverteringsrätten förrän efter det att konvertering skett. Frågan i målet var huruvida
den anställde skulle beskattas vid erhållandet av rättigheterna eller först då konvertering
skett. Vidare uppkom frågan om hur den eventuella förmånen skulle beräknas.
Regeringsrätten fann att beskattning av den anställde kunde ske först efter konverteringen,
eftersom ett annat synsätt skulle strida mot kontantprincipen. Vidare ansåg
Regeringsrätten att värdet skulle bestämmas till det lägsta skiljebeloppet mellan
konverteringskursen och börskursen konverteringsdagen och den dag då de konvertibla
skuldebreven tecknades.

Tiden efter domens förkunnande blev s.k. personalkonvertibler populära, eftersom de
skattemässiga fördelarna var uppenbara och eftersom risktagandet ur mångas synvinkel
var lågt då insatsen bestod av ett förvärv av ett skuldebrev som hade ett motsvarande
nominellt värde. Lagstiftaren var mindre nöjd med domens följdverkningar vilket fick till
följd att lagstiftaren skrev in ett tillägg till 41 § anv. p. 4 KL7 vid 1990 års skattereform.
Genom tillägget infördes att beskattningen av värdepappersförmåner skulle ske vid
förvärvet även om förfogandeinskränkningar förelåg.

År 1994 blev nästa hållpunkt i utvecklingen av beskattningen av värdepappersförmåner till
anställda. Detta år kom två avgöranden från Regeringsrätten8. De två rättsfallen tog båda
upp frågan om hur beskattningen av anställda som erhållit optioner med
förfogandeinskränkningar i sin anställning skulle ske, samt frågan om värderingen av
dessa förmåner. Regeringsrätten fann i båda rättsfallen att den anställde skulle beskattas
först när denne kunde utnyttja förmånen för första gången. Beskattningen skulle ske vid
denna tidpunkt oavsett om den anställde utnyttjade sin personaloption vid detta tillfälle
eller ej9. Konsekvenserna av dessa avgöranden blev att den anställde fick betala
inkomstskatt och i vissa fall även egenavgifter vid en tidpunkt då denne inte sällan
saknade skatteförmåga.

                                                          
6 RÅ 1986 ref. 36.
7 SOU 1989:33 del 3 s. 28ff.
8 RÅ 1994 not 41 och not 733.
9 En mer detaljerad genomgång av dessa rättsfall sker i avsnitt 3.3.
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Efter påtryckningar från den svensk-amerikanska handelskammaren infördes de idag
gällande reglerna på området. Den svensk-amerikanska handelskammaren ansåg att det
beskattningssystem som växt fram under 1990-talet hindrade de anställda från att gå med i
utländska optionsprogram. Det är inte något förvånansvärt att det var just den svensk-
amerikanska handelskammaren som förde upp denna fråga i ljuset, då incitamentsprogram
till anställda är mycket vanligt i USA.

De nya reglerna innebär att beskattning sker först när den anställde utnyttjar den rätt som
personaloptionen ger. Hela värdestegringen kommer att beskattas i inkomstslaget tjänst
under förutsättning att den anställde utnyttjar personaloptionen. Det skattepliktiga
förmånsvärdet utgörs idag av skillnaden mellan marknadsvärdet på det underliggande
värdepappret och lösenpriset respektive köpeskillingen vid en överlåtelse samt eventuell
premie som den anställde erlagt för rättigheten. En annan nyhet är att lagstiftningen
numera säkerställer den svenska beskattningsrätten vid utflyttning från Sverige och att den
undanröjer beskattning på de optioner som anses intjänade utomlands vid inflyttning till
Sverige10.

1.2 Syfte och problem

Mitt syfte med detta arbete är att studera hur personaloptioner beskattades före och efter
den 1 juli 1998, då den senaste lagändringen på detta område skedde. Som ett led i detta
kommer jag även att studera varför lagen ändrades, d.v.s. om och i så fall vilka problem
som lagstiftaren ville lösa med lagstiftningen.

För att detta arbete inte skall ge en i huvudsak historisk beskrivning av
personaloptionernas beskattning har jag för avsikt att studera huruvida lagstiftningen har
löst eventuella problemområden samt visa på de problem som dagens lagstiftning på
området har medfört. Jag vill redan här påpeka att jag inte tänker beskriva alla problem
som kan eller som har uppstått p.g.a. lagstiftningen, eftersom jag anser det vara bättre att
göra en djupare analys av några få problemområden.

Jag kommer vidare att ta upp det problematiska värdepappersbegreppet. Jag har dock inte
för avsikt att försöka finna en lösning på detta begrepp, utan min avsikt är att ge läsaren en
inblick i värdepappersbegreppets problematik. Jag har beträffande värdepappersbegreppet
försökt visa på vilka rättigheter som utgör värdepapper enligt doktrin, praxis och lagtext
och vad som inte utgör värdepapper.

Det problem som jag i huvudsak har tänkt belysa i analysen är de problem som dagens
lagstiftning har medfört och då främst problemet med de sociala avgifterna. Ett annat
problem är vilka rättigheter som utgör värdepapper och vilka som inte gör det.

1.3 Avgränsningar

Den mest uppenbara avgränsningen i mitt examensarbete är att jag bara har valt att se på
incitamentsprogram till anställda som består av personaloptioner. Detta val har jag gjort av
flera anledningar, varav ett är att det föreligger en relativt ny lag på detta område vars fulla
konsekvenser ännu inte har utforskats. Ett annat skäl till denna avgränsning är att jag anser
att det är bättre att ge en djupare analys av ett mer avgränsat ämne än en ytlig analys av

                                                          
10 41§ anv. p. 4 4 -6 st. KL
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många ämnen. Ytterligare en avgränsning som jag har valt att göra är att inte ta upp hur
USA hanterar detta område skatterättsligt trots att USA är det stora föregångslandet på
detta område. Skälet till detta är återigen att jag vill undvika att mitt examensarbete blir
för ytligt och/eller för svårläst.

Det är inte ovanligt att personaloptioner erbjuds av det svenska bolagets utländska
modersbolag vilket medför att den svenska lagstiftningen inte alltid ger den rätta
lösningen. I dessa fall skall även eventuella dubbelbeskattningsavtal och i vissa fall även
EG-rätten beaktas. Även det lands lag där moderbolaget har sin huvudsakliga hemvist
skall beaktas i vissa fall. Mitt syfte med uppsatsen är dock endast att beskriva hur den
svenska rätten behandlar personaloptionerna.

Jag har valt att främst beskriva beskattningen av personaloptioner ur förmånsinnehavarens
perspektiv, d.v.s. ur den anställdes perspektiv. Jag kommer dock beskriva arbetsgivarens
situation vad det gäller de sociala avgifterna, samt frågan om hur bolagen kan säkra
personaloptionsprogrammen ekonomiskt.

Jag kommer inte heller att ge någon ingående beskrivning av hur ett incitamentsprogram
skall utformas för att inte falla in under begreppet värdepapper. Detta går dock att utläsa
indirekt i examensarbetet.

1.4 Metod och material

Den metod som jag kommer att använda mig av i detta arbete är den konventionella
juridiska metoden, d.v.s. bearbetning av olika rättskällor för att komma fram till avsett
resultat. Detta då mitt huvudsyfte med uppsatsen är att studera skillnaden i beskattningen
av personaloptioner före och efter lagstiftningen 1998, skälet för reglernas tillkomst samt
de problem lagstiftningen har medfört.

Min utgångspunkt i examensarbetet är 41 § anv. p. 4 4 st. KL där det står när en
personaloption föreligger och där det står när och i vilket inkomstslag
personaloptionsförmåner skall beskattas i. Jag lägger vidare en stor tyngd på förarbetena11

till införandet av den speciella lagstiftningen på området samt på rättsfallen RÅ 1994 not
41 och not 733. Då mitt ämnesval är mycket snävt och då den nya lagstiftningen trädde
ikraft först den 1/7-98 är det ont om doktrin. Den doktrin som jag trots allt har funnit
kommer främst från någon av de svenska skatterättsliga tidningarna12. I Ulf Tivéus bok
”Skatt på kapital” samt i Anne och Johan Rutberg med medförfattarens Lars Molanders
bok ”Beskattning av värdepapper” har jag funnit visst material om personaloptioner samt
om värdepappersbegreppet. Jag har även funnit visst material på RSV:s hemsida13.
Angående värdepappersbegreppet har jag haft stor nytta av Hults bok14 samt av flertalet av
de artiklar som tar upp den svenska rättens  behandling av personaloptioner.

Jag kommer att göra paragrafhänvisningar till KL och SIL, trots att den nya
Inkomstskattelagen (IL) har trädde ikraft 1/1-2000. IL kommer dock inte att tillämpas före

                                                          
11 Ds 1997:83; Prop. 1997/98:133.
12 SN samt SvSkT
13 www.rsv.se
14 P. Hult, Lärobok i värdepappersrätt.
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2002 års taxering. Jag har valt att hänvisa till motsvarande lagrum i IL första gången som
en paragraf i KL eller SIL nämns i detta arbete.

1.5 Disposition

Framställningen i examensarbetet är disponerad som så att jag i andra kapitlet kort
beskriver olika optionstyper för att ge läsaren en viss allmänbildning om
derivatinstrumentet optioner. Det är även min förhoppning att läsaren efter den i kapitel
två givna beskrivningen bättre kan förstå skillnaden mellan personaloptioner och andra
optioner. Härefter tar jag upp värdepappersbegreppet och problematiken med detta. I detta
kapitel behandlar jag även de två nyckelrättsfallen RÅ 1994 not 41 och not 733. I kapitel
fyra ges en kort beskrivning av vissa elementära delar av inkomstslaget tjänst för att på så
sätt öka läsarens förståelse för personaloptionernas beskattning.  I femte kapitlet sker en
jämförelse mellan beskattningen av personaloptioner före och efter lagstiftningens
ikraftträdande. Avslutningsvis kommer jag att analysera varför en speciell lagstiftning
infördes på detta område, om lagstiftningen har löst eventuella problem samt om
lagstiftningen har medfört helt nya problemområden. I analyskapitlet kommer jag även att
ge en kort beskrivning av ekonomiska säkringsåtgärder samt något om de problem som
finns på detta område.

2 Allmänt om optioner
Mitt syfte med detta kapitel är att ge en kort beskrivning av vad en option är samt att ge
läsaren en inblick i några av de olika optionstyper som finns representerade på
kapitalmarknaden. Jag har valt att endast ta med de optionstyper som oftast används vid
förmåner till anställda.

2.1 Vad är en option?

Lite förenklat kan man säga att optioner är det samlade begreppet för rättigheter som i
framtiden ger en rätt att få köpa egendom eller sälja tillgångar till ett i förväg bestämt pris.
Det kan också handla om en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas ut på
grundval av ändringar i exempelvis kursindex. Ytterligare en variant är att
optionsinnehavaren har rätt att erhålla ett belopp i kontanter, fastän optionen avser en viss
bestämd egendom. Kontantbeloppet är då bestämt i optionsvillkoren och är beroende av
utfallet av optionen. Ovanstående definitioner av optioner återfinns i 1 kapitlet 4 §
punkten 7 i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet15.

Den skattemässiga definitionen av optioner finns i 24 § 4mom 3st SIL16. Enligt denna
paragraf är en option ett finansiellt instrument som ger innehavaren rätt att köpa och sälja
aktier, obligationer eller annan egendom till ett visst pris. Det kan även vara en rätt att
erhålla betalning, vars storlek beror på värdet av egendomen, aktieindex eller liknande.
Den civil- och skatterättsliga definitionen skiljer sig, som synes, inte ifrån varandra.

En option kan ställas, förutom på aktier, också på ränta, råvarumarknader, valuta m.m. En
option innebär således att utfärdaren utfäster en rättighet till innehavaren. Utfärdaren
(vilken vem som helst kan vara) är genom utfärdandet bunden av sin utfästelse, medan

                                                          
15 A. Rutberg, Beskattning av värdepapper s. 168.
16 Denna paragraf har sin motsvarighet i 44:12 IL.
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optionens innehavare kan välja om han vill utnyttja optionen eller inte. Det enda som kan
bli föremål för förhandling mellan säljaren av optionen och den eventuella köparen är
premiens storlek.

Om optionen avser aktier behöver utfärdaren inte tillfråga bolaget som har givit ut dessa.
Samma sak gäller för ränteoptioner, även om det i detta fall är det ett institut som har
utgivit lånet. Det finns inte något formellt krav på att utfärdaren måste äga underliggande
egendom för att ge ut en option på denna, vilket kan leda till att det kan förekomma
optioner på fler aktier i ett bolag än vad som finns utgivet17.

I Sverige förekommer främst aktieoptioner, ränteoptioner och aktieindexoptioner.
Aktieoptioner ger en rätt att köpa eller sälja aktier. Ränteoptioner avser rätten att köpa
eller sälja skuldebrev i svenska kronor och vid aktieindexoptioner kan ett kontantbelopp
erhållas. Kontantbeloppets storlek är beroende av utvecklingen av ett aktieindex18.
Svenska standardiserade optioner har sällan en löptid som överstiger ett år19.

Man skiljer mellan optioner av amerikansk typ, vilka ger innehavaren rätt att när som helst
under avtalstiden påkalla sin rättighet, och optioner av europeisk typ. Den europeiska
optionen kan endast utnyttjas vid en viss bestämd framtida tidpunkt.

Köp- och säljoptioner är optionsslag. Med optionsklass förstås optioner som avser samma
index, aktie o.s.v. En optionsserie är optioner i samma slag och samma klass och med
samma lösenpris och lösenmånad20.

Optionsprogram till anställda förekommer i allt större utsträckning här i Sverige. Ofta är
det bolag med anknytning till USA som använder sig av optionsprogram för att attrahera
de anställda. De vanligaste optionstyperna på detta område är köpoptioner,
teckningsoptioner, syntetiska optioner och personaloptioner21.

2.2 Olika typer av optioner

I detta kapitel kommer en kort och långtifrån uttömmande beskrivning av några olika
optionsslag.

2.2.1 Köpoption

Köpoptioner upplåts av exempelvis en aktieägare till en presumtiv köpare av aktierna,
vilken genom optionen förvärvar en rätt att under en viss tid köpa aktier av aktieägaren,
till ett pris som i regel redan är bestämt vid utgivandet.

