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Sammanfattning 
I uppsatsen utreds beskattningstidpunkten enligt den så kallade värdepappersregeln i 10 

kap. 11 § IL när en anställd på förmånliga villkor förvärvar teckningsoptioner eller 

köpoptioner från sin arbetsgivare. Framställningen inriktas på dels frågan om vad som 

utgör ett värdepapper i skatterättslig mening, dels när ett sådant värdepapper ska anses 

förvärvat. Framförallt diskuteras, utifrån praxis från Högsta förvaltningsdomstolen och 

Skatterättsnämnden, under vilka förutsättningar förfoganderättsinskränkningar medför 

att en option tappar sin värdepappersstatus eller inte anses förvärvad.  

Det konstateras att HFD konsekvent utgår från civilrättens värdepappers- och 

förvärvsbegrepp, och att det således inte finns någon särskild skatterättslig definition av 

dessa begrepp. Avseende värdepappersbegreppet utmynnar analysen i att praxis ger en 

relativt god bild av vad som utgör ett värdepapper i den mening som avses i 10 kap. 11 § 

IL, men att rättsläget i flera avseenden är osäkert, särskilt avseende köpoptioner. Mer 

osäkerhet råder i fråga om när en option ska anses förvärvad, då praxis framförallt berört 

andra typer av instrument och civilrätten inte ger någon tydlig ledning.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den svenska ekonomin har genomgått stora skiften de senaste decennierna. Mycket av 

den gamla industrin har försvunnit, samtidigt som kunskaps- och tjänsteföretag sett en 

kraftig tillväxt. I den nya kunskapsbaserade ekonomin blir företagen alltmer beroende av 

att de kunskaper som högkvalificerade medarbetare besitter. En grundläggande utmaning 

för företagen idag är hur de, i konkurrens med andra, ska kunna rekrytera, behålla och 

motivera anställda med unika och svårersättliga kompetenser. En lösning, som vunnit 

insteg de senaste decennierna, är att ge de anställda ett ägarintresse i bolaget genom 

aktierelaterade incitamentsprogram. Dessa program kan genomföras på en mängd sätt, 

beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, och uppfinningsrikedomen på detta 

område har varit stor. En av metoderna är så kallade optionsprogram, varigenom anställda 

får köp- eller teckningsoptioner avseende aktier i företaget, antingen gratis eller mot 

betalning av en premie. Dessa optioner kan senare användas av den anställde för att 

förvärva aktier i bolaget, vanligtvis till ett fördelaktigt pris. Ofta är dessa optioner 

försedda med restriktioner. Det kan till exempel handla om att den anställde inte fritt kan 

överlåta optionerna till utomstående, eller den anställde måste kvarstå i anställningen för 

att få utnyttja optionen. Syftet med denna typ av restriktioner är vanligtvis att ge den 

anställde ett ekonomiskt incitament att kvarstå i sin anställning, vilket skapar en 

långsiktig trygghet för företaget. Samtidigt sporras den anställde att arbeta för att höja 

värdet på företagets aktier, då detta ger ekonomisk avkastning även för den anställde 

själv. 

En grundläggande fråga ända sedan aktierelaterade incitamentsprogram började 

introduceras i Sverige har varit hur de ska beskattas. En grundläggande princip i svensk 

skatterätt är neutralitetsprincipen, som innebär att beskattningen inte ska påverka de 

skattskyldigas agerande.1 I anställningsförhållanden innebär detta att allt den anställde får 

från sin arbetsgivare ska beskattas till marknadsvärdet, oavsett om det utgår i form av 

kontant lön eller i form av olika slags förmåner.2 Att den anställde får förvärva 

aktierelaterade rättigheter på villkor som är förmånligare än för en utomstående, är 

naturligtvis en förmån som denne ska beskattas för. De frågor som främst aktualiserats i 

																																																								
1	Lodin	m.fl.,	”Inkomstskatt”	del	1,	s.	45	f.	
2	A.a.	s.	137	f.	
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detta sammanhang är när och till vilket värde beskattning ska ske. 1986 kom det s.k. 

Skåne-Gripen-målet (RÅ 1986 ref. 36), där beskattning sköts upp på grund av 

restriktioner som innebar att den anställde inte ansågs kunna disponera över inkomsten.3 

Utgången ledde till att det infördes en specialreglering för beskattningstidpunkten när en 

anställd på förmånliga villkor förvärvar aktierelaterade rättigheter från sin arbetsgivare. 

Denna återfinns numera i 10 kap. 11 IL, och innebär att om den anställde förvärvar ett 

värdepapper, sker beskattning när värdepappret förvärvats, oavsett om den anställde inte 

kan utnyttja värdepappret vid denna tidpunkt. Om det som förvärvas inte är ett 

värdepapper utan en rätt att i framtiden förvärva ett värdepapper, en s.k. personaloption, 

ska beskattning istället ske när rätten utnyttjas eller överlåts. 

Sedan Skåne-Gripen-målet och införandet av värdepappersregeln har det utvecklats en 

rikhaltig praxis kring frågan om vad som utgör ett värdepapper, liksom kring frågan om 

när ett förvärv ska anses ha skett. En del frågetecken kvarstår dock. Ett av de mer outredda 

områdena är optionsprogram i form av tecknings- eller köpoptioner. Då denna typ av 

program har stora fördelar för såväl företag som anställda, finns det anledning att närmare 

studera hur de ska bedömas skatterättsligt med avseende på värdepappersstatus och 

beskattningstidpunkt.  

 

1.1.2 Incitamentsutredningen 

Den 6 mars 2014 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att se över 

skattereglerna för incitamentsprogram.4 Utredaren ska bl.a. kartlägga olika typer av 

incitamentsprogram samt se över skattereglerna och behovet av lagändringar. 

Utredningens resultat skulle ursprungligen ha redovisats den 1 oktober 2015, men genom 

ett tilläggsdirektiv har utredningstiden förlängts till den 15 mars 2016.5 Det är i skrivande 

stund ännu okänt vad utredningen kommer att komma fram till, och om den kommer 

föranleda några ändringar. Fram till att utredningen levererar sina slutsatser är det således 

fortfarande intressant att klarlägga det nuvarande rättsläget. De slutsatser som dras i detta 

arbete bör äga fortsatt giltighet i frånvaro av lagändringar eller ändringar i praxis. 

 

																																																								
3	Se	avsnitt	4.2.1	nedan.	
4	Dir.	2014:33.	
5	Dir.	2015:33.	
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur optionsprogram i form av teckningsoptioner 

respektive köpoptioner ska bedömas enligt värdepappers- och personaloptionsregeln. 

Den fråga som framförallt ska studeras är hur värdepappersstatus och förvärvstidpunkt 

påverkas av olika typer av restriktioner i rättigheten, t.ex. hembudsklausuler eller krav på 

fortsatt anställning. Då köp- och teckningsoptioner är snarlika till sin konstruktion och 

funktion, är det av intresse att jämföra de skillnader som eventuellt kan föreligga i den 

skattemässiga behandlingen.  

Jag kommer också i viss utsträckning behandla den teoretiska bakgrunden till 

incitamentsprogram, samt den civilrättsliga regleringen av olika typer av optionsprogram. 

Detta för att ge en så heltäckande bild som möjligt, eftersom både civilrätt och skatterätt 

påverkar hur ett företag väljer att utforma incitamentsprogram. Fokus kommer dock ligga 

på den skatterättsliga framställningen. 

 

1.3 Förutsättningar och avgränsningar 
Jag har valt att fokusera på behandlingen av aktierelaterade incitamentsprogram ur ett 

svenskt skatterättslig perspektiv. Uppsatsen utgår från att den skattskyldige anställde är 

en i Sverige obegränsat skattskyldig fysisk person. I multinationella företagskoncerner 

lär det inte sällan förekomma att anställda i flera länder omfattas av ett och samma 

incitamentsprogram. Det skattemässiga utfallet för såväl den anställde som involverade 

företag kan då komma att påverkas av lagstiftningen i samtliga dessa länder. Denna 

problematik kommer inte att beröras här. Såvitt avser situationen för svenska anställda 

kan anmärkas att deltagande i ett incitamentsprogram tidigare kunde skapa problem vid 

en utflyttning från Sverige, då personaloptioner enligt en tidigare lydelse av 10 kap 11 § 

2 st. IL avskattades om den anställde upphörde att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. 

Exit-beskattningen avskaffades från och med den 1 januari 2009, då den inte ansågs vara 

förenlig med den fria rörligheten inom EU.6 Inte heller utflyttningssituationen kommer 

därför beröras. 

Vidare kommer endast beskattningseffekterna för den anställde att beröras. För det 

utställande företaget är de skatterättsliga konsekvenserna av ett incitamentsprogram att 

socialavgifter ska utgå på det belopp den anställde förmånsbeskattas för. Uttaget av 

																																																								
6	SFS	2008:822,	prop.	2007/08:152	s.	20	ff.	
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socialavgifter naturligtvis en stor kostnadspost, och därmed en viktig faktor för 

incitamentsprogrammets utformning. Skatterättsligt är dock socialavgiftsuttaget ganska 

oproblematiskt, då det i huvudlag följer beskattningen av den anställde. Den enda 

särreglering som finns på socialavgiftsområdet är att socialavgifterna ska betalas av det 

svenska bolag i vilket rättighetsinnehavaren är anställd, oavsett om rättigheten ställts ut 

av ett annat bolag i samma koncern eller t.ex. en aktieägare, 2 kap. 1 § SAL. Inte heller 

detta bör i normalfallet vara problematiskt, varför någon närmare behandling inte 

kommer ske. Inte heller avdragsrätten för utgifter som uppkommer i samband med 

programmet kommer beröras.  

Ett annat problem är hur en förmån i form av aktierelaterade rättigheter ska värderas. 

Detta gäller framförallt när instrumenten i fråga rör aktier i ett icke-börsnoterat företag. I 

praktiken är detta naturligtvis en mycket viktig fråga, men problemet är i första hand inte 

rättsligt, utan handlar mer om att ta fram lämpliga värderingsmodeller. Således kommer 

inte heller denna fråga behandlas. 

I 11 kap. 15 § IL finns en särreglering som undantar vissa förmåner av aktier eller 

aktierelaterade instrument som annars skulle tjänstebeskattas enligt huvudregeln. 

Undantagsregeln blir framförallt aktuell när anställda får förvärva rättigheter i samband 

med en börsintroduktion eller liknande. För att den ska vara tillämplig krävs att 

erbjudandet på samma villkor ska riktas mot andra än anställda och anställda i 

koncernföretag, att bolagets anställda och aktieägare förvärvar högst 20 % av bolagets 

aktier samt att den enskilde anställde inte förvärvar rättigheter för mer än 30 000 kr. 

Undantagsregeln har således ett relativt snävt tillämpningsområde. Då 

incitamentsprogram mer eller mindre per definition riktar sig exklusivt mot företagets 

anställda, bör den i normalfallet heller inte vara tillämplig för de flesta incitaments-

program. Någon närmare behandling av undantagsregeln kommer därför inte ske i detta 

arbete. 

Om de förvärvade rättigheterna avser aktier i ett onoterat bolag med ett fåtal ägare, 

kan det bli aktuellt med en beskattning enligt reglerna om kvalificerade andelar i 57 kap. 

IL (de s.k. 3:12-reglerna). Någon egentlig konfliktsituation mellan de båda regelverken 

uppstår dock inte, då värdepappersregeln tar sikte på situationen vid förvärvet, medan 

3:12-reglerna gäller under förvärvet och vid avyttring av de förvärvade rättigheterna. 

Någon anledning att närmare behandla dessa regler föreligger därför inte. 

Som nämnts i föregående avsnitt, kommer fokus i detta arbete ligga på tecknings- och 

köpoptioner. En närliggande rättighetskonstruktion är s.k. syntetiska optioner. Dessa 
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fungerar på liknande sätt som en köpoption, men medför inte någon rätt att förvärva den 

underliggande tillgången. Istället får innehavaren kontantavräkning med skillnaden 

mellan lösenpriset och tillgångens marknadsvärde vid lösentidpunkten. Ett 

incitamentsprogram byggt på syntetiska optioner syftar således, till skillnad från program 

uppbyggda på tecknings- eller köpoptioner, inte till att optionsinnehavaren ska bli 

aktieägare i bolaget. Upplägget ligger istället närmare resultatbaserad lön. Då syftet 

således är ett annat, kommer syntetiska optionsprogram inte särskilt beröras. Den praxis 

som finns angående syntetiska optioner bör däremot i stor utsträckning vara tillämplig 

även på köpoptionsprogram, och kommer därför användas för att analysera dessa.  

 

1.4 Metod och material 
Studien kommer genomföras med tillämpning av rättsdogmatisk metod, det vill säga 

utrönande av gällande rätt genom analys av relevanta rättskällor. Som konstaterats ovan 

kommer jag härvid att utgå från incitamentsprogram i form av tecknings- respektive 

köpoptioner och jämföra dem i såväl civilrättsligt som skatterättsligt avseende. Så långt 

möjligt kommer jag att använda mig av förstahandskällor. I den mån detta inte är möjligt 

eller lämpligt kommer andrahandskällor användas. 

Rättsområdet är i hög grad uppbyggt av praxis, och en stor del av analysen kommer 

därför bestå i analyser av rättsfall. Härvid kommer såväl avgöranden från HFD som ej 

överklagade Skatterättsnämndsavgöranden och kammarrättsdomar att utnyttjas. Av de 

nämnda kategorierna är det endast HFD:s avgöranden som utgör prejudikat. HFD:s 

ställning som prejudikatinstans kan utläsas ur bl.a. 36 § förvaltningsprocesslagen 

(1971:291) där det framgår att prövningstillstånd i HFD får meddelas i två situationer: 

dels om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas, dels om det finns 

synnerliga skäl, såsom grund för resning eller grova rättegångsfel i kammarrätten. 

Utrymmet för prövningstillstånd enligt den andra grunden, s.k. extraordinär dispens, är 

tämligen begränsat, och HFD utgör således i första hand en prejudikatinstans.7 

Avgöranden från lägre domstolar är inte prejudikat, och har i sig inget rättskällevärde.8 I 

detta arbete kommer sådan praxis att användas för att uppmärksamma resonemang och 

problemformuleringar som inte  tillräckligt belysts i HFD:s praxis, inte som en rättskälla 

																																																								
7	Wennergren	&	von	Essen,	”Förvaltningsprocesslagen	m.m.	En	kommentar”	(1	sep.	
2015,	Zeteo).	Kommentar	till	36	§	FPL.	 	
8	Lodin	m.fl.,	s.	18.	
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i sig. Skatterättsnämndsavgöranden som bekräftats genom senare avgöranden från HFD 

bör också kunna användas som tolkningsunderlag för HFD:s domar. HFD:s domskäl är 

ofta korta, och i många fall fastställer HFD endast Skatterättsnämndens avgörande. Om 

HFD på detta sätt fastställt ett avgörande, och Skatterättsnämnden i ett tidigare avgörande 

resonerat på ett liknande sätt, bör även det tidigare avgörandet kunna beaktas för att 

belysa Skatterättsnämndens, och därmed även HFD:s, resonemang.  

 

1.5 Disposition 
I avsnitt 2 behandlas den teoretiska bakgrunden till att företag väljer att instifta 

incitamentsprogram, samt de syften som programmen ska tillgodose. 

Avsnitt 3 ger en introduktion till den civilrättsliga regleringen av incitamentsprogram, 

bland annat förbudet för bolag att äga sina egna aktier och den s.k. Leo-lagen. Här 

förklaras också hur ett optionsprogram i form av tecknings- eller köpoptioner kan 

utformas mot bakgrund av den civilrättsliga regleringen. 

I avsnitt 4 behandlas de generella reglerna för beskattning av förmåner, liksom 

särregleringen i 10 kap. 11 § IL och bakgrunden till att denna instiftades. 

Avsnitt 5 avhandlar värdepappersbegreppet. Här analyseras vad som utgör ett 

värdepapper i såväl civilrättsligt som skatterättsligt avseende, liksom om och i vad mån 

olika typer av avtalade restriktioner påverkar denna bedömning. 

I avsnitt 6 diskuteras om och under vilka förutsättningar restriktioner, i den mån de 

inte förtar en aktierelaterad rättighet  dess status som värdepapper, kan medföra att 

värdepappret inte anses förvärvat. 

I avsnitt 7 dras avslutande slutsatser. Jag kommer också diskutera värdepappersregeln 

från ett de lege ferenda-perspektiv samt ur ett rättspolitiskt perspektiv. 

 

1.6 Terminologi 
Ett begrepp som kommer användas frekvent i detta arbete är incitamentsprogram. I en 

vidare mening kan detta begrepp även inkludera annat än aktierelaterade program, t.ex. 

prestationsbaserad lön och provisioner. I föreliggande arbete avses dock med begreppet 

incitamentsprogram aktierelaterade incitamentsprogram, d.v.s. program där det 

ekonomiska utfallet för den anställde på något sätt är relaterat till värdet på aktierna i det 

företag i vilket denne är anställd, eller något koncernföretag till detta. 
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Två andra problematiska begrepp är värdepapper och personaloption. Det sätt som dessa 

uttryck används på i allmänt språkbruk svarar inte alltid mot deras skatterättsliga 

betydelse. Termen personaloption kan till exempel användas för att beteckna alla typer 

av optioner som anställda förvärvar från sin arbetsgivare.9 De optioner som förvärvas via 

dessa program kan, men behöver inte, vara personoptioner i skatterättslig mening. När 

begreppen värdepapper och personaloption används i detta arbete avses endast den skatte-

rättsliga betydelsen, d.v.s. sådana rättigheter som avses i första respektive andra stycket i 

10 kap. 11 § IL. Som samlingsbegrepp för den typ av rättigheter som kan förvärvas genom 

olika typer av incitamentsprogram används aktierelaterade rättigheter (eller kort 

rättigheter). Den anställde som får rättigheten kallas rättighetsförvärvare eller rättighets-

innehavare. 

Den 1 januari 2011 bytte Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Jag 

har valt att använda namnet Högsta förvaltningsdomstolen (eller förkortat HFD) även när 

jag refererar till domar som meddelats innan detta datum. 

 

2 Incitamentsprogram – teoretisk bakgrund 
2.1 Syften med incitamentsprogram 
Det finns ett flertal anledningar till att företag väljer att introducera incitamentsprogram. 

Mikael Borg har i en civilrättslig studie av aktierelaterade incitamentsprogram identifierat 

fyra huvudskäl. Dessa är (i) att motivera anställda att arbeta hårdare (den s.k. pilotskolan); 

(ii) att minska intressekonflikten mellan aktieägare och bolagsledning; (iii) att förmå 

anställda att kvarstå i sina anställningar; och (iv) att underlätta nyrekryteringar.10 Vidare 

skiljer Borg på sådana program där aktierelaterade rättigheter erbjuds företagsledningen 

och nyckelpersoner och sådana där erbjudandet omfattar samtliga anställda, då motiven 

bakom skiljer sig för respektive programtyp.11 De olika syftena kommer diskuteras 

närmare nedan. 

 

																																																								
9	Borg,	”Aktierelaterade	incitamentsprogram	–	en	civilrättslig	studie”,	s.	41	f.	
10	A.a.	s.	23.	
11	A.a.	s.	24.	
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2.1.1 Program med syfte att motivera företagsledningen 

”Pilotskolan” är det namn som givits åt en ekonomisk teori som går ut på att ledande 

personer i ett företag (s.k. piloter) kommer att engagera sig mer för bolagets 

värdeutveckling om de genom delägarskap i bolaget får en personlig ekonomisk fördel 

av att bolaget ökar i värde.12 Ett program med detta syfte kan till exempel konstrueras så 

att VD:n i ett företag får teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier till en kurs som 

med 50 % överstiger det nuvarande marknadsvärdet på företagets aktier. Lyckas VD:n 

höja aktievärdet med mer än 50 % gör både VD:n och aktieägarna en vinst; om inte, blir 

optionerna värdelösa.13 För att ett program ska uppfylla denna funktion krävs det att den 

anställde har en reell möjlighet att påverka företagets värdeutveckling, vilket medför att 

program med detta syfte främst kommer rikta sig mot högre befattningshavare och andra 

nyckelpersoner.14 
 

2.1.2 Program med syfte att överbrygga intressekonflikter 

Incitamentsprogram som syftar till att förebygga intressekonflikter tar sitt avstamp i den 

s.k. principal-agent-teorin. I de flesta större aktiebolag är vanligtvis ägarna till bolagets 

kapital och de som utöver den löpande förvaltningen av kapitalet (bolagsledningen, d.v.s. 

VD och styrelse) olika personer. Detta leder till en informationsasymmetri till aktie-

ägarnas nackdel, då bolagsledningen har större inblick i bolagets verksamhet. Då aktie-

ägarna inte har möjlighet att utöva fullständig kontroll över bolagsledningen, finns en risk 

att bolagsledningen frestas att berika sig själv på aktieägarnas bekostnad. Aktieägarna 

kan lägga resurser på att övervaka bolagsledningen (s.k. övervakningskostnader), men 

detta lönar sig enbart så länge som övervakningskostnaderna understiger kostnaderna för 

bolagsledningens konsumtion.15 I aktiebolag med många små aktieägare är det ofta mer 

lönsamt att ”rösta med fötterna” genom att sälja aktierna än att lägga resurser på att 

försöka påverka bolagsledningen.  

Denna intressekonflikt mellan aktieägare och bolagsledning kan yttra sig på flera olika 

sätt. Bolagsledningen kan berika sig på aktieägarnas bekostnad genom att ta ut frikostiga 

förmåner ur företaget.16 Ledningen kan också prioritera tillväxt på bekostnad av att öka 

																																																								
12	Ds	Fi	1986:21,	s.	103.	
13	A.bet.,	s.	104.	
14	Borg,	s.	29.	
15	Eklund	&	Stattin,	”Aktiebolagsrätt	och	aktiemarknadsrätt”,	s.	165.	
16	Samuelsson,	JT	1991/92	s.	464.	
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aktievärdet, eftersom det ofta anses mer prestigefullt att leda ett stort företag.17 Vidare är 

företagsledningen mer obenägen att ta risker än aktieägarna, eftersom den till skillnad 

från aktieägarna, som ofta har en diversifierad aktieportfölj, investerat hela sitt 

humankapital i ett företag och således riskerar att förlora mer om en riskfull investering 

skulle utvecklas dåligt.18 Ledningen har ofta också en kortare placeringshorisont än 

aktieägarna.19 

Det finns mekanismer i associationsrätten som syftar till att motverka denna typ av 

beteenden, t.ex. bolagsledningens lojalitetsplikt och regeln i 3 kap. 3 § ABL om att 

aktiebolagets syfte in dubio  är att maximera aktieägarnas vinst. Om bolagsledningen 

bryter mot dessa bestämmelser riskerar den skadeståndsskyldighet. Denna typ av 

bestämmelser ger dock ett relativt svagt skydd, då det i efterhand alltid är svårt att 

kontrollera ledningens affärsbeslut och bevisa att dessa  inte syftade till vinst-

maximering.20 

Genom att ge företagsledningen ett ägarintresse i bolaget, kan intressekonflikten, 

åtminstone teoretiskt, lindras. Om företagsledningen får direkt del i avkastningen blir den 

mer benägen att satsa på riskabla, men potentiellt lönsamma projekt. Problemet med 

kortsiktiga planeringshorisonter kan också motverkas, då även långsiktiga investeringar 

kommer avspegla sig i aktievärdet.21  

Behovet av denna typ av program föreligger främst i bolag med spritt ägande. I bolag 

med stora kontrollägare, som har resurser och intresse att utöva kontroll över bolags-

ledningen, är behovet av att minska intressekonflikter mindre. Även kontrollägare kan 

dock vara intresserade av att sänka sina övervakningskostnader, varvid incitaments-

program kan vara ett användbart verktyg.22 

 

2.1.3 Program med syfte att rekrytera och behålla medarbetare 

För tillväxtföretag i branscher där det råder hög konkurrens om arbetskraften, kan 

incitamentsprogram vara ett attraktivt sätt att locka till sig kvalificerad personal. I dessa 

fall används incitamentsprogrammet mindre som ett sätt att lösa ett specifikt 

																																																								
17	Bergström	&	Samuelsson,	”Aktiebolagets	grundproblem”,	s.	55.	
18	A.a.	s.	59	f.	
19	A.a.	s.	59	f.	
20	Borg,	s.	28.	
21	A.a.	s.	29.	
22	Samuelsson,	s.	466	f.	
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aktiebolagsrättsligt problem, och mer som en löneförmån bland andra.23 Program av 

denna typ riktar sig typiskt sett mot samtliga anställda i bolaget, till skillnad mot den typ 

av program som diskuterats ovan och som riktar sig mot vissa nyckelpersoner.  Genom 

förmåner i form av aktierelaterade instrument kan företag erbjuda konkurrenskraftiga 

ersättningar utan att behöva betala höga kontantlöner. Genom att knyta utnyttjandet av 

t.ex. en option till en viss tids anställning i bolaget får de anställda också finansiella 

incitament att kvarstanna i bolaget, då de annars riskerar att gå miste om redan intjänad 

ersättning. På så sätt kan företagets personalförsörjning tryggas även på sikt. 