Före lagstiftningen som gav svenska publika bolag rätt att återköpa egna aktier, utställdes
en köpoption normalt av en huvudaktieägare i bolaget på dennes befintliga innehav mot
marknadsmässigt vederlag. Det har under senare år blivit vanligare att en extern part,
såsom ett oberoende finansiellt institut, skräddarsyr en option på bolagets aktier mot ett

                                                          
17 A. Rutberg, Beskattning av värdepapper s. 168f.
18 A. Rutberg, Beskattning av värdepapper s. 168.
19 A. Rutberg, Beskattning av värdepapper s. 168f.
20 A. Rutberg, Beskattning av värdepapper s. 169.
21 A. Rutberg, Optioner som incitamentsprogram till anställda, SvSkT 1998 s. 33
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marknadsmässigt vederlag. Köpoptionerna kan köpas av arbetsgivarbolaget för de
anställdas räkning, vilka brukar erbjudas dessa optioner utan att behöva erlägga
vederlag22.

Fördelen med att inneha köpoptioner istället för aktier är att man binder mindre kapital
och därmed minskas risken att förlora kapital. Nackdelen är att optionerna inte ger någon
rösträtt eller rätt till utdelning23.

2.2.2 Säljoption24

Till skillnad från en köpoption ger en säljoption innehavaren rätt men inte en skyldighet
att sälja underliggande aktier till det ofta i förväg bestämda lösenpriset. Utfärdaren är
genom säljoptionen skyldig att köpa de underliggande aktierna om innehavaren väljer att
utnyttja sin option.

Fördelen med säljoptioner är att aktieägaren vid ett prisfall på aktien har försäkrat sig mot
detta, medan nackdelen är att aktiekursen kan stiga och att han därmed förlorar sin premie.

2.2.3 Teckningsoptioner

Med teckningsoption avses en framtida rätt att delta i en framtida nyemission av aktier.
Denna optionstyp kan endast ges ut samband med en emission av ett optionslån enligt
reglerna i femte kapitlet ABL. Vid sidan av ABL:s regler förekommer att skuldebrev
förenas med en teckningsoption avseende aktier i ett annat bolag än det som emitterat
skuldebreven. Här har bolaget i regel förvärvat optionsrätterna genom att delta i ett
optionslån enligt ABL, vilka sedan har avskiljts och infogats i det egna lånet. En
teckningsoption kan i regel skiljas från skuldebrevet, vilket hitintills alltid har varit fallet i
publika företag. Optionsbeviset är, precis som skuldebrevet, ett löpande värdepapper som
kan omsättas separat. I de fall då det inte får frånskiljas från skuldebrevet kan det skiljas
från detta endast i samband med att innehavaren utnyttjar teckningsrätten. Inte heller en
teckningsoption behöver utnyttjas25.

Teckningsoptioner utges stundtals till mindre eller större grupper av anställda. Ett sätt som
är relativt vanligt på detta område är att att lånet och optioner separeras direkt efter
utgivandet genom att emissionen riktas till en tredje part som avskiljer och levererar
optionsrätterna till de anställda. Optionslånet kan också vara direkt riktat mot de anställda,
vilka löser in skuldebrevet efter en kort innehavstid26.

En fördel med teckningsoptioner, jämfört med köpoptioner, är att de belastar hela
aktieägarkollektivet och inte bara en viss bestämd aktieägare. Denna fördel har dock
minskat genom rätten för publika bolag att återköpa egna aktier. En fördel gentemot
syntetiska optioner (se nedan) är att teckningsoptionernas värdeökning inte belastar
företaget.

                                                          
22 A. Rutberg, SvSkT 1998 s. 33
23 U. Tivéus, Skatt på kapital s. 111f.
24 U. Tivéus, Skatt på kapital s. 112.
25 U. Tivéus, Skatt på kapital s. 107.
26 A. & J. Rutberg, SvSkT 1998 s. 34.
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2.2.4 Syntetiska optioner27

Syntetiska optioner ställs ofta ut av bolaget självt och ger innehavaren en rätt att i
framtiden erhålla ett kontantbelopp. Storleken på "pengapåsen" bestäms av
kursutvecklingen på en bestämd aktie, vanligen en aktie i det egna bolaget. Denna typ av
optionsavtal leder aldrig till leverans av aktien. Fördelen med att ge ut denna typ av
optioner är att ingen utspädningseffekt uppstår för bolagets befintliga aktieägare, eftersom
inga nya aktier tillkommer. Värdeförändringarna av optionen bokförs direkt i utfärdande
bolag, dock i regel inte skattemässigt.

Syntetiska optioner var vanliga i början av 1990-talet, men har minskat i popularitet, bla
pga en negativ massmedial bild och p.g.a. att de i vissa fall blivit kostsamma för företagen
då de syntetiska optionerna har en direkt påverkan på företagets resultat. Numera
kombineras ofta denna optionstyp med säkringsåtgärder, s.k. "hedges". Se mer om detta
ämne i kapitel 6.4.

2.2.5 Personaloptioner28

Denna typ av optioner erbjuds uteslutande till anställda. Till skillnad från övriga
optionsprogram erbjuds ofta personaloptioner till all eller nästan all personal i företaget
eller koncernen. Rättigheten består i att den anställde erhåller en rätt att under vissa
förutsättningar i framtiden förvärva aktier till ett i förväg bestämt pris. Det är fråga om en
standardiserad rättighet, vilket innebär att optionsvillkoren är lika för alla anställda som
får del av förmånen. Det är vidare vanligt att den anställde får personaloptionen utan att
behöva erlägga någon premie.

Det finns vissa kriterier som skall vara uppfyllda för att en personaloption skall anses
föreligga.

•  De är till sin natur inte överlåtbara, vilket innebär att en anställd endast kan disponera
över personaloptionen genom att förvärva underliggande egendom.

•  Den anställdes utnyttjande av optionen kan ofta ske först efter en viss kvalifikationstid.
Det finns olika typer av kvalifikationstid varav en typ är att den anställde kan utnyttja
personaloptionen med 1/4 efter ett år och ytterligare en 1/4 efter två år osv. Ytterligare
ett exempel är att den anställde kan utnyttja hela optionen efter en viss bestämd tid.
Löptiden för en personaloption är normalt mellan fem och tio år.

•  Om den anställde slutar sin anställning upphör personaloptionen.

En mer detaljerad beskrivning av personaloptioner och framförallt beskattningen av dessa,
följer i kapitel 3.3 och kapitel 5.

                                                          
27 A. & J. Rutberg, SvSkT 1998 s. 34.
28 A. Rutberg, Beskattning av värdepapper, s. 233f.; U. Tivéus, Skatt på kapital s. 87 ff.
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3 Värdepappersbegreppet

För att en option till de anställda skall beskattas som personaloption (KL 41§ anv. p. 4 st.
4) krävs att optionen inte utgör ett värdepapper och att den ger en framtida rätt till att
förvärva ett sådant. Personaloptionerna skall beskattas i inkomstslaget tjänst till skillnad
från optioner som anses utgöra värdepapper, vilka beskattas i inkomstslaget kapital. Det är
mycket vanligt att företag försöker undvika att få optionsprogram till anställda klassade
som personaloptionsprogram, eftersom detta är ofördelaktigt rent skattemässigt.
Definitionen av värdepapper är därför viktig för fortsättningen av mitt examensarbete.

Värdepappersbegreppet är varken skattemässigt eller civilrättsligt definierat i lag eller
praxis och i de fall där en option föreligger enligt civilrätten kan skatterätten ge en annan
bedömning. Nedan följer en genomgång av värdepappersbegreppet samt en genomgång av
vad som utmärker en personaloption.

3.1 Det civilrättsliga värdepappersbegreppet

Det är svårt att ge en klar och entydig definition av värdepappersbegreppet.
Rättsvetenskapsmän har länge diskuterat vad som skall omfattas av begreppet, dock utan
att ha kommit fram till en lösning som accepteras av alla. Många i doktrinen kräver att
handlingen, där rättigheten står, skall utgöra ett legitimationsmedel. Andra anser å andra
sidan att handlingen inte behöver utgöra ett legitimationsmedel, utan att handlingen istället
skall vara negotiabel för att utgöra ett värdepapper29. De flesta verkar dock vara överens
om att ett värdepapper utgör ett sakrättsobjekt, om än inte utan undantag (ex. vid fynd)30.

Mikael Mellqvist och Ingemar Persson har givit en enkel definition av begreppet
värdepapper, om än odetaljerad31. Enligt denna definition är varje papper som har ett
värde utanför värdet i pappret själv ett värdepapper. Detta innebär att det skrivna på
pappret skulle avgöra värdet på detsamma, d.v.s. att handlingen i sig själv måste vara
bärare av en självständig rätt av något slag. Jag anser det vara självklart att en rättighet av
något slag måste följa med handlingen för att denna skall anses utgöra ett värdepapper.

Dagens rättsliga regler bygger på det fysiska innehavet av värdepappret. Värdepappret
anses utgöra en bärare av rättigheten och legitimerar innehavaren. Vidare krävs vanligen
att värdepappret har traderats för att en överlåtelse eller en pantsättning skall vara giltig.
Dessa traditionella rättsliga regler kan jämföras med dagens ofta kontobaserade system32.
Jag hänvisar läsaren till avsnitt 3.2.1 nedan angående frågan om det krävs att rättigheten
skall vara manifesterad i ett fysiskt papper för att ett värdepapper skall föreligga.

Ifråga om enkla skuldebrev skall anses utgöra värdepapper eller ej anser jag personligen
att så inte bör vara fallet, då dessa inte är en bärare av en rättighet, utan bara utgör ett
bevismedel. De lämpar sig därför inte för omsättning på kapitalmarknaden. Det löpande
skuldebrevet anser jag däremot utgöra ett värdepapper då det är bärare av rättigheten,
legitimerar innehavaren samt är ämnat för omsättning.

                                                          
29 P. Hult, Lärobok i värdepappersrätt, s. 20.
30 Exempel på doktrin är: P. Hult, Lärobok i värdepappersrätt s. 17ff; M. Mellqvist m.fl., Fodran och Skuld
 s. 210.
31 Fodran och Skuld s. 210.
32 L. Afrell, Lärobok i kapitalmarknadsrätt s. 86.
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Begreppet finansiellt instrument33 infördes i samband med 1990 års skattereform. Detta
begrepp är inte liktydigt med värdepapper och det har inte tagits med i den nya
Inkomstskattelagen34.

Förarbetena till lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument säger att med
värdepapper avses en handling som tillförsäkrar innehavaren en viss rättighet som kan
omvandlas till pengar35. Med andra ord skall ett värdepapper representera ett värde.

Traditionellt räknas aktier, förlagsbevis, värdepappersfondsandelar, obligationer, växlar,
checkar och löpande skuldebrev som värdepapper 36. SOU 1989:7237 angående
värdepappersmarknaden i framtiden gav ett flertal nya värdepapper och andra finansiella
instrument. Några exempel är standardiserade köp- och säljoptioner, standardiserade
terminskontrakt, icke-standardiserade köpoptioner avseende aktier och konvertibla
skuldebrev.

Ifråga om optioner verkar alla i doktrinen vara överens om att en teckningsoption, som
har utgivits i samband med ett skuldebrev i enlighet med femte kapitlet ABL, utgör ett
värdepapper. De är även överens om att en köpoption avseende aktier som emitteras i
samband med skuldebrev, utgör ett värdepapper. Dessa optioner förblir värdepapper även
efter det att optionen har skiljts från skuldebrevet. Jag delar den uppfattning doktrinen har
i detta fall, då ett instrument, utgivet enligt ABL, onekligen måste utgöra ett värdepapper,
då det är avsett för handel på värdepappersmarknaden. Att en optionsrätt knyts till detta
bör inte förta skuldebrevet dess karaktär av värdepapper.

Det är vid bedömningen av de s.k. privaträttsliga optioner som problem uppstår. Dessa
optioner utges ofta i begränsad skala och de är ofta individuellt utformade eller erbjuds till
en större eller mindre grupp anställda. Denna typ av optioner kan naturligtvis utformas på
en mängd olika sätt. Den underliggande egendomen kan vara aktier, precis som hos
köpoptionen, eller en bil osv. De privaträttsliga optionerna utmärks även av att de inte är
avsedda för omsättning på kapitalmarknaden38. Huruvida dessa skall anses utgöra
värdepapper eller ej ämnar jag inte gå in på i denna uppsats, då detta inte är syftet med
min uppsats. Jag kan dock hänvisa läsaren till att göra en personlig bedömning av detta
utifrån de i avsnitt 3.2.1 nedan nämnda kriterier för vad som utmärker ett skatterättsligt
värdepapper.

3.2 Det skatterättsliga värdepappersbegreppet

Enligt kutym brukar civilrättsliga termer användas i enlighet med sin civilrättsliga
innebörd i skatterätten. Det är endast undantagsvis som Regeringsrätten har valt att skapa
särskilda skatterättsliga definitioner39. Personligen anser jag att det civilrättsliga

                                                          
33 Begreppet finansiella instrument används som ett samlingsbegrepp för alla typer av instrument,
värdepapper m.m som omsätts på de finansiella marknaderna. Detta begrepp upphör emellertid att gälla när
den nya Inkomstskattelagen (1999:1229) används för första gången vid 2002 års taxering.
34 M. Andersson, Inkomstskattelagen –En presentation med nyckel, SN 2000 s. 39ff.
35 Prop. 1990/91:142 s. 85
36 A. & J. Rutberg, SvSkT 1998 s. 42
37 s. 203
38 R. Påhlsson, Anställdas förvärv av värdepapper nya – regler, SN 1990 s. 661; J. Rutberg, Optioner till
anställda, SvSkT 1995 s. 571.
39 R. Påhlsson, SN 1990 s. 660.
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värdepappersbegreppet är mer vidsträckt än det skatterättsliga. Som exempel kan jag ta att
en rättighet enligt skatterätten i vissa fall inte anses utgöra ett värdepapper p.g.a.
förfogandeinskränkningar medan det enligt civilrätten kan utgöra ett värdepapper då
handlingen fortfarande typiskt sett är avsett för omsättning. Se mer om detta i avsnitt 3.2.1
nedan.

I enlighet med det civilrättsliga värdepappersbegreppet anses en teckningsoption, som har
utgivits i samband med skuldebrev i enlighet med 5 kapitlet ABL, utgöra ett värdepapper.
Detsamma anses gälla för en köpoption avseende aktier som emitterats i samband med
skuldebrev utgör ett värdepapper. Dessa optioner förblir värdepapper även i skatterättslig
mening även efter det att optionen har skiljts från skuldebrevet. Doktrinen verkar vara
överens om att standardiserade optioner40 utgör värdepapper i skatterättslig mening, då de
regelmässigt omsätts på värdepappersmarknaden. Enligt Robert Påhlsson41 borde detta
vara fallet, då dessa troligtvis omfattas av det värdepappersbegrepp som används i det
normala språkbruket. Vidare anser han att optioner som är fristående från skuldebrev skall
omfattas av värdepappersbegreppet p.g.a. skatterättens neutralitetsmål. Precis som vid det
civilrättsliga värdepappersbegreppet är det vid de privaträttsliga optionerna som
definitionsproblem uppstår. Inte heller här föreligger det någon lösning på problemet, med
undantag för behandlingen av personaloptioner som numera är reglerat i KL.