 

3 Optionsprogram 
3.1 Optionsteori 
I  44 kap. 12 § IL definieras en option som ett avtal som innebär en rätt för innehavaren 

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

eller en rätt att få betalning vars storlek beror på värdet av underliggande tillgångar, eller 

av kursindex eller liknande. Det rör sig således om en typ av avtal där den ena parten, 

optionsinnehavaren, har en ensidig rätt att besluta om avtalet ska fullföljas eller ej. Det 

kan antingen röra sig om en rätt att sälja eller köpa viss egendom till ett förutbestämt pris 

(lösenpris), eller en rätt att få kontant betalning motsvarande optionens värde. Optioner 

som ger rätt att köpa eller sälja viss egendom kallas köp- respektive säljoptioner, medan 

optioner som avslutas genom kontantavräkning kallas syntetiska optioner. Optionen har 

vanligtvis en bestämd löptid, samt en eller flera perioder under vilka optionen kan 

utnyttjas. En europeisk option kan endast utnyttjas i slutet av löptiden, medan en 

amerikansk option kan utnyttjas när som helst under löptiden.24 Har inte optionen 

utnyttjats vid löptidens slut förfaller den. 

För rättigheten att få optionen betalar optionsinnehavaren vanligtvis en s.k. premie till 

optionsutställaren. Detta är dock ingen nödvändighet, och när optioner används i 

incitamentssyfte förekommer det att den anställde får optioner utan att behöva utge 

																																																								
23	Borg,	s.	24.	
24	Edvardsson,	”Skatteregler	för	incitamentsprogram”,	s.	39.	
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ersättning.25 Då premien är det enda optionsinnehavaren betalar för optionen, är options-

innehavarens potentiella förlust begränsad till premiens storlek.26 

Den som ställer ut en köpoption förväntar sig att priset på den underliggande tillgången 

ska sjunka i värde. Optionen blir därigenom ett sätt att försäkra sig mot ett prisfall.27 

Genom att ställa ut en option har utställaren försäkrat sig mot ett prisfall motsvarande 

premiens värde. Optionsförvärvaren förväntar sig däremot att priset på den underliggande 

tillgången ska stiga. Optionen kommer utnyttjas om värdet på den underliggande 

tillgången på lösendagen överstiger lösenpriset ökat med den betalda premien. En option 

kan till exempel innebära att innehavaren får förvärva en aktiepost för 100 vid en framtida 

tidpunkt. För denna rätt betalar innehavaren en premie på 20. Om värdet på aktierna vid 

lösendagen uppgår till 130, är det ekonomiskt rationellt att utnyttja optionen. 

Optionsinnehavaren gör då en vinst på (130-120) = 10.  Skulle värdet på aktierna istället 

uppgå till 110, kommer optionen inte att utnyttjas, då det inte är ekonomiskt rationellt att 

betala 120 (premie + lösenpris) för något som bara är värt 110. Optionen förfaller då, men 

optionsinnehavarens förlust är begränsad till 20. Samtidigt gör optionsutställaren en vinst 

motsvarande premiens värde. 

En option ger också innehavaren möjlighet att utnyttja den s.k. hävstångseffekten.28 

Om vi utgår från exemplet ovan har en investering på 20 gett en avkastning på 10, d.v.s. 

50 %  ren vinst. Om personen i fråga istället investerat direkt i den underliggande aktien 

när denna var värd 100, hade samma kursuppgång gett 10 % i vinst. En option ger således 

möjlighet att tillgodogöra sig värdet av en kursuppgång utan den stora initiala investering 

som det innebär att förvärva tillgången. 

När det gäller säljoptioner är naturligtvis situationen den omvända. Utställaren 

förväntar sig då en uppgång i priset på den underliggande tillgången, medan options-

innehavaren förväntar sig att priset ska sjunka.29 

Det bör noteras att det ovanstående främst gäller sådana optioner som är föremål för 

handel på värdepappersmarknaden. När ett företag ställer ut optioner som del i ett 

incitamentsprogram är inte syftet i första hand att tjäna pengar på optionen i sig, utan att 

uppmuntra ett visst beteende hos innehavaren. Av denna anledning används inte sälj-

																																																								
25	Borg,	s.	20.	
26	SOU	1988:13	s.	71.	
27	A.bet.	s.	69.	
28	A.bet.	s.	70	f.	
29	A.bet.	s.	71	f.	
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optioner i incitamentsprogram; att ge anställda incitament att sänka värdet på företagets 

aktier bör i allmänhet inte vara något framgångsrecept. 

 

3.1.1 Teckningsoptioner 

Teckningsoptioner är en särskild typ av optioner ett aktiebolag kan emittera enligt 14 kap. 

ABL, och som ger innehavaren rätt att till ett visst pris teckna aktier i bolaget. Det var 

tidigare inte möjligt att ge ut fristående teckningsoptioner, utan optionerna var alltid 

kopplade till ett skuldebrev (optionslån). I praktiken var denna reglering enkel att kringgå, 

då dels inget hindrade bolaget från att emittera skuldebrev till ett symboliskt värde (t.ex. 

en krona), dels optionerna efter emissionen kunde särskiljas från skuldebrevet och 

överlåtas separat.30 I och med införandet av nya aktiebolagslagen avskaffades denna 

reglering, och det är numera tillåtet att emittera fristående teckningsoptioner. Möjligheten 

att förena optionerna med ett skuldebrev finns dock fortfarande kvar.31 I och med att den 

obligatoriska kopplingen till ett skuldebrev avskaffades infördes också en möjlighet att 

ge ut teckningsoptioner i form av enkla skuldebrev. Tidigare var detta inte möjligt, då 

skuldebrevet skulle ställas ”till innehavaren eller viss man eller order”.32 Detta krav 

slopades i och med införandet av nya ABL, varför det numera är möjligt att utforma 

teckningsoptioner som enkla skuldebrev, ställda till en viss person.33 

Då själva utgivandet av teckningsoptionerna inte påverkar storleken på aktiekapitalet, 

kan teckningsoptioner ges ut antingen gratis eller mot ersättning.34 Däremot får den 

senare teckningen inte ske till ett belopp som understiger kvotvärdet på de tidigare 

aktierna, enligt 14 kap. 37 § ABL. 

 

3.2 Civilrättslig reglering 
I detta avsnitt kommer den civilrättsliga regleringen av incitamentsprogram att diskuteras. 

Det är framförallt två regelkomplex som påverkar utformningen av incitamentsprogram. 

Den första är förbudet för aktiebolag att äga sina egna aktier, som begränsar möjligheterna 

för framförallt privata aktiebolag att använda sig av vissa typer av rättigheter. Den andra 

																																																								
30	Prop.	2004/05:85	s.	342.	
31	A.prop.	s.	342	
32	5	kap.	1	§	1	st.	Aktiebolagslagen	(1975:1385).	
33	Prop.	2004/05:85	s.	343	och	SOU	1997:22	s.	349.	
34	A.prop.	s.	342.	
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är de s.k. Leo-reglerna, som innebär att särskilda informations- och beslutsregler gäller 

vid riktade emissioner till anställda. 

 

3.2.1 Förbudet mot att äga egna aktier 

Sedan länge har svensk aktiebolagsrätt innehållit ett förbud för aktiebolag att förvärva 

sina egna aktier. Motivet har varit att skydda bolagets borgenärer, då ett förvärv av egna 

aktier kan få samma effekter som en återbetalning till aktieägarna i samband med en 

nedsättning av aktiekapitalet.35 Genom förbudet har lagstiftaren velat hindra kring-

gåenden av de begränsningsregler som finns vid nedsättning av aktiekapitalet. Ett annat 

motiv har varit att hindra bolag från att spekulera i egna aktier eller påverka börskurserna 

genom stödköp.36  

Förbudet finns numera i 19 kap. ABL, och innebär att ett aktiebolag inte får teckna, ta 

pant i eller förvärva sina egna aktier, 19 kap. 1-4 §§. Förbudet gäller på motsvarande sätt 

för dotterbolag visavi moderbolagets aktier. Enligt 19 kap. 5 § får ett bolag förvärva sina 

egna aktier om det sker utan att ersättning lämnas, om aktierna ingår i en affärsrörelse 

som bolaget övertar och aktierna representerar en mindre del av bolagets aktiekapital, vid 

inlösen i samband med likvidation, vid inrop på aktion av aktier som utmäts för bolagets 

fordran, eller vid övertagande av överskjutande aktier vid uppdelning eller 

sammanläggning av aktier enligt 4 kap. 50 § ABL. Sådana aktier bolaget övertagit genom 

ett tillåtet förvärv och som inte dragits in, ska enligt 19 kap. 6 § avyttras så snart det kan 

ske utan förlust, dock senast inom tre år. Sker inte avyttring inom tidsfristen, blir aktierna 

automatiskt ogiltiga, och aktiekapitalet ska sättas ned med aktiernas andel av 

aktiekapitalet. Undantaget gäller även för dotterbolags förvärv av aktier i moderbolaget, 

enligt 19 kap. 7 § 2 st. och 8 § ABL. 

Förbudet gällde tidigare samtliga aktiebolag. Som ett led i en EU-anpassning infördes 

den 10 mars 2000 en undantagsregel för noterade bolags förvärv av egna aktier.37 

Undantagsbestämmelserna återfinns i 19 kap. 13-30 §§ ABL, och gäller publika 

aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande 

marknad utanför EES-området. Enligt 14 § har dessa bolag möjlighet att, utöver de 

situationer som regleras i 19 kap. 5 § ABL, förvärva egna aktier i ytterligare tre fall. Det 

																																																								
35	Prop.	1999/00:34	s.	52.		
36	A.prop.	s.	52.	
37	A.prop.	s.	52	f.	och	s.	59.		
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första, och troligtvis mest betydelsefulla, fallet är förvärv som sker på en reglerad 

marknad. Det andra fallet är förvärv som sker på motsvarande marknad utanför EES, 

vilket dock kräver Finansinspektionens tillstånd. Det tredje fallet är förvärv som sker i 

enlighet med ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare, eller samtliga 

ägare till aktier av en viss sort. Anledningen till att de tillåtna förvärven begränsades till 

antingen förvärv på börs eller förvärvserbjudande till samtliga aktieägare var att en 

möjlighet att ingå avtal med enskilda aktieägare ansågs kunna ge upphov till otillbörligt 

gynnande eller utpressningssituationer.38 Aktier som förvärvats med stöd av undantags-

regeln får enligt 19 kap. 32 § ABL avyttras på en reglerad marknad eller, efter tillstånd 

av Finansinspektionen, på motsvarande marknad utanför EES-området. Sker överlåtelse 

på annat sätt, ska det ske med tillämpning av de regler som gäller för nyemission, bland 

annat befintliga aktieägares företrädesrätt, enligt 19 kap. 31 § och 35-37 §§ ABL. Detta 

innebär att de särskilda majoritetskrav som gäller enligt den s.k. Leo-lagen (se avsnitt 

3.2.2 nedan), ska tillämpas om avyttringen sker till anställda eller styrelsemedlemmar i 

företaget eller dess koncernföretag. 

En viktig begränsning i undantagsregeln är att högsta tillåtna innehav begränsats till 

tio procent av samtliga aktier i bolaget, 19 kap. 15 § ABL. Enligt 16 § måste förvärvet 

också rymmas inom det fria egna kapitalet enligt 17 kap. 3 § och 4 § ABL. Aktier som 

förvärvats i strid med begränsningarna måste avyttras inom sex månader, med påföljd att 

de annars blir ogiltiga. Beslut om att bolaget ska förvärva egna aktier eller bemyndigande 

åt styrelsen att fatta sådant beslut ska fattas med två tredjedelars majoritet, 19 kap. 17-

18 §§. 

Den lagändring som genomfördes 2000 gällde endast aktier. I och med införandet av 

nya aktiebolagslagen förtydligades rättsläget avseende förvärv av egna teckningsoptioner 

och konvertibler. Återköp av en konvertibel företaget gett ut medför att konvertibeln 

upphör att gälla, 19 kap. 10 § ABL. Detsamma gäller för skuldförbindelser kopplade till 

teckningsoptioner.39 Detta beror på allmänna regler om konfusion, d.v.s. att ett skuldebrev 

i behörig ordning kommit i gäldenärens hand.40 Teckningsoptioner utsläcks inte, oavsett 

om de varit fristående eller kopplade till en skuldförbindelse, och kan därför överlåtas 

																																																								
38	Prop.	1999/00:34	s.	61	f.	
39	Prop.	2004/05:85	s.	411.	
40	A.prop.	s.	410.	
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vidare.41 På samma sätt som för aktier gäller att ett förvärv av egna konvertibler eller 

teckningsoptioner måste rymmas inom det fri kapitalet, enligt 19 kap. 10 § ABL. 

Någon uttrycklig lagreglering finns inte för köpoptioner. Bolag som inte får äga egna 

aktier bör dock inte heller kunna utfärda köpoptioner avseende sådana aktier.42  

 

3.2.2 Leo-lagen 
Den s.k. Leo-lagen infördes 1987 efter en uppmärksammad nyemission i AB Leo, där 

bolagsledningen inför en förestående börsintroduktion fått teckna aktier på förmånliga 

villkor.43 Syftet med lagstiftningen var förhindra missbruk av riktade emissioner, vilket 

åstadkoms genom införandet av särskilda majoritetskrav på bolagstämman vid förslag om 

riktade emissioner till ledande befattningshavare, samt genom krav på viss information 

till aktieägarna inför sådant beslut.44 Den särskilda lagen avskaffades när den nya 

aktiebolagslagen antogs, och reglerna inarbetades istället i denna. I samband med detta 

utvidgades också tillämpningsområdet, från att enbart ha gällt aktiemarknadsbolag till att 

omfatta samtliga publika aktiebolag. Skälet härtill var att regeringen ansåg att det även i 

många onoterade publika bolag fanns en betydande ägarspridning liknande den i 

aktiemarknadsbolag, och att samma skyddsbehov därför gjorde sig gällande.45 Reglerna 

återfinns numera i 16 kap. ABL.  

Leo-reglerna blir tillämpliga i två situationer. Den första är när publika aktiebolag 

genomför riktade emissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner till eller 

beslutar att ta upp vinstandelslån från en viss personkrets. Den särskilda personkretsen 

definieras i 16 kap. 2 § ABL och består av VD, styrelseledamöter och anställda i bolaget 

eller något koncernföretag, liksom närstående till dessa. Den andra situationer är när ett 

publikt aktiebolag överlåter sådana rättigheter som emitterats av ett koncernföretag till 

personer ur den särskilda kretsen, enligt 16 kap. 4-5 §§. Denna bestämmelse har 

tillkommit för att förhindra att lagen kringgås genom att bolag genomför en riktad 

																																																								
41	Prop.	2004/05:85	s.	411.	
42	Lombach	&	Cederlund,	SN	1995	s.	193.	
43	A.a.	s.	194	f.	En	utförlig	beskrivning	av	affären	finns	i		Leokommissionens	
betänkande,	Ds	Fi	1986:21.	
44	Prop.	1986/87:76	s.	28	f.	
45	Prop.	2004/05:85	s.	363.	
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emission till ett annat koncernbolag, som i sin tur överlåter rättigheterna till anställda i 

det förstnämnda bolaget.46 

Reglerna innebär att beslut om sådan emission eller överlåtelse alltid måste fattas av 

bolagstämman i det emitterande bolaget. Den möjlighet att delegera till styrelsen som 

bolagstämman har vid vanliga emissioner (jfr t.ex. 13 kap. 35 § ABL), finns således inte 

i denna situation. Är emittenten eller överlåtaren ett dotterbolag till ett publikt bolag ska 

beslutet dessutom godkännas på bolagstämman i moderbolaget, 16 kap. 3 § respektive 4-

5 §§. Vid beslutsfattandet gäller särskilda majoritetskrav enligt 16 kap. 8 §. Aktieägare 

med minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som de aktier som är företrädda på 

bolagsstämman måste godkänna beslutet för att det ska äga giltighet. Enligt 10 § gäller 

även särskilda informationskrav i såväl bolagets egna redovisning som i 

koncernredovisningen. 

Köpoptioner behandlas inte särskilt i Leo-lagen. Själva utfärdandet av en köpoption 

innebär ingen överlåtelse av den underliggande aktien, och behöver inte heller 

nödvändigtvis resultera i att sådan överlåtelse sker, då innehavaren kan välja att inte 

utnyttja optionen eller att sälja den istället för att utnyttja den.47 Sker försäljningen till en 

person utanför den särskilda kretsen, kan denne utnyttja optionen utan att Leo-lagen 

aktualiseras.48 Om en innehavare av en köpoption som ingår i den särskilda kretsen 

däremot utnyttjar optionen, omfattas optionsutnyttjandet av Leo-lagens beslutsregler, 

vilket innebär att överlåtelsen blir ogiltig om inte dessa följts. Även köpoptionsprogram 

bör därför beslutas i enlighet med Leo-lagens regler.49 Enligt ett uttalande från 

Aktiemarknadsnämnden så behövs inget separat godkännande när optionsinnehavaren 

utnyttjar optionen, så länge som själva optionsprogrammet beslutats med iakttagande av 

Leo-lagens beslutsregler.50  

Vid överlåtelse äger Leo-lagen endast tillämplighet om det överlåtande bolaget ingår 

i samma koncern som det bolag vars aktier rättigheterna avser. Reglerna kan således 

relativt enkelt ”kringgås” genom att en riktad emission sker till en aktieägare i det 

emitterande bolaget som inte ingår i samma koncern som detta. Denna aktieägare kan 

sedan överlåta eller ställa ut köpoptioner på rättigheterna till anställda i det emitterande 

																																																								
46	Borg,	s.	34.	
47	Samuelsson,	s.	469.		
48	Borg,	s.	54.	
49	Samuelsson,	s.	469	f.	
50	AMN	2002:1,	avsnitt	4.1.1.	
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bolaget. På detta sätt behöver de särskilda besluts- och informationsreglerna i Leo-lagen 

inte tillämpas, utan hänsyn behöver bara tas till ABL:s vanliga regler för riktade 

emissioner. Detta innebär att beslut kan fattas med två tredjedelars majoritet istället för 

nio tiondelars, och att beslutsdelegation kan ske till styrelsen. Detta förfarande har 

tillämpats i stor utsträckning i praktiken (se avsnitt 3.3 nedan), och förefaller ha 

accepterats av Aktiemarknadsnämnden som förenlig med god sed på aktiemarknaden. 

Nämnden kräver härvid endast att styrelsen i arbetsgivarbolaget ska godkänna beslutet 

om arbetsgivarbolaget  ska medverka i programmet i någon form, samt om förvärvet sker 

till annat än marknadsmässiga villkor.51 Om programmet riktar sig mot 

styrelseledamöterna, bör det dock underställas bolagsstämmans beslut, då det i detta fall 

finns en risk för obehörig påverkan. Något krav på nio tiondelars majoritet finns dock inte 

i denna situation, utan det bör räcka med enkel majoritet.52 

 

3.3 Utformning av optionsprogram 
I detta avsnitt kommer diskuteras hur ett optionsbaserat incitamentsprogram kan utformas 

i praktiken, med beaktande av de bakomliggande civilrättsliga reglerna. Då dessa, som 

framgått ovan, skiljer sig i viss mån beroende på om det bolag som ställer ut rättigheterna 

är ett publikt eller privat aktiebolag, kommer situationen för båda dessa bolagstyper 

beaktas. 

 

3.3.1 Program baserade på teckningsoptioner 

Som framgått av avsnitt 3.1.2 ovan, så är det numera möjligt att emittera fristående 

teckningsoptioner. Detta medför att det har blivit betydligt enklare att genomföra 

teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram. Den tidigare modellen, där tecknings-

optionen var kopplad till ett skuldebrev, medförde administrativa svårigheter för de 

anställda som mottog teckningsoptioner, då dessa var tvungna att ombesörja att 

skuldebrevet löstes från teckningsrätterna. Det var därför vanligt att emissionen i ett första 

led skedde till ett dotterbolag, som separerade teckningsrätterna och sedan överlät dessa 

separat till berörda anställda i moderbolaget, den s.k. ”dotterbolagslösningen”.53 

																																																								
51	AMN	2002:1,	avsnitt	4.1.1.	
52	AMN	2002:1,	avsnitt	4.4.	
53	Borg,	s.	76	f.	
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Detta behov föreligger inte på samma sätt i dagsläget, utan ett teckningsoptionsprogram 

kan genomföras relativt enkelt i såväl privata som publika bolag. För privata bolag 

genomförs emissionen i enlighet med 14 kap. ABL. Värt att notera är att då ett 

teckningsoptionsprogram till förmån för de anställda är en riktad emission, krävs två 

tredjedelars majoritet på bolagsstämman enligt 14 kap. 2 §. För noterade bolag gäller 

också Leo-lagens regler, och de strängare majoritetskrav som gäller enligt de reglerna. 

Även i dagens läge kan dock dotterbolagslösningen vara ett attraktivt alternativ till att 

bolaget emitterar teckningsoptioner direkt till de anställda. Genom att emittera fler 

teckningsoptioner än som ska användas i det förevarande programmet kan moderbolaget 

bygga upp ett ”lager” av teckningsoptioner i dotterbolaget. Dessa kan sedan användas i 

framtiden, t.ex. vid nyrekryteringar, utan att bolaget behöver gå igenom en ytterligare 

tidskrävande emissionsprocedur.54  

En annan anledning att använda dotterbolagslösningen är möjligheten att knyta 

förfoganderättsinskränkningar till teckningsoptionerna. När emissionen sker direkt till de 

anställda är det något oklart vilka möjligheter det finns att villkora rätten till aktieteckning 

med t.ex. ett villkor om fortsatt anställning. Enligt 14 kap. 5 § p. 7 ABL ska förslaget till 

beslut i förekommande fall innehålla ”övriga särskilda villkor för tecknande av 

teckningsoptioner”. I propositionen till den nya aktiebolagslagen uttalar departements-

chefen angående denna skrivning att ”[bestämmelsen] särskilt [tar] sikte på att ett 

skuldebrev knyts till teckningsoptionen”.55 Frågan huruvida även förfoganderätts-

inskränkningar kan vara ett ”övrigt särskilt villkor” berörs dock inte. I kommentaren till 

aktiebolagslagen uttalas att detta bör vara möjligt, dock utan att detta motiveras vidare.56 

Angående rättsläget innan nya aktiebolagslagens införande har Mikael Borg uttalat att det 

inte borde vara möjligt att infoga sådana villkor i emissionsbeslutet, vilket motiveras med 

teckningsoptionens karaktär av löpande skuldebrev.57 Då det numera finns möjlighet att 

ge ut teckningsoptioner som inte är löpande skuldebrev (se avsnitt 3.1.2 ovan), är det 

möjligt att detta argument är överspelat. 

Oavsett hur det förhåller sig i denna fråga, kan problemet lösas ganska enkelt. Ett 

alternativ är att inskränkningarna inte tas upp i emissionsvillkoren, utan i ett separat 

																																																								
54	Borg,	s.	77.	
55	Prop.	20004/05:85	s.	705.	
56	Andersson	m.fl.,	”Aktiebolagslagen	–	en	kommentar”	(1	jan.	2015,	Zeteo),	
kommentaren	till	14	kap.	5	§.	
57	Borg,	s.	80	f.	
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sidoavtal mellan bolaget och den anställde, som reglerar under vilka villkor tecknings-

optionen får utnyttjas. Avtalet kan också innehålla villkor som ger arbetsgivaren rätt att 

lösa teckningsoptionen om anställningen upphör.58 Inte heller dessa avtal är dock helt 

oproblematiska, då de enbart blir obligationsrättsligt giltiga och inte har någon verkan 

associationsrättsligt.59 Det andra alternativet är att emissionen sker till ett dotterbolag, 

som sedan utfärdar köpoptioner på teckningsoptionerna till den anställde.60 Till 

köpoptionsavtalet kan sedan kopplas de villkor som anses önskvärda. Fördelen med detta 

tillvägagångssätt är att den anställde inte associationsrättsligt har någon rätt att teckna 

aktier innan teckningsoptionen förvärvats i enlighet med köpoptionsavtalet. 

Ett program baserat på teckningsoptioner innebär att nya aktier i bolaget kommer 

emitteras när optionerna utnyttjas. Detta innebär att kostnaderna för incitaments-

programmet, bortsett från socialavgifter, kommer bäras av aktieägarna genom utspädning 

av deras innehav. Beroende på hur många teckningsoptioner som emitteras och till vilken 

kurs teckning sker kan detta innebära en betydande förmögenhetsöverföring från gamla 

till nya aktieägare.61  

 

3.3.2 Program baserade på köpoptioner 

När det gäller program baserade på köpoptioner, föreligger en betydande skillnad mellan 

aktiemarknadsbolag och övriga aktiebolag. Som diskuterats i avsnitt 3.2.1 ovan, så har 

aktiemarknadsbolag idag möjlighet att utställa köpoptioner på sina egna aktier, en 

möjlighet som onoterade bolag inte har. Onoterade bolag får istället använda sig av den 

lösning som tidigare använts, där köpoptionerna ställs ut av en extern aktieägare. 