3.2.1 Använda kriterier

I detta avsnitt kommer jag att ställa upp de kriterier som dagens doktrin och praxis brukar
använda för att undersöka om ett värdepapper föreligger enligt skatterätten eller inte. Jag
kommer även att studera om dessa kriterier måste vara vid handen för att ett värdepapper
skall anses föreligga.

De kriterier42 som doktrinen vanligtvis brukar använda och diskutera är:

1. Huruvida rättigheten måste vara manifesterad i ett fysiskt papper eller inte.
2. Huruvida rättigheten skall vara omsättningsbar/ verkligen omsättas eller inte

behöver kunna omsättas överhuvudtaget.
3. Huruvida förfogandeinskränkningar är tillåtna och hur ingripande dessa då får

vara.
4. Huruvida en kontant premie behöver erläggas eller inte.

Enligt förarbetena till lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument behöver inte
rättigheten vara manifesterad i ett fysiskt papper för att utgöra ett värdepapper. Detta
finner jag som något naturligt, då det numer är vanligt att det fysiska pappret har ersatts av
en registreringsåtgärd i ett kontobaserat värdepapperssystem.

I fråga om omsättningskravet har ingen i doktrinen ansett att rättigheten måste vara
föremål för omsättning för att utgöra ett värdepapper. Inte heller lagstiftningen eller
skattemyndigheternas eller domstolarnas tillämpning av lagstiftningen tyder på att så

                                                          
40 Dessa ger rätt att köpa eller sälja vissa noterade aktier till förbestämda kurser.
41 R. Påhlsson, SN 1990 s. 661
42 Nedan nämnda kriterier kan användas vid bedömningen av om ett värdepapper föreligger eller ej vid alla
sorters instrument. Jag har valt att endast använda mig av optioner i detta avsnitt eftersom mitt
examensarbete behandlar optioner i allmänhet och personaloptioner i synnerhet.
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måste vara fallet43. Doktrinen44 anser att man däremot bör uppställa ett krav på att det
finansiella instrumentet skall kunna omsättas på värdepappersmarknaden, för att ett
värdepapper skall föreligga vid en skatterättslig bedömning. Det är enligt Tivéus dock
möjligt att optionen, trots att den inte kan omsättas45, utgör ett värdepapper i civilrättslig
mening, då den typiskt sätt fortfarande är avsedd för omsättning. Jag instämmer med
doktrinen i detta fall, då jag anser att rättigheten skall ha ett värde även för andra än
innehavaren för att utgöra ett värdepapper. Det kan tilläggas att SRN har uttalat att det
krävs att rättigheten kan bli föremål för handel för att den skall kunna betraktas som ett
värdepapper46.

Förfogandeinskränkningar är det som typiskt sett anses vara avgörande för om ett
värdepapper anses vara för handen eller inte. Detta framkommer bland annat i
Regeringsrättens domar från 199447, där den avgörande faktorn verkar ha varit att den
anställde inte hade erhållit en självständig rätt att förvärva aktier. En av anledningarna till
detta var att den anställde skulle förlora rätten att förvärva aktier om han avslutade sin
anställning under kvalifikationstiden.

Det finns dock förfogandeinskränkningar som gör att optionen ändå anses utgöra ett
värdepapper. Ett exempel på detta är ett förhandsbesked från 18 juni-9848, där anställda
förvärvade avskilda teckningsoptioner från ett utgivet optionslån. De anställda hade
hembudsskyldighet vid såväl överlåtelse som vid avslutad anställning, varför de endast
hade fri förfoganderätt över optionerna om deras arbetsgivare valde att inte lösa in
optionsrätterna. Trots detta ansågs dessa teckningsoptioner utgöra värdepapper. Det finns
flera möjligheter till varför SRN ansåg att optionerna ansågs utgöra värdepapper trots
förfogandeinskränkningarna. En möjlighet är att de ansåg att optionerna var lämpade för
allmän överlåtelse trots att de inte var fritt överlåtbara. En annan möjlighet är att SRN
anser att teckningsoptioner per definition är värdepapper oavsett om optionen är fritt
överlåtbar eller ej.

Personligen anser jag att det i praxis tydligt har framkommit att återköpsklausuler inte
förtar optionen dess karaktär av värdepapper, under förutsättning att lösenpriset är
marknadsmässigt49.  En rättighet som i sig är överlåtbar och som ger en ovillkorlig rätt till
betalning eller leverans bör därför, enligt mig, ses som ett värdepapper.

Att rätten till utnyttjande ligger långt fram i tiden kan knappast, enligt min mening,
innebära att en rättighet inte skall anses utgöra värdepapper, åtminstone bör inte detta ha
någon avgörande betydelse. Detta då det är vanligt att optioner som uttryckligen sägs vara
värdepapper, ex. standardiserade optioner, ofta har kvalifikationstid. Det bör därför bara

                                                          
43 J. Rutberg, SvSkT 1995 s. 569
44 J. Bojs, Beskattning av värdepappersförmån i samband med anställning, SN 1996 s. 26; J. Rutberg, SvSkT
1995 s. 569; U. Tivéus, Optioner – reavinst eller lön?, SN 1999 s. 37.
45 Som exempel kan tas det fall där en teckningsoption skiljs från skuldebrevet samt att optionen får
förfogandeinskränkningar som är typiska för en personaloption (överlåtelseförbud).
46 RÅ 1994 not 41.
47 En genomgång av dessa rättsfall kommer att ges i kapitel 3.3.
48 Se RSV rättsfallsprotokoll nr. 25/98
49 U. Tivéus, SN 1999 s. 37. Ett förhandsbesked från SRN från den 17/9-98 berörde denna fråga.
Skatterättsnämnden ansåg inte att en hembudsklausul förtog en köpoption dess karaktär av värdepapper.
Hembudsklausulen var utformad på så sätt att optionsinnehavaren, innan denne utbjöd optionen till
försäljning, var skyldig att hembjuda  optionen till utfärdaren för ett marknadsmässigt vederlag.
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vara mycket ingående förfogandeinskränkningar50 som kan åstadkomma att en rättighet
inte anses utgöra ett värdepapper.

Den doktrin som överhuvudtaget tar upp premien som villkor är överens om att ingen
kontant premie skall behöva erläggas för att en rättighet skall anses utgöra ett
värdepapper51. Detta anser jag vara en korrekt bedömning då icke -marknadsmässig
ersättning kommer att förmånsbeskattas.

För att en option skall anses utgöra ett värdepapper kan jag konstatera att huvudregeln är
att optionen inte får vara föremål för några ingående förfogandeinskränkningar, vilka
hindrar optionen från att omsättas på kapitalmarknaden. Undantag finns dock från denna
regel. I undantagsfallen har mig veterligen hitintills endast optioner vilka klart har
uttryckts utgöra värdepapper i fall utan förfogandeinskränkningar förekommit. Huruvida
dessa optioner alltid kommer att anses utgöra värdepapper eller ej, oavsett förekomsten av
förfogandeinskränkningar, går inte att utläsa av motiveringarna till domarna. Jag kommer
att ta upp denna fråga mer ingående i avsnitt 3.3 nedan.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det krävs att optionen anses allmänt lämpad för
omsättning för att det skall utgöra ett värdepapper. Den skall med andra ord kunna bli
föremål för omsättning på kapitalmarknaden. Omsättningskriteriet och
förfogandeinskränkningsförbudet är nära knutna till varandra, då
förfogandeinskränkningar i vissa fall innebär att optionen inte kan omsättas. De övriga
kriterierna har ingen avgörande betydelse var för sig vid bedömningen av om ett
värdepapper är för handen eller inte. Det är dock möjligt att de kan ha en viss betydelse
vid en helhetsbedömning.

Det finns inget entydigt svar på vad som krävs för att en option skall utgöra ett
värdepapper alternativt inte utgöra ett värdepapper. Motiveringarna i domarna är
knapphändiga och ger ingen säker definition. Det är därför önskvärt att ett förtydligande
sker på detta område och då inte endast ifråga om optioner.

3.3 Personaloptioner

Som jag redan har nämnt52 ovan är en personaloption till sin natur inte överlåtbar, vilket
innebär att en anställd som erhåller en sådan aldrig kan disponera över denna på ett annat
sätt än genom att förvärva underliggande egendom. Den utmärks även av att den upphör
att gälla om den anställde lämnar sin anställning. Det är inte ovanligt att det kan finnas
undantag från detta. Exempelvis kan ofta en före detta anställd utnyttja personaloptionen
om han har blivit uppsagd eller om han/hon har fått sluta pga sjukdom. Det finns dock ofta
en kvalifikationstid som begränsar hur länge den före detta anställde kan vänta på att lösa
in optionen innan den förfaller.

                                                          
50 Exempel på ingående förfogandeinskränkningar är att optionen förfaller om anställningen upphör.
51 I ett förhandsbesked från SRN den 17/9-98 (rättsfallsprotokoll 29/98) ansåg Skatterättsnämnden att
frånvaro av erlagd premie inte förtog köpoptionen dess karaktär av värdepapper.
52 En beskrivning av personaloptioner har givits i avsnitt 2.2.5 ovan.
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Huruvida en personaloption utgör ett värdepapper53 eller ej, har besvarats av
Regeringsrätten i två domar från 1994. Det har tillkommit ny lagstiftning på
personaloptionsområdet till följd av dessa domar, men denna berör inte definitionen av
personaloptioner, med undantag från att dagens lagstiftning uttryckligen säger att en
personaloption inte får utgöra något värdepapper.

Det första rättsfall som behandlade denna fråga var RÅ 1994 not 41. I detta fall hade en
utländsk koncern avsett att införa ett incitamentsprogram där de anställda i Sverige gavs
möjlighet att erhålla aktier i det utländska moderbolaget. De anställda behövde inte
erlägga någon premie för att få delta i programmet. Erbjudandet avsåg en rätt att förvärva
aktier till ett pris motsvarande noteringen för aktien på Londonbörsen den dag erbjudandet
gavs. Erbjudandets längd var på tio år med början från den dag det lämnades. Dessutom
fick de anställda utnyttja erbjudandet först efter att en kvalifikationstid på tre år hade gått.
Därefter kunde de dock omedelbart få ut alla aktier. Om anställningen upphörde förföll
rätten omedelbart med vissa undantag för ömmande fall. I  speciella fall kunde tiden för
utnyttjandet förkortas.

Skatterättsnämnden ansåg att de anställda i detta fall inte hade erhållit något värdepapper.
Detta då den anställde under den inledande treåriga kvalifikationstiden överhuvudtaget
inte var innehavare av någon rätt att köpa aktier i moderbolaget till det i förväg bestämda
priset. Om de anställda slutade sin anställning under denna tid förlorade de därför ingen
förvärvad självständig rätt. Enligt Skatterättsnämnden var arbetsgivarens utfästelse snarare
att jämställa med ett anställningsvillkor av samma ekonomiska karaktär som avtalad lön
och andra liknande förmåner som utgår vid fortsatt anställning.

Efter den treåriga kvalifikationstiden ansåg Skatterättsnämnden att de anställda hade
förvärvat en självständig rätt som kunde utnyttjas till att köpa aktier i det utländska
moderbolaget. Denna slutsats drog Skatterättsnämnden trots att de anställda inte kunde
överlåta optionen utan endast utnyttja den för egna aktieförvärv. Detta då det fanns en
förpliktelse för arbetsgivaren att utge aktier till de anställda vid begäran. Eftersom den
anställde efter utgången av kvalifikationstiden hade förvärvat en självständig rätt, som
enligt de dåvarande allmänna reglerna om beskattning var verkligen förvärvad och till sitt
belopp känt, skulle den anställde beskattas vid denna tidpunkt. De ansåg dock inte att
optionen vid förfall utgjorde en option enligt 24 § 2 mom. SIL54, varför avdrag i
reavinstsystemet inte kunde ske. Detta avdrag fick istället ske i inkomstslaget tjänst.
Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens avgörande55. Domstolen ansåg att
beskattningstidpunkten skulle bedömas enligt de allmänna reglerna i 41 och 42 §§ KL56

med anvisningar. Detta då de ansåg att de anställda förvärvat optioner, vilka inte utgjorde
ett finansiellt instrument enligt 24 § 2 mom. SIL och vilka inte heller utgjorde ett
värdepapper. Denna dom begränsades, p.g.a. nya skatteregler, till 1994 års taxering.

                                                          
53 Det bör påpekas att begreppet personaloption är ett skatterättsligt begrepp, vilket innebär att även om
personaloptionen inte anses utgöra ett värdepapper enligt skatterätten kan det anses utgöra ett värdepapper
enligt civilrätten.
54 Paragrafen motsvaras av 44:4 IL.
55 RÅ 1994 not 41
56 41 § KL återfinns numer främst i 10 kapitlet IL samt något i kapitel 58. 42 § KL återfinns främst i kapitel
61 IL.
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I ett senare förhandsbesked från Skatterättsnämnden, prövades en liknande frågeställning,
men med den avvikelsen att fallet prövades enligt de nya skattereglerna57. Precis som i
ovanstående mål kom Skatterättsnämnden fram till att en personaloption inte utgjorde ett
värdepapper. Beslutet fastställdes sedermera av Regeringsrätten58.

Av dessa domar kan man dra slutsatsen att personaloptioner inte utgör värdepapper eller
finansiella instrument. Det framgår inte av domarna om Regeringsrätten ansåg att ett
värdepapper förelåg efter den treåriga kvalifikationstiden utgång. Regeringsrätten har
sannolikt ansett att ett värdepapper inte förvärvats vid något tillfälle före ett eventuellt
aktieförvärv.

Johan Rutberg anser att det i detta fall är logiskt att anse att ett värdepapper inte föreligger
efter kvalifikationstidens utgång, eftersom det annars skulle innebära att
förfogandeinskränkningar som endast gäller under kvalifikationstiden skulle förta
personaloptionen dess karaktär av värdepapper59. Jag instämmer med hans ståndpunkt och
motivering. Förfogandeinskränkningar är vanliga även vid andra incitamentsprogram för
anställda. Dessa inskränkningar brukar dock inte förta rätten dess karaktär av värdepapper.
Som exempel kan nämnas RÅ 1986 ref. 36 där de anställda förlorade rätten till
aktieförvärv om de slutade sin anställning under kvalifikationstiden. Trots detta ansågs
den rätt de anställda hade erhållit som ett värdepapper. En förklaring till detta kan vara att
detta fall avsåg ett konvertibelt skuldebrev, vilket till sin natur eventuellt alltid är att anse
som värdepapper60. Ovan nämnda förhandsbesked61 från Skatterättsnämnden 1998 utgör
ännu ett fall där förfogandeinskränkningarna inte ansågs förta rätten dess karaktär av
värdepapper. Jag anser att en personaloption aldrig utgör ett värdepapper då det inte är
avsett för omsättning på kapitalmarknaden. Personaloptionerna är som huvudregel
utformade på så sätt att förmånsinnehavaren endast kan utnyttja dem genom att låta
utställaren lösa in dem. De faller med andra ord som huvudregel under kategorin
”privaträttsliga optioner”.