 

3.3.2.1 Köpoptioner utställda av arbetsgivarbolaget 
Ett program där arbetsgivarbolaget själv ställer ut köpoptioner kan genomföras på två 

sätt.62 Det första är att bolaget förvärvar aktier på aktiemarknaden och sedan ställer ut 

köpoptioner. Det andra är att köpoptioner först ställs ut, och aktier sedan köps in i takt 

med att optionerna utnyttjas. Den senare metoden innebär dock att stora kostnader kan 

																																																								
58	Borg,	s.	82	f.	
59	A.a.	s.	83.	
60	A.a.	s.	84.	
61	A.a.	s.	78	f.	
62	A.a.	s.	60.	
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uppkomma om aktiekursen skulle stiga kraftigt under löptiden.63 Detta gäller särskilt om 

köpoptionerna skatterättsligt skulle bedömas vara personaloptioner, då även social-

avgifter i sådana fall ska betalas på hela kursökningen vid utnyttjandet.64 Då förvärv av 

egna aktier endast får ske inom ramen för det fria egna kapitalet, finns i denna situation 

också en risk att bolaget när optionerna utnyttjas inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt 

avtalet, om det vid denna tidpunkt skulle saknas fritt eget kapital i tillräcklig 

utsträckning.65 Oavsett om förvärvet sker före eller efter utfärdandet av köpoptioner, kan 

detta upplägg illustreras enligt figur 1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1. Exempel på ett köpoptionsprogram där arbetsgivarbolaget står som utfärdare. 

 

Då denna metod endast är möjlig att använda för aktiemarknadsbolag, är Leo-lagens 

beslutsregler alltid tillämpliga. Som diskuterats i avsnitt 3.3.2 ovan, så behöver något 

extra bolagsstämmobeslut troligtvis inte tas när optionerna utnyttjas, förutsatt att Leo-

lagens regler följts när programmet sjösattes. Då programmet avser redan utgivna aktier, 

sker ingen utspädning av aktieägarnas innehav, utan kostnaderna bärs till fullo av 

arbetsgivarbolaget. 

 

3.3.2.2 Köpoptioner utställda av koncernextern aktieägare 

Till skillnad från program som bygger på återköp av aktier är program där optionerna 

ställs ut av en extern part helt avtalsrättsliga, och parterna har stor frihet att utforma 

programmet på det sätt de finner bäst. Vanligtvis kommer arbetsgivarbolaget överens 

med bolagets huvudaktieägare om att initiera programmet. Aktieägaren avtalar sedan med 

de personer som ska delta i programmet om de villkor som ska gälla. Arbetsgivarbolaget 

																																																								
63	Borg,	s.	61.	
64	Edvardsson,	s.	45	f.	
65	Borg,	s.	62.	
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står inte som avtalspart i förhållande till arbetstagaren, men medverkar vanligtvis till att 

programmet uppkommer, och betalar ibland en administrationsavgift till aktieägaren för 

att ersätta dennes kostnader med anledning av programmet.66 Aktieägaren utfärdar sedan 

köpoptioner på sina egna aktier i arbetsgivarbolaget. Eventuellt betalar options-

förvärvaren en premie för optionerna. Förfarandet kan illustrerar enligt figur 2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Köpoptionsprogram med extern aktieägare som optionsutställare. 

 

Då aktieägaren och arbetsgivarbolaget inte ingår i samma koncern, är Leo-lagens regler 

inte tillämpliga. Från arbetsgivarbolagets sida bör beslutet att delta i optionsprogrammet 

kunna fattas av styrelsen utan bolagstämmans medverkan.67 Även denna typ av program 

avser redan utgivna aktier, och det blir således ingen utspädningseffekt för övriga 

aktieägare. Kostnaden (exklusive socialavgifter) bärs av den medverkande aktieägaren, 

eventuellt med kompensation från bolagets sida. 

 

3.3.3 För- och nackdelar med optionsbaserade incitamentsprogram 

En fördel med att använda optioner i ett incitamentsprogram är att den anställdes 

kapitalinsats är mycket lägre jämfört med t.ex. ett program byggt på aktier. Detta betyder 

att de finansiella trösklarna för att den anställde ska delta är lägre, vilket kan göra den 

anställde mer benägen att vilja delta i programmet. Den anställde kan också utnyttja den 

i avsnitt 3.1.1 beskrivna hävstångseffekten, vilket ger möjlighet till en mycket god 

avkastning på en begränsad insats. 

Å andra sidan innebär optionsprogram ett större finansiellt risktagande från den 

anställdes sida än t.ex. ett aktiebaserat program. En aktieägare kan alltid ta ett längre 
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67	Borg,	s.	50.	
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perspektiv om aktien går dåligt och invänta en framtida kursuppgång. Denna möjlighet 

finns inte för optionsinnehavare. Utvecklas den underliggande aktien dåligt, riskerar den 

anställde att gå miste om hela sitt satsade kapital.68 

 

4 Beskattningen av optionsprogram 
4.1 Beskattning av förmåner 
4.1.1 Allmänt om förmånsbeskattning 

I ett anställningsförhållande kan arbetstagaren få ersättning på många olika sätt. Förutom 

den betalning som normalt utgår i form av kontant lön, kan arbetsgivaren erbjuda den 

anställde olika typer av förmåner, t.ex. tjänstebil eller fria måltider. En av 

grundprinciperna i tjänstebeskattningen är att skattereglerna inte ska påverka hur de 

skattskyldiga väljer att agera. Beskattningen av förmåner som en arbetstagare får från sin 

arbetsgivare ska således ske på samma sätt som om arbetstagaren tagit ut kontant lön och 

sedan köpt den ifrågavarande varan eller tjänsten själv.69 Denna princip framgår av 

11 kap. 1 §  IL, som stadgar att löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner 

och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om 

inkomsten inte är undantagen enligt en särskild lagregel. Enligt 61 kap. 2 § IL ska 

inkomster i annat än pengar beskattas till marknadsvärdet. 

Det sagda gäller naturligtvis också om förmånen består i att den anställde får förvärva 

aktierelaterade rättigheter  på förmånliga villkor. För att förmånsbeskattning enligt 11 

kap. 1 § IL ska bli aktuell krävs alltså att två kriterier är uppfyllda: för det första, att 

förvärvet sker på grund av tjänsten; för det andra, att det sker på förmånliga villkor. 

Vad gäller det första kriteriet, blir frågan vad som är ett förvärv på grund av tjänst. 

Härvid kan först konstateras att något anställningsförhållande i civilrättslig mening inte 

behöver föreligga, utan även uppdragstagare, t.ex. styrelseledamöter, omfattas.70 Det 

krävs inte heller att arbets- eller uppdragsgivaren är den som utger förmånen, så länge 

som det finns någon typ av ekonomisk intressegemenskap mellan arbetsgivaren och 

förmånsgivaren.71 Det kan t.ex. röra sig om att anställda i ett dotterbolag får aktie-

																																																								
68	Edvardsson,	s.	40	f.	
69	Lodin	m.fl.,	s.	138.	
70	Edvardsson,	s.	62.	
71	Lodin	m.fl.,	s.	133.	
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relaterade rättigheter i moderbolaget. I RÅ 1989 ref 77 rörde det sig om ett upplägg av 

den typ som beskrivits i avsnitt 3.3.2.2, där de anställda i en koncern erbjöds att förvärva 

aktier i koncernens moderbolag. Förvärvet skulle ske från huvudaktieägaren i moder-

bolaget. Då erbjudandet hade lämnats av moderbolaget och riktats till de anställda i 

koncernen, ansåg HFD att det hade lämnats på grund av tjänst, och att en skattepliktig 

förmån därför förelåg.  

Förmånsbeskattning kan aktualiseras även om förmånen tillhandahållits någon annan 

än den anställde. Det kan röra sig om att den anställde anvisat arbetsgivaren att utge 

förmånen till någon annan än arbetstagaren själv, som t.ex. i RÅ 1962 ref 46, där en 

föredragshållare begärt att honorar för hållna föredrag skulle tillfalla en stiftelse. Den 

anställde beskattades för inkomsten, då han ansågs ha disponerat över den. Tillfaller 

förmånen en närstående till den anställde, krävs det inte att den anställde medverkat till 

transaktionen, utan den anställde anses ändå ha åtnjutit förmånen.72 Detsamma bör vara 

fallet t.ex. för det fall att ett förvärv av aktierelaterade rättigheter från arbetsgivaren görs 

av ett av den anställde helägt aktiebolag, något som inte lär vara helt ovanligt i praktiken. 

Det andra kriteriet, att förvärvet skett på förmånliga villkor, bör vanligtvis inte orsaka 

några problem. Härvid ska endast sägas att om den anställde förvärvat aktierelaterade 

rättigheter från sin arbetsgivare på marknadsmässiga villkor, ska naturligtvis ingen 

förmånsbeskattning ske. 

 

4.1.2 Beskattningstidpunkten för förmåner 

Huvudregeln för inkomstslaget tjänst är enligt 10 kap. 8 § IL att inkomster ska ta upp till 

beskattning det beskattningsår då de kan disponeras eller på annat sätt kommer den 

skattskyldige till del. Detta är ett uttryck för den s.k. kontantprincipen. Detta innebär att 

det avgörande inte, till skillnad från t.ex. inkomster av näringsverksamhet, är när 

inkomsten tjänats in, utan när den anställde kan disponera över den.73 Kontantprincipen 

kan i sin tur sägas bygga på skatteförmågeprincipen, som innebär att skatt ska erläggas 

när den skattskyldige har möjlighet att betala den.74 Applicerat på t.ex. en aktie, innebär 

detta att en värdeökning på aktien ska beskattas först när innehavaren avyttrat aktien och 
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därigenom fått medel att betala skatten.75 Vad gäller förmåner i form av värdepappers-

förvärv, har lagstiftaren dock valt att göra undantag från denna princip. Detta undantag 

kommer behandlas i nästa avsnitt. 

 

4.2 Värdepappersregeln 
4.2.1 Historik 

Värdepappersregeln infördes som en reaktion på HFD:s avgörande i RÅ 1986 ref. 36, det 

s.k. Skåne-Gripen-målet. Omständigheterna i målet var som följer. En anställd hade via 

en bank förvärvat konvertibla skuldebrev i det bolag hos vilket han var anställd. 

Konvertiblerna hade en löptid om fem år och kunde vid löptidens slut konverteras till 

aktier i bolaget till en kurs som understeg börskursen vid förvärvstidpunkten. Under löp-

tiden saknade den anställde möjlighet att överlåta skuldebreven, men kunde under vissa 

förhållanden säga upp skuldebreven till betalning. Om den anställde lämnade sin 

anställning eller förfogade över skuldebrevet hade banken rätt att återköpa skuldebrevet 

till anskaffningsvärdet. 

Konvertiblerna gav den anställde rätt att förvärva aktier till ett pris som understeg 

lägsta betalkurs, vilket HFD ansåg vara en förmån. Beskattning skulle dock enligt 

kontantprincipen ske först när förfoganderättsinskränkningarna bortföll, och den 

anställde fritt kunde disponera över konvertiblerna. Det gällde dock endast under 

förutsättning att konverteringskursen vid denna tidpunkt fortfarande understeg börs-

kursen. 

Avgörandet innebar alltså att beskattningstidpunkten sköts fram, då den anställde 

innan förfoganderättsinskränkningarna bortföll inte kunde förfoga över förmånen. Detta 

ogillades dock av lagstiftaren, som befarade att avgörandet öppnade för omfattande 

skatteplanering. I propositionen till införandet av värdepappersregeln uttalade 

departementschefen att ”[om] det är möjligt att skjuta upp beskattningen genom att 

förena ett förvärv med villkor som innebär inskränkningar i förfoganderätten, finns det 

en betydande risk att förmåner i allt större utsträckning förenas med sådana villkor. Det 

skulle innebära att betydande skattekrediter kunde erhållas. Även om det i bedömningen 

vägs in att arbetsgivaren kan ha andra motiv för den nu diskuterade typen av villkor och 

																																																								
75	Edvardsson,	s.	131.	
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att skatteförmågeprincipen kan sägas tala mot en omedelbar beskattning är det enligt 

min mening nödvändigt att beskattning sker redan vid förvärvet.”76 

Värdepappersregeln innebar alltså ett avsteg från skatteförmågeprincipen, då 

beskattning ska ske vid förvärvet oavsett om den anställde vid denna tidpunkt  kan 

disponera över inkomsten. Det visade sig dock relativt snart att detta i vissa situationer 

kunde skapa besvärliga problem. Enligt HFD:s praxis i RÅ 1994 not 41 och not 733 

(målen behandlas mer utförligt i avsnitt 5.3 nedan) skulle personaloptioner, d.v.s. 

rättigheter som inte i sig utgör värdepapper, beskattas vid den tidpunkt då de först kunde 

utnyttjas, den s.k. kan-tidpunkten. Detta ledde till att den anställde kunde tvingas avyttra 

värdepappret för att få ihop medel att betala skatten.77 Det var också möjligt att optionens 

värde vid vid den tidpunkt då den faktiskt utnyttjades skilde sig från det värde som 

beskattats vid kan-tidpunkten.78 Mot bakgrund av detta infördes den s.k. 

personaloptionsregeln, som innebar att beskattningstidpunkten för denna typ av 

rättigheter sköts fram till den tidpunkt då personaloptionen faktiskt utnyttjades. 

 

4.2.2 Beskattningstidpunkten enligt värdepappersregeln 

Värdepapperregeln finns numera i 10 kap. 11 § IL. Den innebär att om den skattskyldige 

på grund av sin tjänst förvärvar värdepapper på förmånliga villkor, ska förmånen tas upp 

som intäkt det beskattningsår då förvärvet sker. Om det som förvärvas inte är ett 

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

bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor, ska förmånen tas upp som intäkt det 

beskattningsår då rätten utnyttjas eller överlåts. 

Detta medför att tre olika beskattningstidpunkter kan bli aktuella, beroende på hur den 

aktuella rättigheten kvalificeras.79 Är det som förvärvats ett värdepapper, sker beskattning 

vid förvärvet (får-tidpunkten). Är det som förvärvats inte ett värdepapper i sig, utan en 

rätt att i framtiden förvärva ett värdepapper, sker beskattning vid utnyttjandetidpunkten. 

Om det som förvärvats slutligen inte är ett värdepapper, men inte heller är en rätt att i 

																																																								
76	Prop.	1989/90:50	s.	74.	
77	Prop.	1997/98:133	s.	29.	
78	A.prop.	s.	29.	
79	Edvardsson,	s.	123.	
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framtiden förvärva ett värdepapper, sker beskattning när rättigheten för första gången kan 

utnyttjas (kan-tidpunkten).80 

Beskattningstidpunkten blir också avgörande för hur den skattskyldige beskattas. 

Klassas en rättighet som ett värdepapper, sker förmånsbeskattning vid förvärvs-

tidpunkten. All värdeökning efter denna tidpunkt beskattas i inkomstslaget kapital med 

30 %, varvid det förmånsbeskattade beloppet blir den skattskyldiges omkostnadsbelopp.81 

Klassas en rättighet däremot som en personaloption, kommer beskattning ske när 

rättigheten utnyttjas eller avyttras, och all värdeökning fram till denna tidpunkt beskattas 

i inkomstslaget tjänst, med en marginalskattesats på upp till 57 %.82 Detta innebär 

visserligen en fördel ur likviditetssynpunkt, men leder å andra sidan vanligtvis till ett 

betydligt högre skatteuttag. Något paradoxalt ligger det således vanligtvis i den 

skattskyldiges intresse att den rättighet han eller hon förvärvar klassas som ett 

värdepapper och beskattas så tidigt som möjligt, trots att värdepappersregeln 

ursprungligen infördes just för att förhindra att beskattningstidpunkten sköts upp. 

Avgörande för bedömningen är alltså vad som är ett värdepapper. Om en rättighet väl 

har klassificerats som ett värdepapper, blir nästa fråga när det ska anses förvärvat. Dessa 

frågor kommer behandlas i kapitel 5 respektive kapitel 6. 

 

5 Värdepappersbegreppet 
5.1 Det civilrättsliga värdepappersbegreppet 
I skatterätten finns ingen uttalad definition av vad som utgör ett värdepapper.83 En 

utgångspunkt i svensk skatterätt är att ett begrepp som saknar en egen skatterättslig 

definition, ska tolkas utifrån hur det används i civilrätten. Detta framgår bl.a. av en 

omfattande studie av äldre rättspraxis som genomförts av Sture Bergström.84 Denna 

princip har efter detta också bekräftats av HFD i RÅ 1989 ref 62 I och II. HFD uttalade i 

det målet att en civilrättslig rättshandling ska ges samma innebörd skatterättsligt, så länge 

																																																								
80	Denna	situation,	som	inte	kommer	beröras	närmare	här,	blir	främst	aktuell	avseende	
syntetiska	optioner.	För	en	utförlig	behandling,	se	Tivéus	&	Jacobsson,	”Skatt	på	
finansiella	instrument”,	s.	331-335.	
81	Lodin	m.fl.,	s.	148.	
82	Tivéus	&	Jacobsson,	s.	319.	
83	Prop.	1999/00:2	s.	19.	
84	Bergström,	”Skatter	och	civilrätt”,	s.	274.	
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”det inte föreligger omständigheter som klart visar att den reella och av parterna 

åsyftade innebörden i den totala transaktionen […] är en annan. Vid bedömningen av 

frågan om ett annat sådant rättsläge ska anses föreligga bör stor restriktivitet iakttas”. 

Uttalandet ger uttryck för att civilrättsliga begrepp och rättshandlingar ska ges samma 

innebörd i skatterätten, om inte starka skäl talar däremot. Då civilrätten styr de 

transaktioner som sedan ger upphov till skatterättsliga konsekvenser, är detta en naturlig 

utgångspunkt.85 Att begrepp i normalfallet ges samma betydelse såväl i civilrätten som i 

skatterätten är också av vikt för att skapa en sammanhängande rättsordning, liksom för 

förutsebarheten.86 

Inte heller i den civilrättsliga lagstiftningen finns det någon legaldefinition av vad som 

utgör ett värdepapper. I vissa förarbetsuttalanden har dock gjorts försök att definiera 

begreppet. I propositionen till lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 

uttalade departementschefen att ”med värdepapper avses en handling som tillförsäkrar 

innehavaren en viss rättighet som kan omvandlas till pengar. Till värdepapper räknas 

traditionellt aktier, obligationer, förlagsbevis, värdepappersfondsandelar, växlar, 

checkar och vissa andra skuldebrev”.87 Denna definition har kritiserats, då den dels inte 

omfattar vissa instrument som omsätts på värdepappersmarknaden, som optioner och 

terminer, dels omfattar instrument om inte är föremål för marknadsmässig omsättning, 

som växlar och checkar.88  I propositionen uttalas också den kanske något självklara 

slutsatsen att ett värdepapper inte behöver vara ett papper i fysisk form, utan att en 

registrering i ett datasystem kan fylla samma funktion.89 

I förarbetena till lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden uttalas att med 

värdepapper avses ”representations- eller legitimationspapper som karakteriseras av att 

den enligt papperet förpliktigade inte kan fullgöra sin prestation till någon annan än den 

som kan förete papperet”.90 En annan sida av detta är att papperet ska vara negotiabelt, 

d.v.s. att den som förvärvar papperet i god tro inte ska kunna drabbas av sådana 

invändningar som hade kunnat riktas mot överlåtaren. Med besittning och och företeende 

																																																								
85	Grosskopf	&	Grönfors,	SvSkT	1990	s.	353.	
86	Simon-Almendal,	JT	2012/13,	s.	616.	
87	Prop.	1990/91:142	s.	85.	
88	Afrell,	Klahr	&	Samuelsson,	”Lärobok	i	kapitalmarknsdsrätt”,	s.	85.	
89	Prop.	1990/91:142	s.	85.	
90	Prop.	2006/07:115	s.	281.	
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av papper kan numera jämställas registrering, under förutsättning att registreringen får 

samma rättsverkan som innehav av ett löpande papper.91 

Med bakgrund i det ovan sagda bör följande kriterier kunna ställas upp för att något 

ska vara ett värdepapper i civilrättslig mening. Det ska röra sig om en handling, i fysisk 

eller elektronisk form, avseende en rättighet som kan omvandlas till pengar. Fullgörelse 

av den förpliktelse som följer av handlingen ska endast kunna ske till den som innehar 

eller står registrerad som ägare av papperet. Handlingen ska vara negotiabel, och den som 

förvärvar handlingen i god tro ska således kunna förlita sig på den. 

En undergrupp av värdepapper är finansiella instrument. Detta begrepp definieras i 

1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som överlåtbara värdepapper, 

penning-marknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument. Med 

överlåtbara värdepapper avses sådana värdepapper utom betalningsmedel som kan bli 

föremål för handel på kapitalmarknaden, bl.a. aktier. Som finansiella derivatinstrument 

räknas bl.a. optioner avseende värdepapper. När termen finansiella instrument 

introducerades uttalades att den avsåg ”fondpapper och andra rättigheter eller 

förpliktelser avsedda för handel på värdepappersmarknaden”.92 Kännetecknande för ett 

fondpapper var att det gavs ut för kapitalanskaffning och att det kunde bli föremål för 

inregistrering på en börs. Ett instrument var avsett för allmän omsättning om det var 

konstruerat på ett sådant sätt att det enkelt och smidigt kunde överlåtas på 

värdepappersmarknaden.93 Termen fondpapper utgick 2007, men motsvaras i allt 

väsentligt av den nya termen ”överlåtbara värdepapper”.94 

Såväl aktier som teckningsoptioner och köpoptioner avseende aktier, bör som 

utgångspunkt vara värdepapper i civilrättslig mening, då de kan omvandlas till pengar. 

Förfoganderättsinskränkningar kan dock medföra att värdepappersstatusen går förlorad, 

om de är så långtgående att rättigheten inte längre uppfyller definitionen av ett 

värdepapper.95 Aktier och derivatinstrument av aktier i aktiemarknadsbolag är också 

finansiella instrument. Då aktier i privata aktiebolag inte får spridas till allmänheten och 

inte heller kan bli föremål för handel på svenska eller internationella kapitalmarknader är 

																																																								
91	SOU	2004:62,	s.	365.	
92	Prop.	1990/91:142	s.	86.	
93	A.prop.	s.	87.	
94	Prop.	2006/07:115	s.	283.	
95	Edvardsson,	s.	93	f.	
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sådana aktier och optioner på sådana aktier inte finansiella instrument. De är däremot 

fortfarande värdepapper.96 

 

5.2 Det skatterättsliga värdepappersbegreppet 
Termen finansiellt instrument användes tidigare även i skatterätten. Även om termen 

ursprungligen hade hämtats från civilrätten, var det skatterättsliga begreppet bredare, och 

omfattade även t.ex. aktier i privata aktiebolag.97 Avgörande för den skatterättsliga 

klassifikationen var inte om ett instrument var avsett för handel på värdepappers-

marknaden utan om det var lämpat för sådan handel.98 I vissa fall kunde begreppet också 

omfatta instrument som inte ens var lämpade för handel, t.ex. aktier i fåmansföretag och 

andelar i ekonomiska föreningar, så länge de till konstruktion och verkningssätt liknade 

instrument som var lämpade för handel.99 

I samband med införandet av inkomstskattelagen avskaffades termen finansiellt 

instrument, då det ansågs mindre lämpligt att samma uttryck hade olika innebörd i 

skattelagstiftningen och lagen om värdepappersmarknaden.100 Det ersattes istället av 

uttrycken tillgångar, delägarrätter, fordringsrätter eller värdepapper. Avseende termen 

värdepapper uttalades att uttrycket hade olika innebörd i olika paragrafer, och att vad som 

avsågs omfattas fick utläsas av sammanhanget i varje enskilt fall.101 

Definitionen av delägarrätt finns i 48 kap. 2 § IL. Som delägarrätter räknas bl.a. aktier 

och teckningsoptioner. Aktiederivat, som köpoptioner, räknas inte som delägarrätter, men 

ska enligt andra stycket behandlas på samma sätt som delägarrätter. Någon materiell 

skillnad var inte avsedd gentemot den tidigare skrivningen, utan termen delägarrätt är 

tänkt att omfatta i stort sett samma instrument som tidigare benämndes finansiella 

instrument.102 

Även skatterättsligt bör såväl teckningsoptioner som köpoptioner utgöra värdepapper. 

Åtminstone bör detta gälle sådana standardiserade optioner som är föremål för handel på 

värdepappersmarknaden, medan situationen avseende icke-standardiserade optioner är 

																																																								
96	Edvardsson,	s.	92	f.	
97	Prop.	1999/00:2	Del	1,	s.	509.	
98	A.prop.	s.	509.	
99	SOU	1997:2	s.	363.	
100	Prop.	1999/00:2	Del	1,	s.	511	f.	
101	A.prop.	s.	Del	1,	512.	
102	A.prop.	Del	2,	s.	572.	