Av domarna går inte heller att utläsa om det faktum att personaloptionen inte var avsedd
för handel på kapitalmarknaden, var av någon avgörande betydelse. Det är dock klart att
kvalifikationstiderna och det faktum att rätten utslocknade om anställningen upphörde, var
av betydelse för utgången i målet.

Det finns mig veterligen endast ett avgörande till som berör behandlingen av
personaloptioner62. Detta fall berörde inte definitionen av personaloptioner, utan tog
endast upp frågan om i vilket inkomstslag avdrag skulle ske i om förmånsinnehavaren
valde att inte utnyttja sin personaloption. Regeringsrätten kom även i detta fall fram till att
avdraget skulle ske i inkomstslaget tjänst. Då detta mål är belagt med sekretess är
bakgrundsuppgifter och motivering knapphändiga.

                                                          
57 De nya reglerna rörde tidpunkten för förmånens beskattning i punkt 3 av anvisningarna till 32 § KL. Före
1995 års taxering skulle den skattskyldige beskattas för en förmån när denne ansågs ha tillhandahållit
förmånen. Från och med 1995 års taxering sker beskattningen av den anställde när denne har åtnjutit
förmånen. (Delar av 32 § anv. p. 3 återfinns i IL 11:2 och 11:6).
58 RÅ 1994 not 733
59 J. Rutberg, SvSkT 1995 s. 573.
60 J. Rutberg, SvSkT 1995 s. 572.
61 Kapitel 3.2.1 ovan.
62 RÅ 1998 not 114
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En option som uppfyller kriterierna för personaloptioner anses som sagt inte utgöra ett
värdepapper. Eftersom det har blivit allt vanligare att företag erbjuder sina anställda att
förvärva personaloptioner i företaget och då tidigare regler kunde få negativa
konsekvenser för personaloptionsinnehavaren, infördes ny lagstiftning på
personaloptionernas område63.

Det är, enligt Anne och Johan Rutberg64, inte möjligt att genom förfogandeinskränkningar
göra att ett värdepapper skattemässigt kvalificerar sig som en personaloption. Enligt äldre
praxis ansågs förfogandeinskränkningar skjuta upp beskattningstidpunkten, men dessa
inskränkningar ansågs inte företa instrumentet dess karaktär av värdepapper. Detta skulle
tyda på att man inte kan göra en skatterättslig personaloption med stöd av
förfogandeinskränkningar i ett värdepapper. Även Ulf Tivéus65 verkar vara av den
uppfattningen att optioner, vilka utgör värdepapper utan förfogandeinskränkningar,
exempelvis en teckningsoption, utgör värdepapper även med förfogandeinskränkningar.
Denna slutsats har han dragit av att 41 § anv. p. 4 4 st. KL infördes vid skattereformen
1990 för att säkerställa beskattningen av förmåner med förfogandeinskränkningar. Han
hänvisar även till RÅ 1986 ref 36 (Skåne-Gripen-målet) där ett konvertibelt skuldebrev,
med långtgående förfogandeinskränkningar i överlåtbarheten, ansågs utgöra ett
värdepapper. Värdepapper med förfogandeinskränkningar kan dock få en framflyttad
beskattningstidpunkt om värdepappret enligt allmänna skatterättsliga principer ännu inte
anses förvärvad66. Denna beskattningstidpunkt kan därför sammanfalla med
personaloptionernas. Det är dock möjligt, enligt Tivéus, att mycket långtgående
förfogandeinskränkningar, vilka förtar optionen alla väsentliga villkor som ABL ger, kan
göra att optionen förlorar sin värdepappersstatus. Detta borde främst vara fallet när
förfogandeinskränkningarna är så pass långtgående att PRV skulle vägra registrering . I
detta fall är det möjligt att rättigheten skattemässigt skulle ses som ett löfte om framtida
vinstutdelning och inte som en option. Resonemanget om att vissa optioner i stort sett
alltid anses utgöra värdepapper medför att det i stort sett endast är s.k. privaträttsliga
optioner som kan falla in under 41 § anv. p. 4 4 st. KL.

4 Allmänt om inkomst av tjänst

En personaloption anses utgöra en tjänsteförmån som den anställde får motta av sin
arbetsgivare. Som en inledning till personaloptionernas beskattning är det därför av
intresse att se på hur anställdas förmåner behandlas av skatterätten. Jag kommer vidare att
ta upp något om de regler som gäller när en fysisk person flyttar in eller ut från Sverige,
samt något om sociala avgifter.

4.1 Allmänt om förmåner

I 32 § KL67 uppräknas vad som skall betraktas som intäkt i inkomstslaget tjänst. Hit
hänförs bl.a. avlöning, arvode och kostnadsersättning samt annan förmån i pengar, bostad
m.m (32 § 1mom a KL68). Med tjänsteförmåner avses förmåner i anställningsförhållanden
                                                          
63 41 § anv. p. 4 st. 4-6 KL genom SOU 1998:337
64 A. och  J. Rutberg, Optioner och personaloptioner, SvSkT 1999 s. 604
65 SN 1999 s. 40f.
66 Se exempelvis RÅ 1996 ref 92. Detta rättsfall rörde beskattningstidpunkten för aktier med
förfogandeinskränkningar. Jag anser dock inte att detta har någon betydelse.
67 32 § KL har i IL uppdelats främst mellan kapitlena 10-11, 56 och 60.
68 11:1 IL.



18

eller uppdragsförhållanden samt förmåner som lämnas som ersättning för tillfälligt arbete
och skattepliktiga förmåner som av annan anledning skall beskattas som inkomst av
tjänst69.

Ett grundläggande syfte med beskattningen av förmåner är att åstadkomma neutralitet
mellan olika avlöningsformer. Detta innebär att den anställde skall beskattas på samma
sätt oavsett om han får pengar eller förmåner av sin arbetsgivare70. Att skattereglerna är
utformade på detta sätt förefaller vara klokt, då arbetstagaren i annat fall säkert skulle
välja att "avlönas" på det sätt som ger honom den lägsta skattebördan.

Alla förmåner, som den anställde erhåller och som besparar denne levnadskostnader, skall
som huvudregel beskattas (32 § 1mom och anv. p. 3 KL). Till de kategorier som inte skall
beskattas hör bl.a. förmåner av mindre ekonomiskt värde och förmåner som ändå hade
varit avdragsgilla om den anställde själv hade betalt för dem71. Förmånen skall dock i
detta fall, tillsammans med avdraget, redovisas i deklarationen. Inte heller om den
anställde betalar marknadsmässigt pris för förmånen skall han beskattas. För att den
anställde skall anses ha betalt för förmånen krävs det att han har betalt med beskattade
medel.

När en anställd får förvärva optioner av sin arbetsgivare till ett pris som understiger
marknadsvärdet på optionerna anses han ha åtnjutit en skattepliktig förmån oavsett vilken
typ av option han har förvärvat.

4.2 Värdering av förmåner

Reglerna för hur olika förmåner, som den anställde erhåller från sin arbetsgivare, värderas,
återfinns i 42 § KL med anvisningar. Jag tar här bara upp värderingen av de förmåner som
nämns i 42 § 2 st. KL72, d.v.s. inte bostads-, bil-, kost- eller reseförmåner. Detta då
värderingen av personaloptioner kan tänkas falla in under detta stycke73.

I 42 § 2 st. KL sägs att värdet av en förmån skall beräknas till marknadsvärdet. I anvisning
punkt ett till ovan nämnda paragraf, sägs att med marknadsvärdet avses det pris som skulle
ha betalats för förmånen på orten med kontanta medel. Om marknadsvärdet inte kan
fastställas på detta sätt skall värdet tas upp till det belopp som det vid rådande
förhållanden kan beräknas till vid en betalning med kontanta medel.

Det saknas lagregler för hur en marknadsvärdering skall gå till. I förarbetena sägs dock att
värdet skall bestämmas utan beaktande av försiktighetsprincipen eller subjektiva
bedömningar. I regel överensstämmer marknadsvärdet med vad arbetsgivaren fått betala
för förmånen. Förmånsbeskattningen kan dock ske även om förmånen inte har inneburit
någon extra kostnad för arbetsgivaren, i vart fall när förmånen inte enbart beror på
stordriftsfördelar som kan uppnås i andra sammanhang än i anställningsförhållanden74.
Om den anställde har erlagt en premie för förmånen utgörs förmånens värde av skillnaden
mellan marknadsvärdet och den erlagda premien.
                                                          
69 RSV S 1999:40
70 Lodin m.fl., Inkomstskatt del 1, s. 104.
71 32 § 3 a-h mom KL
72 61:2 IL
73 Hur personaloptioner skall värderas tas upp i kapitel fem.
74 Lodin m.fl., Inkomstskatt del 1 s.106.
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I 42 § anv. p 5 KL75 finns en specialbestämmelse som avser värdering av värdepapper som
den anställde erhållit av sin arbetsgivare. I denna anvisningspunkt sägs att det s.k.
förväntningsvärdet skall beaktas, vilket innebär att man vid beräkningen av den
skattskyldiges tjänsteförmåner skall beakta värdet av rätten att till ett i förväg bestämt pris
få förvärva egendom vid en senare tidpunkt. Denna specialbestämmelse innebär att
beskattningen av förmånen alltid skall ske vid tidpunkten för förvärvet oberoende av om
förfogandeinskränkningar finns eller ej. Vid denna beskattning sker värderingen med
beaktande av förväntningsvärdet, vilket räknas fram genom olika, på marknaden
förekommande, värderingsmodeller.

4.3 Beskattningstidpunkten

I inkomstslaget tjänst tillämpas den s.k. kontantprincipen, vilken innebär att
beskattningstidpunkten inträder det beskattningsår då intäkten är tillgänglig för lyftning
och att eventuell utgift eller omkostnad anses belöpa på det beskattningsår då denna har
utgetts (41 § 2 st. KL). I 41 § anv. p. 4 KL specificeras beskattningstidpunkten ytterligare.

Ett av problemen för lagstiftaren är att man inte kan beskatta inkomster som den
skattskyldige inte ännu kan disponera över, eftersom detta skulle strida mot
skatteförmågeprincipen. Å andra sidan skulle det strida mot lagstiftarens syfte att låta den
skattskyldige själv bestämma under vilket år han skall utkvittera intjänad lön för att på så
sätt uppnå progressionsfördelar. Lodin m.fl. liksom Bojs76, anser att man i princip bör
erkänna nya utbetalningstidpunkter, dock endast om överenskommelsen har gjorts före
intjänandet. De anser emellertid inte att det är möjligt att uppskjuta beskattningstidpunkten
efter det att arbetet har utförts, eftersom ersättningen vid detta fall som huvudregel redan
anses tillgänglig för lyftning. Detsamma gäller vid de fall där den skatteskyldige kan
återkalla en begäran om en uppskjuten betalning av ersättning, eftersom den skattskyldige
härvid anses kunna disponera över tidpunkten för utbetalningen. Ett sådant fall behandlas
av RÅ 1993 ref. 19. I fallet hade en sjukpenningberättigad person gjort en
överenskommelse med försäkringskassan om en senare utbetalningstidpunkt än vad som
var möjligt enligt tillämpade rutiner. Regeringsrätten ansåg att beskattningstidpunkten
inföll när den skattskyldige enligt de normala rutinerna skulle ha kunnat fått beloppet
utbetalt. Jag instämmer i fråga om beskattningstidpunktens infallande med ovan nämnda
författare.

Enligt 32 § anv. p. 3 KL, krävs att förmånen har åtnjutits för att skattskyldighet skall
inträda. Det är alltså inte tillräckligt att förmånen har erbjudits den anställde. Det krävs
dock inte alltid att förmånen faktiskt har utnyttjats eller börjat användas. Ett exempel på
ett sådant fall är när den anställde erhåller matkuponger som han eller hon kan börja
utnyttja när och hur han eller hon vill.

Rättigheter som utgör värdepapper skall enligt lagstiftningen från 199077 beskattas det år
förvärvet skedde. Rättigheter som varken är personaloptioner eller värdepapper
förmånsbeskattas någon gång under tiden mellan förvärvstidpunkten och
utnyttjandetidpunkten. Beskattningstidpunkten är här beroende av rättighetens utformning
och villkoren i avtalet. Det är fortfarande möjligt att åstadkomma att beskattningen sker

                                                          
75 Denna paragraf har ingen motsvarighet i IL.
76 Bojs, SN 1996 s. 23.
77 41§ anv. p. 4  4 st. och 42 § anv. p. 5 KL; prop. 1989/90:50
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vid den s.k. kan-tidpunkten, vilken sjösattes av 1994 års notismål. Exempel på förmåner
som kan bli föremål för denna beskattningstidpunkt är exempelvis syntetiska optioner med
begränsningar i överlåtbarheten (annat än hembudsskyldighet enligt RÅ 1997 ref.71). En
sådan option anses troligtvis inte utgöra ett värdepapper, men då en syntetisk option inte
ger en framtida rätt att förvärva ett värdepapper faller den inte heller in under 41 § anv. p.
4 4 st. KL. Det troliga är därför att förmånsinnehavaren skall beskattas för sin förmån när
denne för första gången kan utnyttja sin option. Vid karaktärsbyte (från ”icke-
värdepapper” till värdepapper) bör beskattningen ske vid karaktärsbytet. Ett exempel på
karaktärsbyte är när en personaloption efter en kvalifikationstid på tre år går att utnyttja
genom att byta till sig en teckningsoption78.  Personaloptionernas beskattningstidpunkt
behandlar jag i kapitel fem.