	

	 36	

mer oklar.103 Som påpekades i förarbetena kan dock termen värdepapper ha olika 

betydelser i olika paragrafer i IL. Frågan blir därför vilka aktierelaterade rättigheter som 

klassificeras som värdepapper i den mening som avses i 10 kap. 11 § IL. I praxis och 

doktrin angående denna paragraf har framförallt diskuterats vilken påverkan 

förfoganderättsinskränkningar har på värdepappersstatusen. Detta kommer diskuteras i 

nästa avsnitt. 

 

5.3 Värdepappersbegreppet i praxis 
5.3.1 RÅ 1986 ref. 36 (”Skåne-Gripen-målet”) 

Att förfoganderättsinskränkningar inte automatiskt medför att en rättighet förlorar sin 

värdepappersstatus framgår redan av Skåne-Gripen-målet.104 De i målet aktuella 

konvertiblerna löpte med en femårig kvalifikationstid, under vilken konvertiblerna inte 

fick överlåtas. Den anställdes utnyttjande av konvertiblerna var också villkorat av fortsatt 

anställning såtillvida att banken hade en återköpsrätt om den anställde inom 

kvalifikationstiden lämnade sin anställning och hembudsrätt om konvertiblerna överläts 

i strid med avtalet. Återköp skulle ske till anskaffningsvärdet, och den anställde skulle 

därmed gå miste om all värdeökning. Trots dessa relativt långtgående begränsningar 

verkar Högsta förvaltningsdomstolen inte ha ifrågasatt att konvertiblerna var 

värdepapper.105 Någon förändring i detta avseende förefaller inte heller ha varit avsedd 

med den lagändring som skedde i och med införandet av värdepappersregeln. Om alla 

förfoganderättsinskränkningar skulle förta ett värdepapper dess status som värdepapper 

skulle värdepappersregeln också bli meningslös, då den tillkom just i syfte att hindra att 

beskattningstidpunkten sköts upp genom att ett rättighetsförvärv förenades med 

förfoganderättsinskränkningar. 

 

5.3.2 1994 års fall  

Två viktiga avgöranden för att avgöra vad som utgör ett värdepapper är de två domar som 

HFD meddelade 1994, RÅ 1994 not. 41 och RÅ 1994 not. 733, vilka föranledde 

införandet av personaloptionsregeln. Omständigheterna i det första målet var följande. En 

person, X, var anställd i ett svenskt bolag, Y AB. Y AB var ett dotterbolag till det brittiska 

																																																								
103	Rutberg,	Rutberg	&	Molander,	”Beskattning	av	värdepapper”,	s.	224.	
104	NJA	1986	ref.	36.	Målet	har	refererats	i	avsnitt	4.2.1	ovan.	
105	Liljeborg,	SN	2000	s.	580.	
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börsnoterade bolaget Z. I Z-koncernen fanns en s.k. optionsplan, där de anställda i de 

utländska dotterbolagen erbjöds att förvärva köpoptioner avseende aktier i moderbolaget. 

Någon premie behövde inte erläggas för optionerna. Optionerna löpte med en 

kvalifikationstid (eng. vesting) om tre år, varefter de kunde utnyttjas för köp av aktier i 

moderbolaget för ett pris motsvarande aktiekursen på Londonbörsen den dag optionerna 

erhölls. Optionerna förföll om de inte hade utnyttjats inom tio år från förvärvet. Under 

innehavstiden omfattades optionerna av ett överlåtelseförbud. Om anställningen i bolaget 

upphörde förföll optionerna omedelbart. Skatterättsnämnden, vars förhandsbesked HFD 

fastställde, gjorde inledningsvis följande principuttalande:  

”Den ifrågavarande lagstiftningen är en punktlagstiftning där lagstiftaren ingripit mot 

en konkret företeelse han har ogillat. Enligt allmänna principer för lagtolkning får anses 

gälla att sådan lagstiftning inte ska ges en vidare tillämpning än vad som föranleds av 

dess ordalydelse och av klara uttalanden i lagstiftningens förarbeten. En förutsättning 

för tillämpligheten av de ovannämnda särskilda reglerna om anställds förvärv av värde-

papper får således anses vara att ett värdepappersförvärv – i gängse mening eller i 

dokumentlös form- verkligen ska föreligga. Om denna förutsättning inte är för handen 

får frågan om förekomsten av en förmån på grund av arbetsgivarens utfästelser och tid-

punkten för beskattningen bedömas utifrån de inledningsvis redovisade allmänna 

reglerna som gäller för beskattningen av förmåner i [nuvarande 10 kap. 8 § IL].” 

Angående de optioner som var föremål för bedömningen i det aktuella fallet uttalade 

Skatterättsnämnden att den anställde under den inledande kvalifikationsperioden inte var 

innehavare av någon rätt att köpa aktier i moderbolaget. Om anställningen upphörde 

under denna period gick X således inte miste om någon förvärvad, självständig rätt. Under 

denna period innebar utfästelsen således inte att något värdepapper hade förvärvats. Efter 

kvalifikationstiden förvärvade X en självständig rätt som kunde användas för att förvärva 

aktier i moderbolaget. Även om denna rätt inte kunde överlåtas utan endast användas till 

att förvärva aktier hade den ett ekonomiskt värde. Beskattning skulle därför ske vid denna 

tidpunkt enligt de allmänna reglerna om förmåner, då förmånen var förvärvad och till sitt 

belopp känd. 

Av utgången i målet bör följande slutsatser kunna dras. Det kan för det första 

konstateras att värdepapper även skatterättsligt kan föreligga även om det inte rör sig om 

ett papper i fysisk form, vilket framgår av uttalandet att värdepappersförvärv kan ske ”i 

gängse mening eller i dokumentlös form”. HFD verkar vidare ha ansett att de aktuella 

personaloptioner varken före eller efter kvalifikationstidens utgång utgjorde 
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värdepapper.106 Inte heller kvalifikationstiden verkar således ha haft någon betydelse för 

värdepappersstatusen. Däremot påverkade kvalifikationstiden när beskattning skulle ske 

enligt de allmänna reglerna, då den anställde ansågs kunna disponera över optionerna när 

dessa kunde utnyttjas till förvärv av aktier. 

Avgörande förefaller istället ha varit överlåtelseförbudet och kravet på fortsatt 

anställning. Dessa förutsättningar fanns visserligen även i Skåne-Gripen fallet. Två 

viktiga skillnader föreligger dock. Dels avsåg Skåne-Gripen-målet konvertibler, som är 

instrument som emitteras enligt ABL, medan 1994 års fall avsåg köpoptioner, som är rent 

privaträttsliga instrument. I Skåne-Gripen-målet hade den anställde också möjlighet att 

när som helst säga upp skuldebrevet till betalning och därigenom få tillbaka sin insats. 

Om anställningen upphörde skulle också insatsen betalas tillbaka. I 1994 års fall hade den 

anställde ingen som helst rätt till optionernas värde om anställningen upphörde. De olika 

utgångarna tyder således på att en förutsättning för att en rättighet ska utgöra ett 

värdepapper är att den ska kunna omvandlas till pengar, även om detta inte nödvändigtvis 

behöver ske till marknadsvärdet.107 Detta harmonierar också väl med den civilrättsliga 

definitionen.  

Omständigheterna i RÅ 1994 not. 733 var i princip desamma som i RÅ 1994 not. 41. 

Skatterättsnämnden bekräftade med instämmande av HFD också utgången i det tidigare 

målet. Sökanden ställde också frågan om bedömningen skulle bli annorlunda om den 

anställde istället för att förvärva aktien skulle få ett kontantbelopp beräknat på aktiekursen 

(syntetisk option), vilket besvarades nekande. Detta tyder på att bedömningen av om en 

viss rättighet är ett värdepapper eller inte ska göras på liknande sätt för köpoptioner och 

syntetiska optioner. 

Fallen föranledde som tidigare nämnts att personaloptionsregeln infördes. 

Lagändringen innebar dock inte några förändringar av värdepappersbegreppet, då 

begreppet personaloption definierades negativt, som en rättighet som i sig inte utgjorde 

ett värdepapper, men som i framtiden gav rätt att förvärva ett värdepapper. Angående 

värdepappersbegreppet uttalades enbart att ”[begreppet] värdepapper är visserligen inte 

helt klart men ger trots det en relativt god bild av vad som avses”.108 Detta uttalande får 

nog betecknas som något överoptimistiskt. 

 

																																																								
106	Prop.	1997/98:133	s.	24	f.,	Tivéus,	SN	1999	s.	38.	
107	Edvardsson,	s.	106.	
108	Prop.	1997/98:133	s.	32.	
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5.3.3 RÅ 1997 ref. 71, SRN 1998-09-17 och SRN 2005-06-22 

Värdepappersbegreppet klargjordes ytterligare något genom RÅ 1997 ref. 71, som rörde 

syntetiska optioner. Ett fåmansföretag hade till en VD i ett dotterbolag utfärdat syntetiska 

optioner mot ett marknadsmässigt pris. Optionerna hade en löptid på tre år. Innehavaren 

hade under hela löptiden rätt tillgodogöra sig optionens marknadsvärde genom att påkalla 

s.k. kvittning. Optionerna var fritt överlåtbara, dock med förbehållet att innehavaren var 

tvungen att först erbjuda utställaren att köpa optionen (s.k. hembud). Utnyttjandet av 

optionen var inte villkorat av fortsatt anställning. 

Skatterättsnämnden, vars avgörande HFD fastställde, fann att optionerna var värde-

papper. Då förvärvet hade skett till marknadspris, blev det inte aktuellt med någon 

förmånsbeskattning. Förhandsbeskedet förtydligar värdepappersbegreppet i flera 

avseenden. Det framgår för det första att det för att en rättighet ska anses som ett värde-

papper inte krävs att den ska vara avsedd för handel på värdepappersmarknaden.109 Till 

skillnad från 1994 års fall, som avsåg optioner på aktier i börsnoterade bolag, avsåg den 

aktuella optionen aktier i ett fåmansföretag, som inte kan vara föremål för notering. 

Omsättningsbarhet på en öppen marknad är således inte ett krav för värdepappersstatus. 

Det framgår också att en hembudsklausul inte förtar en options värdepappersstatus, 

åtminstone så länge som den innebär att den anställde har möjlighet att realisera optionen 

till marknadspris. 

Omständigheterna var liknande i ett förhandsbesked som Skatterättsnämnden 

meddelade den 17 september 1998, och som gällde köpoptioner.110 Optionerna var fritt 

överlåtbara, och kunde utnyttjas när som helst under löptiden. Det fanns inget krav på 

fortsatt anställning. Det fanns också en ”omvänd återköpsrätt” som gav innehavaren rätt 

att kräva att utställaren återköpte optionen. Enligt ett av de alternativ som redovisades i 

frågeställningen skulle optionen också förenas med en hembudsklausul. Skatterätts-

nämnden bedömde att optionerna var värdepapper, oavsett om optionerna förenades med 

en hembudsklausul eller ej. Det saknade också betydelse om den anställde betalade en 

premie för optionen eller om den erhölls gratis. 

Skatteverket instämde i sin kommentar till förhandsbeskedet i Skatterättsnämndens 

bedömning (vilket troligtvis var anledningen till att beskedet inte överklagades). I 

kommentaren uttalade Skatteverket vidare att ”förhandsbeskedet stämmer väl överens 

																																																								
109	Edvardsson,	s.	105.	
110	Refererat	i	Skatteverkets	rättsfallsprotokoll	29/98.	
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med uppfattningen att en rättighet som i sig är överlåtbar och som ger en ovillkorlig rätt 

till betalning eller leverans bör anses utgöra ett värdepapper”. Angående hembuds-

klausulen menade Skatteverket att en sådan visserligen utgjorde en inskränkning i 

förfoganderätten, men att ”[det] väsentliga torde dock vara, om den anställde har 

möjlighet att realisera den tillgång rättigheten representerar till gällande marknads-

pris”. 

Denna praxis har bekräftats genom ett ej överklagat förhandsbesked från 

Skatterättsnämnden den 22 juni 2005. Förköpsrätt avseende i övrigt fritt överlåtbara 

köpoptioner och syntetiska optioner ansågs inte heller i detta fall förta optionerna deras 

karaktär av värdepapper. 

 

5.3.4 RÅ 2000 not. 47 

Ett annat fall som kan ge ledning i frågan om vilka förfoganderättsinskränkningar som 

kan accepteras utan att en rättighet förlorar sin status som värdepapper är RÅ 2000 not. 