Det finns förfogandeinskränkningar som medför att beskattningstidpunkten skjuts upp
även för värdepapper. Ett exempel på detta är utgången av RÅ 1996 ref. 92 där
beskattningstidpunktens inträdande prövades. En anställd deltog i en s.k. stock ownership
plan, vilken innebar att de anställda själva skulle spara aktier i moderbolaget i USA. Den
anställdes arbetsgivare avsatte i ett s.k. skuggsparande en summa pengar för inköp av
aktier i moderbolaget för den anställdes räkning. En fristående förvaltare hade hand om
aktieförvärven. Denne investerade även den utdelning som följde av aktieinnehavet i nya
aktier i moderbolaget. Genom en fullmakt hade den anställde överfört sin rösträtt till
förvaltaren. Enligt stock ownershipplanen förföll den anställdes rätt om denne slutade sin
anställning inom fem år med undantag för bl.a. dödsfall. Både Skatterättsnämnden och
Regeringsrätten ansåg att aktierna skulle anses intjänade först efter utgången av
kvalifikationstiden, varför beskattning skulle ske först vid denna tidpunkt. Före denna
tidpunkt ansågs inget värdepapper vara förvärvat.

4.4 In- och utflyttning från Sverige

Den tid under vilken en fysisk person är eller har varit bosatt i Sverige är han, enligt 53 §
1 mom. a KL79 och 6 § 1 mom. a SIL80, skattskyldig för all inkomst som han har förvärvat
inom eller utom landet, dvs. han är obegränsat skattskyldig i Sverige. Den som har sitt
egentliga bo och hemvist i Sverige anses vara bosatt här enligt 53 § anv. p. 1 KL81. Detta
anses också den som stadigvarande vistas här vara. En svensk medborgare eller en person
som har haft sitt egentliga bo och hemvist här eller stadigvarande vistats här under
sammanlagt tio år eller mer och som har flyttat från Sverige, skall anses bosatt i Sverige
under en tid av fem år från dagen för avresa från Sverige, om han inte visar att han inte har
haft väsentlig anknytning till Sverige. Om denne person har väsentlig anknytning till
Sverige eller ej, prövas varje år under hela femårsperioden och det ankommer på den
enskilde att visa att han inte har en sådan anknytning under beskattningsåret.

Enligt de s.k. sex- respektive tolvmånadsreglerna i 54 § f  KL82 med anvisningar och 7 §
11 mom. 1 st. SIL83 föreligger emellertid ett undantag från den obegränsade
skattskyldigheten för avlöning och därmed jämförlig förmån som en i Sverige bosatt
fysisk person åtnjutit under vistelsen utomlands för tjänstgöring där. De är då frikallade
                                                          
78 U. Tivéus, SN 1999 s. 38f.
79 IL 3:3,8,18-19
80 IL 3:3,8,18-19
81 IL 3:3,7
82 IL 3:9,11
83 IL 3:9-13
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från skattskyldighet i Sverige för denna inkomst. Vid frågor om beskattning av personer
som flyttar in eller ut från Sverige måste EG-rätten och eventuella dubbelbeskattningsavtal
beaktas.

4.5 Sociala avgifter

Sociala avgifter84 skall betalas på i stort sett alla inkomster i inkomstslaget tjänst.
Huvudsyftet med uttagandet av socialavgifter är att dessa skall bekosta
socialförsäkringarna, såsom sjuk- och föräldraförsäkringarna. Den sociala avgiften har
dock även klara skatteinslag. Som ett led i strukturella förändringar av den offentliga
ekonomin har försök gjorts att göra socialförsäkringarna mer försäkringsmässiga, bl.a.
genom att återinföra allmänna egenavgifter85.

Socialavgifterna delas in i arbetsgivaravgifter86, vilka betalas av arbetsgivaren, och
egenavgifter87, vilka betalas in av den skattskyldige själv om denne är enskild
näringsidkare. På inkomster som inte är förmånsgrundande uttas istället för sociala
avgifter särskild löneskatt88, vilket skall motsvara skattedelen i de sociala avgifterna.
Arbetsgivaravgifterna skall vanligtvis erläggas när en inkomst skatterättsligt är hänförlig
till tjänsteintäkter, medan egenavgifterna skall uttas när inkomsten är hänförlig till enskild
näringsverksamhet. Det finns dock undantag från detta, exempelvis skall egenavgifter
erläggas för inkomst av hobbyverksamhet, vilken egentligen tillhör inkomstslaget tjänst.

Arbetsgivaravgifter erläggs inte endast på lön utan även på skattepliktiga tjänsteförmåner.
Om utbetalningen inte utgör ersättning för förvärvsarbete föreligger ingen
avgiftsskyldighet även om mottagaren beskattas för utbetalningen i inkomstslaget tjänst89.
Värderingen av de skattepliktiga förmånerna sker vanligtvis enligt samma normer som vid
beräkningen av inkomstskatten90 och de sociala avgifterna uttas på värderingsresultatet.

5 Personaloptioner

Från och med den 1/7-98 finns det nya regler på personaloptionsområdet. Enligt 41§ anv.
p. 4. 4 st. KL är en personaloption en rättighet, vilken inte utgör ett värdepapper men som
ger en framtida rätt att förvärva ett sådant till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på
förmånliga villkor. Jag har i flera avsnitt91 ovan vidareutvecklat personaloptionsbegreppet.
Jag vill påpeka att denna lagstiftning inte endast gäller för s.k. personaloptioner, utan för
alla rättigheter som kan tänkas falla in under ovan nämnda paragraf. Jag känner dock
personligen inte till några andra rättigheter som anses falla in under denna paragraf än just
personaloptioner.

I detta kapitel kommer jag att ge en beskrivning av behandlingen av personaloptioner före
och efter 1/7-98, då dagens gällande lagstiftning trädde ikraft.

                                                          
84 L. (1981:691) om socialavgifter
85 Lodin m.fl., Inkomstskatt del 2 s. 516.
86 L. (1981:691) om socialavgifter kap 2
87 L. (1981:691) om socialavgifter kap 3
88 Lagen (1990: 659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
89 Lodin m.fl., Inkomstskatt del 2 s. 518.
90 9:2 jmf med 8:14-15,17 lagen (1997: 483) om skattebetalning.
91 Avsnitt 2.2.5 samt avsnitt 3.3.
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5.1 Behandlingen av personaloptioner före 1/7-98

5.1.1 Beskattningstidpunkten

Efter Skåne-Gripen målet92, där Regeringsrätten kom fram till att beskattningen av
värdepapper till anställda kunde ske först när förfogandeinskränkningarna upphört,
ändrades lagstiftningen angående värdepapper till anställda. Den nya lagstiftningen, som
kom 1990, införde att beskattningstidpunkten inföll redan vid förvärvet av
värdepappersförmånen även om inskränkningar i förfoganderätten fanns. Skälet till detta
var att lagstiftaren ansåg att det fanns en betydande risk för att alltfler skulle förena ett
förvärv med villkor som innebar inskränkningar i förfoganderätten och därmed erhålla
stora skattekrediter. Vidare innebar lagstiftningen att förväntningsvärdet93 skulle beaktas
när värdet av förmånen fastställdes. Förvärv av underliggande egendom föranledde inga
ytterligare beskattningskonsekvenser, utan det var först när den underliggande egendomen
såldes som skattskyldighet uppstod. Beskattningen skedde då i enlighet med
reavinstreglerna i inkomstslaget kapital94. Denna lagstiftning gäller fortfarande på den
anställdes förvärv av värdepapper, med undantag för att beskattningstidpunkten kan
skjutas upp vid vissa typer av förfogandeinskränkningar95.

Genom RÅ 1994 not 41 och RÅ 1994 not 73396 utkristalliserades särskilda regler för
personaloptioner. Dessa avgöranden innebar att de särskilda bestämmelserna om
förmånsbeskattning av värdepapper inte var tillämpliga på personaloptioner.
Personaloptionerna skulle beskattas först vid den tidpunkt då de för första gången kunde
utnyttjas, då en självständig rättighet ansågs föreligga först vid denna tidpunkt och inte
redan vid den anställdes förvärv av optionerna. Beskattningen av den anställde skulle ske
vare sig denne utnyttjade optionen vid ”kan-tidpunkten” eller inte och beskattningen
skulle, liksom idag, ske i inkomstslaget tjänst. Utnyttjades optionen för förvärv av
underliggande egendom kom värdestegringen att beskattas i inkomstslaget kapital vid
avyttringen av denna egendom.

Om en anställd, som var med i ett optionsprogram, flyttade till Sverige för att arbete här
skulle denne beskattas för denna förmån i Sverige vid den tidpunkt då han kunde utnyttja
optionen, d.v.s. han beskattades även om han ännu inte hade utnyttjat optionen97. Om en
anställd flyttade från Sverige beskattades denne i Sverige i den utsträckning som
personaloptionen hade kunnat utnyttjas. En personaloptions fortsatta giltighet är beroende
av anställning och den kom därför att kunna beskattas i utlandet om anställningen bestod. I
de fall där inkomsten från anställningen var undantagen från beskattning i Sverige enligt
sex- eller tolvmånadersreglerna98 blev även personaloptionerna undantagna beskattning i
den mån de intjänats och beskattats i källstaten.

                                                          
92 RÅ 1986 ref. 36. Se avsnitt 1.1 ovan.
93 Prop. 97/98:133 s. 22
94 J. Bojs, SN 1996 s. 25.
95 Exempel på sådana förfogandeinskränkningar kan hittas i RÅ 1996 ref. 92.
96 En genomgång av dessa finns i avsnitt 3.3.
97 Prop. 97/98:133 s.34.
98 54 § anv. p. 3 KL (IL 3:9-10,12-13).
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5.1.2 Värderingen före 1/7-98

Före den nya lagstiftningen skedde värderingen, liksom idag, vid beskattningstidpunkten.
Det förelåg stor osäkerhet hur värderingen skulle gå till, men som huvudregel använde
man två alternativa metoder varav det ena sättet var att beakta det s.k. förväntningsvärdet
vid fastställandet av förmånsvärdet. Denna värderingsgrund finns, vilket jag nämnt
tidigare, uttryckt i 42 § anv. p. 5 KL och den innebär att vid beräkningen av den
skattskyldiges tjänsteförmåner skall värdet av rätten att till ett i förväg bestämt pris få
förvärva egendom vid en senare tidpunkt beaktas. Detta stadgande infördes som en
reaktion på "Skåne-Gripen-målet"99 vars utgång bl.a. innebar att den framtida
konverteringsrättens förväntningsvärde inte skulle beaktas vid förmånsberäkningen. Då
detta stadgande uttryckligen säger sig gälla för anställdas värdepappersförmåner har
bestämmelsen tolkats så att den inte är tillämplig på personaloptionernas område. Trots
detta var det vanligt att skattemyndigheten i vissa fall hävdade att hänsyn skulle tas till
förväntningsvärdet.

Om 42 § anv. p. 5 KL inte skulle tillämpas vid värdering av personaloptioner skulle
personaloptionerna istället värderas till marknadsvärdet enligt de allmänna reglerna i 42 §
anv. p. 1 KL100. Problemet var dock att personaloptioner inte förekom, d.v.s. var omsatta
på marknaden, varför de ofta saknade ett egentligt marknadspris eller marknadsvärde.
Enligt Regeringsrätten skulle värderingen ske efter strikt marknadsmässiga grunder101.

5.1.3 Avdrag

Eventuellt avdrag för förlust, som uppkommit p.g.a. anställningens upphörande eller p.g.a.
att tiden för aktieförvärvet hade gått ut, medgavs i inkomstslaget tjänst102. Skulle däremot
optionen säljas under löptiden med förlust borde avdrag kunna medges i inkomstslaget
kapital. Detta då framtida värdeökningar skulle beskattas i kapital varför även förlusterna
borde behandlas på samma sätt enligt principen om symmetri i skatterätten. Det finns dock
inga rättsfall eller avgöranden från Skatterättsnämnden (åtminstone inga som har kommit
till allmänhetens kännedom) som behandlar denna fråga103.

5.1.4 Sociala avgifter

Sociala avgifter skulle erläggas av förmånsinnehavaren själv i form av egenavgifter i de
fall där denne hade erhållit förmånen av en utländsk ägare som inte var
förmånsinnehavarens arbetsgivare. Den anställde hade vidare ingen skyldighet att lämna
kontrolluppgifter till skattemyndigheten104.

                                                          
99 Rå 1986 ref 36
100 IL 61:2
101 RÅ 1996 ref.75. Fallet handlade om värderingen av en outnyttjad resa, vilken vunnits i en pristävling.
102 RÅ 1994 not 41 och 733
103 J. Bojs SN 1996 s. 32
104 Prop. 97/97:133 s. 41.
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5.2 Behandlingen av personaloptioner efter 1/7-98

5.2.1 Beskattningstidpunkten

För att en personaloption skall falla in under den nya lagstiftningen krävs att denna har
förvärvats av en anställd och att den inte utgör ett värdepapper, men att den innebär en
framtida rätt att i framtiden få förvärva ett värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i
övrigt på förmånliga villkor105.

Efter lagändringen106 på personaloptionsområdet, infaller beskattningstidpunkten vid den
tidpunkt då optionsinnehavaren faktiskt utnyttjar optionen. Med detta avses att ett
värdepapper förvärvas med stöd av optionen. Om en personaloption är indelad i delar med
olika långa kvalifikationstider beskattas förmånsinnehavaren varje gång denne utnyttjar en
del av sin option. All värdestegring under innehavet av rättigheten kommer att beskattas
som inkomst av tjänst.

Genom den nya lagstiftningen har även utflyttnings- respektive inflyttningsfallen blivit
reglerade i lagtexten107. Syftet med regleringen av utflyttningsfallen har varit att
säkerställa Sveriges beskattningsrätt på värdetillväxten på här intjänade optioner om dessa
hade kunnat utnyttjas före det att bosättningen i Sverige upphörde. Omedelbar avskattning
till den underliggande egendomens fulla värde skall ske vid beskattningstidpunkten. Syftet
med ändringen av behandlingen av inflyttningsfallen till Sverige var att undanröja
beskattning på de optioner som intjänats utomlands och som har kunnat utnyttjas före
inflyttningen hit. Den del av förmånen som har intjänats utomlands skall enligt de nya
reglerna anses vara utnyttjad först (41 § anv. p. 4 st. 5  KL). Beskattningen skall med
andra ord endast träffa den del av förmånen som anses intjänad i Sverige.

Om beskattning har skett vid avflyttningen och den anställde senare återvänder till
Sverige, skall denne inte beskattas för den delen igen om han utnyttjar eller överlåter den
efter återflytten till Sverige enligt 41 § anv. p. 4 st. 6 KL.

5.2.2 Avdrag

Om optionen inte utnyttjas medges avdrag för premien när optionen utslocknar i
inkomstslaget tjänst108. Om den anställde erlagt premie för personaloptionen får denna
dras av först när beskattningstidpunkten för förmånen inträder. Avdraget får dock inte
överstiga förmånens värde och avdraget skall ske i inkomstslaget tjänst.

5.2.3 Värderingen

Värderingen av personaloptioner är inte längre något problem, då värderingen sker när
optionen faktiskt utnyttjas. Det skattepliktiga förmånsvärdet utgörs av skillnaden mellan
det marknadsvärde som det underliggande värdepappret har vid utnyttjandetidpunkten och
det pris som förmånsinnehavaren betalar för värdepappret, enligt 42 § 2 st. KL och

                                                          
105 41§ anv. p 4 4 st. KL.
106 41§ anv. p 4 4 st. KL
107 41 § anv. p 4 4-6 st. KL
108 41 § anv. p. 4 9 st. KL. Denna paragraf motsvaras av 10:15 IL.



25

42 § anv. p. 1 KL109. Eventuell premie reducerar förmånsvärdet med erlagt belopp.
Avdraget får inte överstiga förmånens värde110. En svårighet som kan uppstå i dagsläget är
att bestämma värdet på den underliggande aktien om personaloptionen avser förvärv av
icke noterade aktier111.

5.2.4 Sociala avgifterna

Efter lagändringen skall de sociala avgifterna112 erläggas av arbetstagarens svenska
arbetsgivare under förutsättning att arbetstagaren erhållit personaloptionerna av ett
utländskt företag som denne inte har något anställningsförhållande med. Ytterligare en
förutsättning är att förmånen har utgivits p.g.a. anställning hos den svenska arbetsgivaren.
De nya reglerna gäller endast för de förmåner som har givits ut eller som anses utgivna
efter lagens ikraftträdande den 1/7-98. Som exempel kan tas det fall där ett utländskt bolag
har lämnat ett erbjudande om personaloptioner före den 1/7-98, men där den anställde inte
har kunnat utnyttja erbjudandet förrän efter lagens ikraftträdande. I detta fall anses
personaloptionen förvärvad först vid den senare tidpunkten. Arbetsgivaren skall på
motsvarande sätt utge särskild löneskatt113. Det bör påpekas att den utvidgade
skyldigheten för den svenske arbetsgivaren att utge sociala avgifter på
förmåner/ersättningar från utländska rättssubjekt gäller alla förmåner/ersättningar.

Ytterligare en nyhet är att den svenska arbetsgivaren skall lämna kontrolluppgifter till
skattemyndigheten samt göra avdrag för preliminär A-skatt på grundval av förmånens
värde114. Förmånsinnehavaren å sin sida skall på annat sätt än muntligen lämna uppgifter
om förmånens omfattning till den kontrolluppgiftsskyldige, d.v.s. vanligtvis den anställdes
arbetsgivare. Den anställde skall vidare lämna uppgift om vilken månad förmånen åtnjutits
eller anses åtnjuten respektive har erhållits. Dessa uppgifter skall lämnas senast månaden
efter det att förmånen åtnjutits eller anses åtnjuten respektive ersättningen har erhållits115.

6 Analys
Vid en jämförelse av behandlingen av personaloptioner före och efter den 1/7-98 ser man
att ändringar har skett på framförallt två olika områden, nämligen vad gäller
beskattningstidpunkten och erläggandet av de sociala avgifterna. En relevant fråga i detta
sammanhang är varför ändringar skedde just på dessa områden. Jag skall i detta kapitel
belysa varför en lagändring tillkom och huruvida lagstiftaren har uppnått sitt syfte med
lagändringen. Jag kommer vidare att undersöka om den nya lagen har några
problemområden och i så fall hur dessa problem kan lösas. Slutligen har jag för avsikt att
studera problemet med det ekonomiska säkerställandet av personaloptionsprogrammen
s.k. hedging.

                                                          
109 Prop. 97/98:133 s. 31f. 42 § 2 st. KL och 42 § anv. p. 1 KL motsvaras båda av IL 61:2.
110 41 § anv. p. 4 9 st. KL.
111 U. Tivús, SN 1999 s. 36.
112 Lagen (1981:691) om socialavgifter 1:2 2 st. samt Lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster 1 § 2 st. SFS 1998:338
113 Prop. 97/98:133 s.43ff; U.Tivéus, SN 1999 s. 42.
114 LSK 3:4
115 LSK 3:4a
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6.1 Problemområden före 1/7-98

Jag har för avsikt att i detta avsnitt visa på de problem som fanns före 1998 års lagändring,
emedan det var p.g.a. dessa problem som en lagreglering skedde på detta område. Jag tar
här endast upp de viktigaste problemen.

6.1.1 Beskattningstidpunkten

De problem som fanns före lagändringen116 var främst att beskattningen av
personaloptionsinnehavaren skulle ske vid den första tidpunkt då optionen kunde
utnyttjas117. Detta ansågs följa av de allmänna bestämmelserna för inkomstslaget tjänst
eftersom den särskilda lagregleringen om anställdas förvärv av värdepapper inte ansågs
tillämplig. Problemet bestod i att beskattningen skulle ske vid denna tidpunkt oavsett om
innehavaren hade utnyttjat personaloptionen eller ej. För vissa innehavare innebar detta att
de tvingades att utnyttja sin option för förvärv av underliggande egendom och därefter
omedelbart sälja denna egendom för att på sätt få medel till att betala skatten118.
Skattereglerna kom med andra ord att framtvinga ett utnyttjande.
Det är vidare vanligt att personaloptionsplaner är konstruerade så att de har optioner med
olika lång kvalifikationstid, vilket innebär att en och samma optionsplan kan ha olika
beskattningstidpunkter och därmed olika förmånsvärden. Detta medförde att
administrationen blev svårhanterlig och att skattesystemet blev komplicerat för den
skattskyldige119.

6.1.2 Värdering av förmånen

Beskattningstidpunkten (här; kan-tidpunkten) låg till grund för värderingen av
personaloptioner även om utnyttjandet skedde vid en senare tidpunkt. En konsekvens av
detta var att värdet på förmånen inte sällan var ett annat vid tidpunkten för det faktiska
utnyttjandet än vid beskattningstidpunkten. Detta medförde att förmånen antingen undgick
tjänstebeskattning i vissa delar eller att den erhållna förmånens faktiska värde understeg
det skattepliktiga förmånsvärdet. Vidare förskjuts beskattningen vid en tidig
beskattningstidpunkt i större utsträckning till inkomstslaget kapital, vilket inte ansågs
berättigat då det var fråga om en löneförmån120.

6.1.3 Sociala avgifter

Ytterligare ett problem som existerade före lagändringen var att det var den anställde själv
som skulle betala egenavgifter på förmånen som denne erhållit av ett utländskt rättssubjekt
under förutsättning att denne inte var förmånsinnehavarens arbetsgivare. En anställd har
vanligtvis ingen erfarenhet av att betala egenavgifter varför det är sannolikt att många
anställda inte erlade egenavgifter på den erhållna förmånen. Egenavgifterna skulle
erläggas vid kan-tidpunkten, vilket medförde att optionsinnehavaren kunde tvingas att
utnyttja sin personaloption för att få betalningsförmåga. Den anställde hade vidare ingen

                                                          
116 SFS 1998:337
117 Beskattningstidpunkten var en följd av då gällande praxis (RÅ 1994 not 41 och not 733). Se avsnitt 5.1.1
ovan.
118 Prop. 97/98:133 s. 29.
119 Prop. 97/98:133 s. 29.
120 Prop. 97/98:133 s. 29f.
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skyldighet att lämna kontrolluppgifter, vilket medförde stora kontrollproblem för
skattemyndigheten.

Det var således risken för bristande skatteförmåga samt kontrollproblem tillsammans med
ett komplicerat system och värderingsproblem som medförde att en lag om
personaloptioner antogs. En naturlig följdfråga är om dessa problem har lösts genom den
nya lagstiftningen?

6.2 Har dagens lagstiftning givit en lösning på problemen?

I detta kapitel sker en genomgång av hur dagens lagstiftning har hanterat ovan nämnda
problem. I de fall där lagstiftningen har inneburit en förändring av den praxis och lag som
fanns före lagändringen kommenterar jag lösningen. I de fall där ingen lösning av
problemet har skett ger jag ett förslag på en sådan.

6.2.1 Beskattningstidpunkten

Beskattningstidpunkten infaller numera vid tidpunkten för förmånens faktiska
utnyttjande121. Genom denna lagändring har lagstiftaren löst problemet med
framtvingandet av utnyttjade av personaloptionen, vilket kunde ske vid en tidpunkt som
för den skattskyldige var mindre lämplig. En ytterligare fördel med att låta
beskattningstidpunkten infalla vid det faktiska utnyttjandet är att den anställde numer kan
erhålla fler personaloptioner inom samma ekonomiska ramar, under förutsättning att han
inte utnyttjar delar av personaloptionerna vid olika tidpunkter.

Genom den nya lagstiftningen har dock inte problemet med den anställdes bristande
skatteförmåga lösts. Även vid denna beskattningstidpunkt kan den anställde sakna
skatteförmåga då förvärv av underliggande egendom inte automatiskt ger den
skattskyldige kontanta medel. Personligen anser jag dock att beskattningstidpunkten inte
kan infalla vid en senare tidpunkt (d.v.s. vid försäljningen/överlåtelsen av
personaloptionens underliggande egendom), då man inte kan ta hänsyn till om den
anställde efter utnyttjandet av sin tjänsteförmån har tillräckligt med kontanta medel för att
betala sin skatt. Vid den anställdes erhållande av naturaförmåner beskattas den anställde
när naturaförmånerna kommer den anställde tillgodo. Även här beskattas den anställde vid
en tidpunkt då han eventuellt saknar skatteförmåga. För att så långt som möjligt
upprätthålla likformigheten i beskattningen mellan kontant lön och naturaförmåner bör
beskattningstidpunkten för personaloptioner inte uppskjutas ytterligare. Beskattningen av
personaloptioner skiljer sig redan från beskattningen av andra tjänsteförmåner, vilka skall
beskattas då de antingen är tillgängliga för lyftning eller har kommit den anställde till
godo medan personaloptionerna beskattas först när de faktiskt utnyttjas122. Skulle
beskattningstidpunkten uppskjutas ytterligare skulle detta troligtvis medföra att den
anställde skulle få en stor skattekredit. Även i dagsläget har den skattskyldige erhållit en
viss skattekredit, men detta anser jag uppvägas av att dagens regler på
personaloptionsområdet gör det lättare att värdera förmånen och att den inte framtvingar
ett utnyttjande av förmånen.

                                                          
121 41 § anv. p. 4 4 st. KL.
122 Prop. 97/98:133 s. 31.
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För den anställde innebär en senareläggning av beskattningstidpunkten att denne troligtvis
får betala högre skatt eftersom värdestegringen på aktien i tiden efter utställandet av
optionen fram till dess att personaloptionen utnyttjas kommer att beskattas i inkomstslaget
tjänst.

En senarelagd beskattningstidpunkt skulle även få konsekvenser för skattemyndigheternas
kontrollmöjlighet, då de skulle bli tvungna att veta vilken egendom som har förvärvats av
personaloptioner och därför även skall beskattas i inkomstslaget tjänst.

Jag anser det vara naturligt att i detta fall lägga beskattningstidpunkten vid den anställdes
faktiska utnyttjande av förmånen. Det är rättigheten att erhålla personaloptionens
underliggande egendom som är den anställdes förmån varför denne inte bör beskattas först
när han säljer/överlåter underliggande egendom. Den underliggande egendomen kommer
att beskattas i inkomstslaget kapital när denna säljs/överlåts och denna egendom har
egentligen inget närmare samband med den skatteskyldiges anställning, vilket
personaloptionen onekligen har.

6.2.2 Värderingen

Genom den nya lagstiftningen har problemen med värderingen lösts. Värderingen skall
ske när förmånen anses åtnjuten, d.v.s. vid beskattningstidpunkten. Det skattepliktiga
förmånsvärdet utgörs av skillnaden mellan det marknadsvärde som det underliggande
värdepappret har vid utnyttjandetidpunkten och det pris som förmånsinnehavaren betalar
för värdepappret123.

6.2.3 Socialavgifter

Efter lagändringen124 är det den anställdes svenska arbetsgivare som är skyldig att betala
sociala avgifter på personaloptioner som den anställde har erhållit av ett utländskt
rättssubjekt, vilken inte är den anställdes arbetsgivare. Genom denna lagändring har
lagstiftaren försökt lösa problemen med icke betalda egenavgifter och de undermånliga
kontrollmöjligheterna samt problemet med att den anställde saknade skatteförmåga vid
tidpunkten för egenavgifternas uttagande. Jag anser att man har löst de problem man hade
med egenavgifterna genom lagändringen. Så som systemet är uppbyggt idag har riksdagen
försäkrat sig om att få in de sociala avgifterna, eftersom arbetsgivarbolagen har en
betydligt större erfarenhet av att betala dessa avgifter.

6.2.4 Kontrollmöjligheterna

Genom att ge arbetsgivarna skyldigheten att betala in de sociala avgifterna har man även
infört kontrolluppgiftsskyldighet125. Personligen anser jag att det var svårt för lagstiftaren
att införa kontrolluppgiftskyldighet för arbetstagare då dessa sällan har någon kunskap
eller erfarenhet av att betala dessa. Det är naturligtvis möjligt att bedriva
upplysningskampanjer men dessa är dyra att genomföra och det går inte att försäkra sig
om att de anställda förstår upplysningarna eller ännu mindre följa dessa. Det sistnämnda
kan naturligtvis även gälla för arbetsgivarna, men dessa är lättare att kontrollera och de har

                                                          
123 Prop.97/98:133 s. 30f.
124 SFS 1998:337
125 LSK 3:4-4a
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dessutom skapat sig både erfarenhet och kunskaper genom att betala sociala avgifter på
vanlig lön.

6.3 Dagens problemområden

I detta kapitel visar jag på några av de problem som har uppkommit genom vår nuvarande
lagstiftning på området. Jag kommer att i vissa fall ge förslag på lösningar på problemen,
medan jag i andra fall endast kommer att nämna problemet utan att göra någon djupare
analys av det. De problemområden som jag har valt att inte analysera djupare är sådana
där analysen skulle föra mig utanför uppsatsens ramar och storlek.

6.3.1 Arbetstagarens upplysningsskyldighet

Arbetstagaren har genom den nya lagstiftningen fått en skyldighet att upplysa den
kontrolluppgiftsskyldige om förmånens eller ersättningens omfattning. Frågan som jag
ställer mig är huruvida denna uppgiftsskyldighet är ett effektivt sätt för skattemyndigheten
att få upplysningar om anställdas förmåner. Vissa grupper av arbetstagare väljer kanske
uppsåtligt att inte upplysa sin arbetsgivare om sitt deltagare i utländska
personaloptionsprogram, medan andra kanske inte har någon kännedom om sin
upplysningsskyldighet.

Det som talar för detta system är att personaloptionerna ofta har sin grund i tjänsten, vilket
innebär att den svenska arbetsgivaren troligtvis har vetskap om dess utländska ägare har
utgett personaloptioner till dess dotterbolags eller bolags anställda. De har därmed
möjlighet att kräva den anställde på upplysningar om förmånen, vilket minskar risken för
undandragande av skatt. Det är även möjligt att det för flertalet anställda anses mindre
komplicerat att ge dessa upplysningar till sin arbetsgivare än till skattemyndigheten.

Det är vanligt att den anställde erhåller en personaloption av sin svenska arbetsgivares
utländska ägare. Ett smidigt sätt hade därför varit att ge den utländske ägaren skyldighet
att upplysa arbetstagarens svenska arbetsgivare om att arbetstagaren deltar i ett
optionsprogram utgivet av den utländske ägaren. Även om den utländska ägaren inte
lämnar uppgifter på de anställda som har tackat ja till erbjudandet så har det svenska
arbetsgivarbolaget åtminstone blivit medveten om att dess anställda har blivit erbjudna att
delta i ett optionsprogram. Det svenska arbetsgivarbolaget har då möjlighet att studera
huruvida dessa optioner utgör personaloptioner enligt den svenska lagen, och om bolaget
så finner vara fallet, gå ut och fråga sin personal vilka som deltar i programmet. Det finns
dock ett stort problem med denna lösning och det är att ett land inte kan lagstifta om
skyldigheter för andra länders fysiska eller juridiska personer med undantag för de fall där
dessa länder har givit sitt samtycke genom exempelvis dubbelbeskattningsavtal. Ett annat
alternativ vore att EU ingrep på detta område. Jag ämnar inte att fördjupa mig mer i denna
fråga i denna uppsats.

6.3.2 Problemet med de sociala avgifterna

Det största problemet med dagens lagstiftning om personaloptioner och andra förmåner
som inte utgör värdepapper men som ger en rätt att i framtiden erhålla sådana, är
problemet med de sociala avgifterna. Arbetsgivaren skall, så som lagen är skriven nu,
betala de sociala avgifterna vid den anställdes faktiska utnyttjande av personaloptionen,
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vilket innebär att arbetsgivarbolagen inte kan förutse när avgiften skall betalas inom
personaloptionsprogrammets giltighetstid och hur stor denna avgift kommer att vara. De
sociala avgifterna skall beräknas på det värde som personaloptionen har när den anställde
faktiskt utnyttjar sin förmån, vilket innebär att hela den eventuella värdestegringen på
personaloptionen blir föremål för sociala avgifter126. Ovetskapen om när de sociala
avgifterna skall erläggas och hur stor summa som då skall betalas har säkerligen gjort att
flera företag har avstått från att utge personaloptioner. Framförallt s.k. tillväxtföretag kan
p.g.a. det sociala avgiftssystemet få betala ett mycket stort belopp, vilket i värsta fall kan
leda till att företaget går i konkurs då dessa företag inte sällan har små tillgångar127.
Tillväxtföretagen är ofta kunskapsintensiva företag, varför det är dessa företag som borde
ha mest nytta av att införa personaloptionsprogram för de anställda. Ett
personaloptionsprogram är bra för företaget om det kan genomföras till en rimlig kostnad.
Som situationen är idag anser jag mig inte kunna rekommendera mindre tillväxtföretag att
införa personaloptionsprogram till sina anställda, såvida de inte säkrar kapital för de
framtida sociala avgifterna redan vid införandet av programmet (s.k. hedging). Även detta
kan dock vara problematiskt för små bolag (se mer om detta i avsnitt 6.4 nedan).

Arbetsgivaravgifter bör enligt god redovisningssed kostnadsföras löpande i takt med att
personaloptionerna är ”in the money”. Detta innebär att arbetsgivarbolagens
resultaträkning påverkas av personaloptionsplanerna när utnyttjandetidpunkten ännu inte
har inträtt men där lösenpriset ligger under aktiekursen128.

Anne och Johan Rutberg anser att lagstiftningen på detta område bör ses över129, vilket jag
instämmer i. Deras lösning på problemet är att flytta uttagstidpunkten av sociala avgifter
från den faktiska utnyttjandetidpunkten till kan-tidpunkten. De anser vidare att de sociala
avgifterna bör uttas i form av särskild löneskatt för att på detta sätt inte missgynna
personaloptionsprogrammen i förhållande till vinstandelsstiftelser, vilka i dagsläget endast
belastas med särskild löneskatt och inte arbetsgivaravgifter.
Genom att flytta på uttagstidpunkten skall avgiftsunderlaget utgöra skillnaden mellan
lösenpriset för optionen och värdet på den underliggande egendomen vid kan-
tidpunkten130. Det positiva med detta förslag är att arbetsgivaren kan fastställa kostnaden
för de sociala avgifterna på ett tidigare stadium samt att denne även vet när dessa skall
erläggas. Vidare innebär denna lösning att arbetsgivarbolaget inte behöver riskera
erläggande av sociala avgifter på en f.d. anställds personaloptioner, eftersom en
personaloption upphör att gälla om den anställde slutar sin anställning före kan-
tidpunkten. Genom denna lösning undviker man även problemet med att
arbetsgivarbolagen inte sällan saknar kännedom om att ett utnyttjande av personaloptionen
har skett.

Ytterligare en fördel med detta system är att det upprätthåller neutraliteten gentemot
alternativa incitaments- och belöningsprogram (ex. ”vanliga optionsprogram” och
värdepapper). Detta då denna lösning kvarhåller vid den gängse principen att sociala

                                                          
126 Anne & Johan Rutberg, SvSkT 1999 s. 609.
127 Se exempelvis på flera av dagens IT-bolag, vars aktier har stigit till oanade höjder trots att bolagen går
med förlust. I dagsläget har dock de flest IT-bolags aktier mer än halverats.
128 U. Tivéus, SN 1999 s. 42.
129 SvSkT 1999 s. 606ff.
130 A & J Rutberg, SvSkT 1999 s.  607.
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avgifter skall uttas när en förmån är utgiven, vilket personaloptionen anses vara först vid
kan-tidpunkten131.

En nackdel med detta förslag är att bolaget i vissa fall kommer att ha erlagt sociala
avgifter på  optioner som sedermera har blivit värdelösa eller att de p.g.a. lägre aktiekurs
vid tillfället för det faktiska utnyttjandet skulle ha fått betala lägre socialavgifter. Jag tror
dock att de flesta företag värderar den trygghet som kan-tidpunkten medför högre än
risken för onödiga sociala avgifter. Denna risk torde inte heller vara särskilt stor.

Personligen instämmer jag i Anne och Johan Rutbergs resonemang angående den ändrade
tiden av uttaget av de sociala avgifterna. Den uttagstidpunkt som föreligger idag medför så
stora nackdelar för arbetsgivarbolaget att jag anser det vara befogat att flytta
uttagstidpunkten till kan-tidpunkten. Jag vill inte med denna lösning flytta
beskattningstidpunkten av den anställde tillbaka till kan-tidpunkten av naturliga skäl. De
problem som kan uppstå p.g.a. icke sammanfallande tidpunkter för uttag av skatt
respektive sociala avgifter borde vara små.

Anne och Johan Rutberg ansåg i sin artikel132 att de sociala avgifterna på personaloptioner
borde tas ut som särskild löneskatt istället för arbetsgivaravgifter för att på detta sätt uppnå
neutralitet mellan vinstandelsstiftelser och personaloptioner. Jag ställer mig tveksam till
denna lösning. En personaloption anses utgöra en tjänsteförmån, vilket även exempelvis
fri bostad anses vara. Alla tjänsteförmåner som beskattas i inkomstslaget tjänst utgör en
förmögenhetsöverföring från arbetsgivaren till den anställde. På dessa förmåner skall
arbetsgivaravgifter uttas med undantag för de fall där den anställde är över 65 år eller vid
passiv näringsverksamhet133.  Jag anser att man noga bör studera huruvida
personaloptioner bör jämställas med vinstandelsfonder eller ”vanliga” tjänsteförmåner.

6.3.3 Rättvisa

Nästa fråga som jag ställer mig är om det ur rättvisesynpunkt kan anses vara rätt att kräva
av den svenska arbetsgivaren att betala arbetsgivaravgifter på en förmån som denne inte
själv har gett ut?

Vad som talar för att den svenska arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter är att den
anställde har erhållit personaloptionen genom sin anställning hos denne. Att kräva att den
utländska ägaren skall betala arbetsgivaravgift på den anställdes förmån torde om inte
annat vara praktiskt problematiskt.  Det svenska bolaget är dock en egen juridisk person
varför frågan är om en annan juridisk person kan ge denne förpliktelser utan dennes
samtycke? Jag tycker att det är förvånansvärt att man inför ett lagrum här i Sverige som
ger en tredje man skyldigheter utan att denne har samtyckt till detta, då man enligt den
svenska rätten inte får sluta avtal som medför förpliktelser för tredje man utan dennes
godkännande.

En lösning på detta problem skulle kunna vara att ge den svenska arbetsgivaren rätt till
ersättning från den anställde eller det utländska rättssubjektet. Nackdelen med denna
lösning är dock att man i fråga om rätt för arbetsgivaren att få kompensation av den

                                                          
131 A & J Rutberg, SvSkT 1999 s. 607
132 SvSkT 1999 s. 607.
133 Lodin m.fl., Inkomstskatt del 2, s. 523.
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anställde, skulle vara tillbaka i stort sett i samma situation som vi hade före dagens
lagstiftning. Det är här inte fråga om ett direkt återförande av egenavgifter, men genom
denna lösning skulle problemet med den betalningsskyldiges betalningsförmåga i vissa
fall bli aktuell igen. Jag anser inte heller att arbetstagaren skall straffas för en eventuell
medverkan i en utländsk stock optionsplan. Personligen anser jag, av symmetriskäl, att det
bästa hade varit om den utländska ägaren hade betalt de sociala avgifterna alternativt
ersättning till den svenska arbetsgivaren. Detta leder dock till stora problem likartade de
problem som uppstår vid införandet av upplysningsplikt för den utländske ägaren134,
varför detta alternativ inte är realistiskt.

6.3.4 Utflyttning från Sverige

Genom den nya lagstiftningen skall omedelbar avskattning ske till fulla marknadsvärdet
när förmånsinnehavaren flyttar från Sverige under förutsättning att kan-tidpunkten har
inträtt under vistelsen här i Sverige135. Om personaloptionsinnehavaren sedermera
utnyttjar sin personaloption utomlands beskattas han normalt även i detta land. Det är
härvid inte självklart att den skatteskyldige kan avräkna den i Sverige erlagda skatten. Det
föreligger med andra ord en uppenbar risk för dubbelbeskattning. Anne och Johan Rutberg
anser att detta problem går att lösa genom att införa ett tillägg i lagstiftningen som säger
att endast personaloptioner som har erhållits i Sverige skall avskattas vid utflyttning till ett
annat land136. Jag anser att det även i detta fall kan uppstå dubbelbeskattning, då det land
där förmånsinnehavaren senare utnyttjar personaloptionen troligtvis kommer att beskatta
förmånen utan att ta hänsyn till den i Sverige erlagda skatten. Detta förutsätter dock att
inget dubbelbeskattningsavtal som behandlar denna fråga finns mellan länderna. Vid
utflyttning till annat EU-land är det av intresse att studera hur EG-rätten ställer sig till
avskattningen av personaloptionerna i Sverige. Jag ämnar dock, av utrymmesskäl och
avgränsningsskäl, inte att analysera denna fråga i mitt examensarbete.

6.4 Hedging

För att minska den osäkerhet som finns angående personaloptionsprogrammens framtida
påverkan på företagets resultat är det viktigt att personaloptionsprogrammet säkras
ekonomiskt redan vid utgivandet (hedging)137. Med detta förstås att arbetsgivarbolaget bör
ha säkrat att underliggande värdepapper kan levereras den dag då personaloptions-
innehavaren väljer att utnyttja sin personaloption. Om arbetsgivarbolaget inte gör detta vid
utfärdandet av personaloptionsprogrammet kommer hela kostnaden för förvärv av
underliggande värdepapper att uppkomma när den anställde väljer att utnyttja
personaloptionen, vilket denne oftast gör när aktiekursen är som förmånligast för denne.

En säkringsåtgärd för framtida värdestegringar och även gärna för framtida sociala
avgifter kan exempelvis ske genom ett förvärv av köpoptioner på underliggande
värdepapper eller genom återköp av egna aktier. Företagets kostnad för utfärdandet av
personaloptioner kommer då att uppkomma vid det ekonomiska säkerställandet, vilket är
en tidpunkt då det är möjligt för företaget att beräkna kostnaden. Problemet med
                                                          
134 Se mer om detta i avsnitt 6.3.1.
135 Personer, med personaloptionsprogram, som har flyttat till Sverige och som sedermera flyttar från
Sverige drabbas även de av avskattning vid utflyttningen. I detta fall skall dock de personaloptioner som
anses intjänade utomlands inte avskattas. De skall dessutom anses vara utnyttjade först.
136 A & J Rutberg, SvSkT 1999 s. 609.
137 A & J Rutberg, SvSkT 1999 s. 605f.
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säkringsåtgärderna är att dessa i praktiken är förbehållna större bolag, vilka har noterade
värdepapper av viss likviditet.

Från och med den 10/3-2000 har publika bolag som är noterade vid en börs, auktoriserad
marknadsplats eller motsvarande reglerad marknad rätt att återköpa egna aktier. Dessa
regler har därmed möjliggjort för företag som uppfyller de specifika kraven att återköpa
egna aktier för att sedan sälja/skänka dessa vidare till de anställda som ingår i ett
incitamentsprogram. Det är enligt förarbetena138 möjligt att fatta beslut om förvärv och
överlåtelse vid en och samma tidpunkt, även om verkställandet av
värdepappersöverlåtelsen skall ske först vid en bestämd framtida tidpunkt. Denna metod
kan exempelvis användas vid utfärdandet av personaloptioner139.

För att återköp av egna aktier skall kunna ske krävs det att 2/3 av de på bolagsstämman
representerade rösterna och aktierna godkänner detta. Försäljningen av egna aktier måste
följa LEO-lagens140 bestämmelser, vilket innebär att minst 9/10 av de på bolagsstämman
företrädda aktierna samt de avgivna rösterna måste rösta för en överlåtelse. Ett
bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelsen är inte giltigt.

Ett uppenbart problem med säkringsåtgärderna är att det i praktiken endast är de stora
börsnoterade företagen som har möjlighet att genomföra sådana. Detta kan få till
konsekvens att snabbväxande mindre företag avstår från att utge incitamentsprogram i
allmänhet och personaloptionsprogram i synnerhet. Lösningen på detta problem är att
öppna möjligheten till säkringsåtgärder även för de mindre företagen. Detta kan
exempelvis ske genom att man även tillåter dessa företag att återköpa egna aktier. En
utredning angående denna fråga har tillsatts av regeringen i september 1999. De har till
uppgift att se över 3:12- reglerna, vilka av regeringen anses utgöra ett hinder för att låta
även privata bolag återköpa egna aktier141.

7 Avslutande sammanfattning och kommentarer
7.1 Jämförelse av behandlingen av personaloptioner före och efter lagändringen

1998.

Från och med den 1/7-98 gäller nya regler142 på personaloptionsområdet. Dessa regler
tillkom efter påtryckningar från den svensk-amerikanska handelskammaren, vilka ansåg
att de regler som utvecklats i Sverige på personaloptionsområdet hindrade arbetstagarna
från att gå med i utländska personaloptionsprogram. Vidare avskräckte de tidigare reglerna
utländska nyckelpersoner, vilka deltog i utländska personaloptionsprogram, från att arbeta
i Sverige.

De nya reglerna har främst berört beskattningstidpunkten och tidpunkten för uttagandet av
de sociala avgifterna. Lagstiftningen har inneburit att beskattningstidpunkten för den
anställde infinner sig när denne utnyttjar sin personaloption för förvärv av underliggande
egendom. Före den nya lagstiftningen, hade genom RÅ 1994 not 41 och not 733,
beskattningstidpunkten infallit när den anställde för första gången kunde utnyttja
                                                          
138 Prop. 1999/2000:34 s. 133.
139 U. Tivéus, SN 2000 s. 253f, 259f.
140 Lag  (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.
141 U. Tivéus, Återköp av egna aktier, SN 2000 s. 253.
142 41§ anv. p. 4 KL genom  SFS 1998:337.
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förmånen, oavsett om ett utnyttjande skedde eller ej. Denna beskattningstidpunkt kunde
medföra att den anställde saknade skatteförmåga, om denne valde att inte utnyttja
personaloptionen vid denna tidpunkt. Resultatet kunde således bli att
beskattningstidpunkten framtvingade ett utnyttjande vid, en för den anställde, olämplig
tidpunkt. Genom att beskattningstidpunkten numer infaller vid det faktiska utnyttjandet av
personaloptionen har detta problem lösts. Detsamma gäller för de värderingsproblem
som kunde uppstå när beskattningstidpunkten inte infaller med utnyttjandetidpunkten143.
En senarelagd beskattningstidpunkt löste även problemet med att beskattningen vid en
tidig tidpunkt förskjuter beskattningen i större utsträckning till inkomstslaget kapital.
Detta ansågs inte berättigat då det var fråga om en tjänsteförmån.

I fråga om de sociala avgifterna har dagens regler144 inneburit att det, till skillnad från
förr, är den anställdes svenske arbetsgivare som skall betala dessa även när den anställde
har erhållit personaloptionerna från ett utländskt rättssubjekt. En förutsättning för detta är
dock att den anställde har erhållit förmånen p.g.a. sin anställning hos den svenska
arbetsgivaren. Efter lagändringen är det, till skillnad från före lagändringen, den anställdes
svenska arbetsgivare som skall lämna kontrolluppgifter till skattemyndigheten även när
förmånen tillhandahålls av ett utländskt rättssubjekt. Den anställde har dock en skyldighet
att upplysa dess svenske arbetsgivare om deltagandet i den utländska
personaloptionsprogrammet145.

De s.k. in- och utflyttningsfallen blev reglerade genom SFS 1998:337146. En
förmånsinnehavare som flyttar till Sverige skall endast beskattas för sitt
personaloptionsinnehav i Sverige för de personaloptioner som anses intjänade här. Vid en
utflyttning från Sverige skall personaloptionsinnehavaren beskattas i Sverige för de
personaloptioner som han har haft möjlighet att utnyttja före utflyttningen. Dessa regler
tillkom för att förhindra dubbelbeskattning samt att Sverige förlorade skatteintäkter.

7.2 Värdepappersbegreppet

En personaloption får inte utgöra ett värdepapper, men skall ge en framtida rätt att
förvärva ett sådant147. I RÅ 1994 not 41 och not 733 ansågs en personaloption inte utgöra
ett värdepapper p.g.a. de långtgående förfogandeinskränkningarna. Den anställde ansågs
överhuvudtaget inte ha förvärvat en självständig rätt. Arbetsgivarens utfästelse var snarare
att jämställa med ett anställningsvillkor av samma ekonomiska karaktär som avtalad lön
och dylikt som utgår vid fortsatt anställning. Av Regeringsrättens domar går det inte att
utläsa om rätten ansåg att ett värdepapper förelåg efter utgången av kvalifikationstiden.
Det är dock troligt att de inte har ansett att ett värdepapper har förvärvats före ett
eventuellt utnyttjande av underliggande egendom. Jag delar denna åsikt eftersom en
personaloption inte är avsedd för omsättning på kapitalmarknaden och då den ofta har en
individuell utformning, vilket som huvudregel omöjliggör en fri omsättning. Jag anser
därför att en personaloption aldrig utgör ett värdepapper.

                                                          
143 En beskrivning av värderingsproblemen före den 1/7-98 finns i avnitt 6.1.2 ovan. Förmånens värde utgörs
idag av skillnaden mellan marknadsvärdet på den underliggande egendomen vid beskattningstidpunkten och
det bestämda lösenpriset  samt eventuell premie som har erlagts för rättigheten.
144 SAL 1:2 2 st. samt Lag om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster 1§ 2 st.
145 LSK 3:4-4a.
146 41§ anv. p. 4 4-6 st. KL.
147 41§ anv. p. 4 4 st. KL
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Problematiken med värdepappersbegreppet har fortfarande inte fått sin lösning.
Doktrinen verkar dock vara överens om att det civilrättsliga värdepappersbegreppet är mer
vidsträckt än det skatterättsliga, vilket jag instämmer i. Ifråga om derivatinstrumentet
optioner anses de flesta av dessa utgöra värdepapper med undantag för privaträttsliga
optioner. De flesta är överens om att följande kriterier skall vara för handen för att ett
skatterättsligt värdepapper skall anses föreligga:

•  Värdepappret skall representera ett värde.
•  Rättigheten skall kunna bli föremål för omsättningen på kapitalmarknaden samt att
•  rättigheten inte får vara föremål för alltför långtgående förfogandeinskränkningar,

d.v.s. rättigheten skall ge en ovillkorlig rätt till betalning eller leverans148.

Det har ingen självständig betydelse att förmånsinnehavaren inte har erlagt någon premie
eller dylikt för förmånen eller att förmånen är manifesterad i ett fysiskt papper. Detta anser
jag vara rätt då avsaknad av premie kommer att förmånsbeskattas upp till förmånens
marknadsvärde och då det idag är mycket vanligt att ett datoriserat kontobaserat
värdepapperssystem har ersatt ett fysiskt papper. Avsaknaden av premie och fysiska
pappers kan dock eventuellt få en viss betydelse vid en helhetsbedömning.

Ett klargörande av värdepappersbegreppet av Regeringsrätten eller genom lagstiftning
vore välkommet, då värdepappersbegreppet fortsätter att förvirra såväl jurister som icke-
jurister.

7.3 Problemen efter lagändringen

Dagens lagstiftning har löst de problem som fanns dessförinnan helt eller delvis.
Införandet av särskilda regler om personaloptioner har inte inneburit att det inte längre
finns några problem på området. Lagreglerna har i sig själva skapat nya problem. Det som
slår mig när jag studerar behandlingen av personaloptioner före och efter 1/7-98 är att
problemen till stor del har flyttats från arbetstagaren till arbetsgivaren. Lagstiftaren verkar
endast ha haft ögonen på den anställdes situation och p.g.a. detta till viss del ha glömt bort
att undersöka hur de nya reglerna drabbar arbetstagarens arbetsgivare.

För den anställde är det naturligtvis en nackdel att all värdeökning på personaloptionen
kommer att beskattas i inkomstslaget tjänst. Det är dock fråga om en tjänsteförmån och en
sådan bör beskattas i inkomstslaget tjänst.

De nya reglerna som reglerar beskattningen av en anställds personaloptionsinnehav om
denne flyttar ut från Sverige kan leda till dubbelbeskattning i de fall där kan-tidpunkten
har inträtt. Detta då det inte är ovanligt att även den anställdes nya hemland beskattar
förmånen när den anställde faktiskt utnyttjar personaloptionen. Det är härvid inte
självklart att den skattskyldige kan avräkna den i Sverige erlagda skatten. I detta fall bör
EG-rätten och eventuella dubbelbeskattningsavtal beaktas, eftersom båda dessa
rättsordningar inte tillåter diskriminering av arbetstagare. Jag har valt att i min uppsats inte
fördjupa mig i denna fråga.

För arbetsgivarens del är dennes skyldighet att betala sociala avgifter på personaloptioner
det stora problemet. De sociala avgifterna skall erläggas när den anställde faktiskt
                                                          
148 Se kapitel 3 ovan om värdepappersbegreppet och problematiken runt detta.
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utnyttjar sin personaloption. Arbetsgivaren har stora problem med att förutsäga vid vilken
tidpunkt personaloptionen kommer att utnyttjas och hur mycket de måste betala. Hela
värdetillväxten fram till personaloptionens utnyttjande kommer att ingå i
avgiftsunderlaget. Detta får framförallt negativa konsekvenser för små tillväxtföretag. En
lösning på detta problem vore att flytta uttagstidpunkten av de sociala avgifterna från den
anställdes faktiska utnyttjande av förmånen till den tidpunkt då arbetstagaren faktiskt kan
utnyttja denna. Underlaget för de sociala avgifterna skulle i så fall utgöras av skillnaden
mellan lösenpriset och värdet på den underliggande egendomen vid kan-tidpunkten.
Fördelen med detta förslag är att arbetsgivaren vet vid vilken tidpunkt som avgiften skall
erläggas samt att arbetsgivaren på ett tidigare stadium kan fastställa de sociala avgifternas
storlek. Denna lösning innebär även att arbetsgivaren inte behöver riskera att de erlägger
sociala avgifter på en före detta anställds personaloptionsinnehav. Vidare undviks med
denna lösning problemet med att arbetsgivarbolaget saknar kännedom om att ett
utnyttjande av personaloptionen har skett, samt att neutraliteten gentemot alternativa
incitamentes- och belöningsprogram upprätthålls. Nackdelen med detta förslag är att
bolaget i vissa fall kommer att ha erlagt sociala avgifter på optioner som sedermera har
blivit värdelösa eller att de p.g.a. lägre aktiekurs vid tillfället för det faktiska utnyttjandet
skulle ha fått betala lägre socialavgifter. De flesta arbetsgivare skulle troligtvis acceptera
denna risk för att få större trygghet.

Jag är förvånad över att lagstiftaren har lagt skyldigheten att betala sociala avgifter på
personaloptioner som denne själv inte har givit ut.  Detta eftersom det tidigare enligt
svensk rätt inte har varit möjligt att ge tredje man skyldigheter utan att först inhämta
dennes samtycke. Jag vill inte återinföra systemet med egenavgifter, men jag anser att den
svenska arbetsgivaren skall bli ersatt av antingen den anställde eller det utländska
rättsubjektet. Denna lösning är dock inte oproblematisk, då Sverige inte ensidigt kan
lagstifta om skyldigheter för utländska rättssubjekt. En sådan skyldighet får införas
antingen med hjälp av EG-rätten eller genom dubbelbeskattningsavtal. Det är ingen god
idé att låta den anställde ersätta dess svenska arbetsgivare för dennes erläggande av sociala
avgifter. Om så skulle ske finns en uppenbar risk att problemet med den anställdes
betalningsförmåga skulle uppstå igen.

Jag vill rekommendera bolag som utger personaloptioner eller vars utländska ägare m.fl.
utger personaloptioner att säkra kostnaden för programmet redan vid starten, s.k. hedging.
Problemet med hedging är att det i stort sett endast är förbehållet för stora börsnoterade
bolag. En lösning på detta problem vore att låta även icke publika bolag återköpa egna
aktier. En utredning har tillsatts av regeringen för detta ändamål.

7.4 Några avslutande ord

Det är vanligt att utfärdaren av optionsprogram till anställda försöker få
optionsprogrammet att falla in under det oreglerade begreppet värdepapper. Detta
eftersom optionerna då skall beskattas i inkomstslaget kapital. Arbetsgivaren riskerar
härvid inte att behöva betala sociala avgifter på värdetillväxten. Det är långt ifrån omöjligt
att skapa ett optionsprogram med långtgående förfogandeinskränkningar som ändå anses
utgöra ett värdepappersprogram. Arbetsgivaren kan på detta sätt uppnå samma
kvarhållning respektive attraktionskraft som vid ett personaloptionsprogram149.

                                                          
149 Ex. RÅ 1996 ref. 36 och SRN:s förhandsbesked från den 18/6-98 protokollnummer. 25/98.
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Vissa politiker har krävt lägre skattetaxa på personaloptioner150. Jag anser dock inte att
personaloptioner skall beskattas i inkomstslaget kapital, även om detta skulle innebära en
fördel både för den anställde och för arbetsgivaren. Skälet till detta är att personaloptioner
kan jämställas med andra löneförmåner som den anställde har erhållit p.g.a. sin
anställning. Jag anser därför att personaloptioner skall beskattas i inkomstslaget tjänst för
att upprätthålla symmetrin i beskattningen. Jag kan dock tänka mig att ge utländska
nyckelpersoner skattelättnader på detta område, för att på så sätt locka dem med deras
kunskaper till Sverige.

Däremot anser jag att lagstiftaren bör se över arbetsgivarens situation. Lagstiftaren bör här
eftersträva ett system som ger arbetsgivaren kännedom om uttagstidpunkten och som
underlättar ett ekonomiskt säkerställande av framtida utgifter. Jag anser det vidare vara
önskvärt att den anställdes svenska arbetsgivare kompenseras för de sociala avgifter som
denne har tvingats utge p.g.a. utländska optionsprogram. Slutligen bör lagstiftaren
eftersträva ett system där risken för dubbelbeskattning vid utflyttning från Sverige är
obefintlig.

                                                          
150 Exempel på motionärer är Carl Bildt (motion 2000/01:T717 om IT-Sverige) och Lars Leijonborg (motion
2000/01Sk:324 om Ny skattepolitik). Dessa motioner går att finna under Internetadressen:
www.riksdagen.se/debatt/sagtgjort/index.asp
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