47. Målet rörde syntetiska optioner. Optionerna, som förvärvades mot en marknads-

mässig premie, hade en löptid på tre år. Under hela löptiden hade innehavaren rätt att 

påkalla kvittning och därigenom tillgodogöra sig optionens marknadsvärde. Optionerna 

var fritt överlåtbara, dock hade utfärdaren och vissa andra personer förköpsrätt, varvid 

marknadsvärdet skulle betalas. Utnyttjande av optionen var enligt optionsavtalet inte 

beroende av fortsatt anställning. Av ett separat aktieägaravtal följde dock att om en 

optionsinnehavare lämnade sin anställning, hade övriga aktieägare rätt att köpa dennes 

optioner för marknadsvärdet. 

Frågan i målet rörde hur företaget skulle beskattas för premien, samt avdragsrätten när 

förpliktelsen enligt optionsavtalet skulle infrias. Skatterättsnämnden, vars förhands-

besked HFD fastställde, ansåg att företaget skulle beskattas för premieintäkten och att 

kostnaden för infriandet skulle dras av i den s.k. kvittningsfållan för finansiella 

instrument. Några säkra slutsatser om optionernas värdepappersstatus kan inte dras från 

förhandsavgörandet, då det angavs som en förutsättning att optionerna var värdepapper, 

varför Skatterättsnämnden inte uttalade sig i denna fråga. Viss ledning bör dock kunna 

tas från det faktum att Skatterättsnämnden ansåg att optionerna var finansiella instrument 

enligt dåvarande 27 § 1 mom. SIL.111 Alla finansiella instrument bör vara värdepapper, 

																																																								
111	Motsvaras	i	dag	närmast	av	48	kap.	2	§	IL.	
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även om alla värdepapper inte nödvändigtvis är finansiella instrument.112 Vid en 

jämförelse med 1994 års fall kan noteras att de rättigheter som var ifråga där, och som 

bedömdes inte vara värdepapper, inte heller ansågs vara finansiella instrument enligt 

samma lagrum.  

 

5.3.5 RÅ 2004 ref. 35 I 
En annan viktig pusselbit i värdepappersbegreppet är RÅ 2004 ref. 35 I. Ett finskt bolag 

hade erbjudit en anställd i dess svenska dotterbolag att till nominellt belopp teckna ett 

räntelöst skuldebrev med vidhängande teckningsrätter avseende aktier i det finska 

bolaget. Aktieteckning fick ske om aktiekursen i det finska bolaget översteg vissa nivåer, 

och skulle ske till ett i förväg bestämt pris. Efter en inledande kvalifikationstid om två år 

kunde teckning ske vid vissa förutbestämda tillfällen under löptiden. Under 

kvalifikationstiden fick teckningsoptionerna inte överlåtas, och de förföll om 

anställningen upphörde under denna period. Skuldebrevet  skulle dock under alla 

omständigheter återbetalas. 

Varken Skatterättsnämnden eller HFD ansåg att något värdepapper förvärvats vid 

teckningen av optionslånet. Majoriteten i Skatterättsnämnden uttalade härvid följande. 

”Optionsbevisen i det nu aktuella ärendet har vid optionslånets tecknande varit varken 

överlåtbara eller realiserbara och rätten att tillgodogöra sig värdet av dessa genom 

utnyttjande eller överlåtelse är villkorade av fortsatt anställning. Optionsbevisen är 

således inte bärare av självständiga rättigheter för [den anställde] utan liknar sådana 

utfästelser om förmåner beroende av fortsatt anställning som enligt ovannämnda praxis 

inte ansetts utgöra värdepapper”. 

Varken majoriteten i Skatterättsnämnden eller HFD ansåg att det som inledningsvis 

förvärvades var ett värdepapper. Däremot skilde sig meningarna åt avseende 

beskattningstidpunkten. Skatterättsnämndens majoritet ansåg att teckningsoptionerna 

genom förfoganderättsinskränkningarna blivit personaloptioner, och därför skulle 

beskattas vid det faktiska utnyttjandet, d.v.s. när teckningsoptionerna utnyttjades för att 

teckna aktier eller överläts. Minoriteten i Skatterättsnämnden ansåg å sin sida att 

teckningsoptionerna var värdepapper, men att inskränkningarna innebar att de fick anses 

förvärvade först när inskränkningarna upphörde. 

																																																								
112	Tivéus,	SN	1999	s.	40.	
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HFD valde en tredje väg. I likhet med majoriteten i Skatterättsnämnden ansåg HFD att 

det som förvärvats inledningsvis inte var ett värdepapper utan en personaloption, och att 

beskattning således skulle ske när personaloptionen utnyttjades. Avseende beskattnings-

tidpunkten menade HFD att ”ett sådant utnyttjande får anses ha ägt rum när [den 

anställde] vid aktieteckningsperiodens början blir innehavare av optionsrätter hon kan 

förfoga över”. HFD tycks således ha ansett att teckningsoptionerna var värdepapper, men 

att det som ursprungligen förvärvats var en personaloption avseende tecknings-

optionerna.113 Om det varit teckningsoptionerna som var personaloptioner och aktierna 

de underliggande värdepapperen, hade beskattning istället skett när optionerna utnyttjats 

för att teckna aktier (jfr Skatterättsnämndens majoritet). Innan aktieteckning har något 

förvärv av aktier inte skett.  

Utgången tyder på att teckningsoptioner, liksom andra instrument emitterade enligt 

ABL, alltid utgör värdepapper.114 Detta kan förklaras med att sådana instrument per 

automatik är avsedda för omsättning.115 Långtgående inskränkningar kan dock medföra 

att värdepappret inte anses förvärvat. 

 

5.3.6 RÅ 2010 not. 129 och SRN 2015-01-29 

Teckningsoptioner har också varit föremål för bedömning i RÅ 2010 not. 129. 

Omständigheterna i målet var följande. A och andra ledande befattningshavare i X-

koncernen hade till marknadspris förvärvat aktier och teckningsoptioner i moderbolaget 

X AB. Instrumenten var fritt överlåtbara, dock med ett flertal begränsningar enligt ett 

aktieägaravtal. Om den anställde lämnade sin anställning inom tre år var han tvungen att 

hembjuda instrumenten till huvudaktieägaren för det lägsta av anskaffningsvärdet, det 

bokförda värdet eller marknadsvärdet. Om han lämnade sin anställning efter 

treårsperiodens utgång var han skyldig att sälja tillbaka instrumenten till marknadsvärdet. 

Instrumenten var pantsatta hos huvudaktieägaren för förpliktelserna enligt aktieägar-

avtalet. Vidare följde vissa förköps- och hembudsregler av bolagsordningen i X AB. 

Skatterättsnämnden, vars förhandsbesked HFD fastställde, konstaterade kort att 

aktierna skulle anses förvärvade vid avtalstidpunkten, och att det inte fanns anledning att 

göra någon annan bedömning avseende teckningsoptionerna. Någon förmånsbeskattning 

																																																								
113	Baekkevold	&	Perman	Borg,	SvSkT	2010	s.	337.	
114	Robertsson	&	Christensson,	SN	2010	s.	150.	
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aktualiserades inte, då förvärvet skedde till marknadspris. Förhandsbeskedet bekräftar att 

teckningsoptioner, och troligtvis också andra instrument emitterade enligt ABL, ska 

behandlas på samma sätt som aktier. Att teckningsoptioner är förenade med en hembuds-

rätt som innebär att den anställde kan tvingas sälja optionerna till ett pris som understiger 

marknadsvärdet om denne lämnar sin anställning, medför inte att teckningsoptionernas 

status som värdepapper går förlorad. 

Utgången blev densamma i ett ej överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden 

den 29 januari 2015. A och ett antal andra nyckelpersoner i X AB skulle få förvärva 

teckningsoptioner avseende aktier i X AB. Utfärdandet skulle genomföras genom en 

riktad emission till ett helägt dotterbolag, som i sin tur skulle överlåta optionerna till 

nyckelpersonerna till marknadsvärdet. För teckningsoptionerna gällde förfoganderätts-

inskränkningar enligt dels ett optionsavtal, dels ett aktieägaravtal. Optionerna tjänades in 

stegvis under en fyraårig kvalifikationsperiod. Ej intjänade optioner reglerades av 

optionsavtalet, medan intjänade optioner reglerades av aktieägaravtalet.  

De optioner som inte hade tjänats in var fritt överlåtbara. Dotterbolaget hade dock rätt 

att köpa tillbaka optionerna till ett pris som understeg marknadsvärdet dels vid försäljning 

till tredje man, dels om den anställde lämnade sin anställning. Optionerna var pantsatta 

hos dotterbolaget som säkerhet för förpliktelserna enligt avtalet. 

De intjänade optionerna var fritt överlåtbara, dock att huvudaktieägarna hade rätt att 

köpa optionerna till marknadsvärde innan de kunde överlåtas till tredje man. Det fanns 

också en s.k. ”Drag Along”-klausul som medförde att optionsinnehavarna, om majoritets-

ägarna avsåg att sälja en viss minsta andel av sina aktier till tredje man, var tvungna att 

sälja sina optioner för samma pris som majoritetsägarna. Vid väsentligt avtalsbrott från 

optionsinnehavarens sida hade majoritetsägarna rätt att köpa optionerna för ett pris som 

medförde att innehavaren gick miste om halva värdestegringen. Optionerna skulle 

slutligen sekundärpantsättas för förpliktelserna enligt aktieägaravtalet. 

Skatterättsnämnden ansåg, med hänvisning till RÅ 2010 not. 129, att tecknings-

optionerna var värdepapper och skulle anses förvärvade vid avtalstidpunkten. Då 

förvärvet skulle ske till marknadspris aktualiserades ingen förmånsbeskattning. 
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5.3.7 2013 års kammarrättsdomar 

5.3.7.1 Villkor om fortsatt anställning och negotiabilitet 

Under 2013 meddelade Kammarrätten i Stockholm ett antal domar angående ett 

incitamentsprogram byggt på syntetiska optioner i en svensk börsnoterad koncern. 

Domarna är intressanta då de i flera avseenden avviker från tidigare praxis avseende 

värdepappersstatus för syntetiska optioner. Då bedömningen av värdepappersstatus för 

syntetiska optioner och köpoptioner, enligt vad som anförts i avsnitt 5.3.1 ovan, ska ske 

enligt i huvudsak samma kriterier, har domarna bäring även på incitamentsprogram i form 

av köpoptioner. 

Omständigheterna i målen var följande.116 Ett flertal anställda i koncernen hade till 

marknadsvärdet fått förvärva syntetiska optioner avseende aktievärdet i moderbolaget i 

koncernen. Optionerna var fritt överlåtbara, men med vissa begränsningar enligt 

optionsavtalet. Vid överlåtelse av optionerna hade utställaren hembudsrätt. Om 

anställningen upphörde hade arbetsgivaren rätt att återköpa optionerna, av vad som 

framgår till marknadspris. Den anställde hade också rätt att kräva återköp i denna 

situation. 

Kammarrätten ansåg att optionerna inte var värdepapper. Domstolen anförde härvid 

att förfoganderätten var begränsad, eftersom en förvärvare av optionen om anställningen 

upphörde kunde bli tvungen att sälja tillbaka optionen till utgivaren. Utställarens 

ovillkorliga rätt att återköpa optionen om anställningen upphörde medförde att optionen 

inte var att betrakta som ett värdepapper.  

Anledningen till utgången förefaller ha varit att villkoret om fortsatt anställning var 

inskrivet i själva optionshandlingen, och gällt inte enbart mot den ursprunglige 

innehavaren, utan även mot senare förvärvare. Även en godtroende tredje man som 

förvärvat optionen skulle därför tvingas lösa in denna om den ursprunglige innehavarens 

anställning upphörde. Detta skulle kunna kopplas till att kravet på att en handling ska vara 

negotiabel för att betraktas som ett värdepapper i civilrättslig mening. I och med att 

utställaren gentemot en förvärvare kan göra gällande samma invändning som hade kunnat 

riktas mot den ursprungliga innehavaren (d.v.s. fortsatt anställning) har optionen inte varit 

negotiabel, och därför inte ett värdepapper. 

Om återlösen aktualiserades på grund av anställningen upphörande, skulle utställaren 

enligt optionsavtalet betala marknadsmässig ersättning. Kammarrätten förefaller dock 
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inte ha fäst någon vikt vid detta, utan verkar mena att ett villkor som medför att optionerna 

förverkas om anställningen upphör medför att värdepappersstatusen går förlorad, oavsett 

om den anställde, eller en senare förvärvare av optionerna, får marknadsmässig 

kompensation. Denna fråga har inte direkt berörts i tidigare praxis (RÅ 1997 ref. 71 och 

de förhandsbesked från Skatterättsnämnden som diskuterats under 5.3.1 ovan), då det i 

dessa fall förutsattes att det inte skulle finnas villkor om fortsatt anställning. I sin 

kommentar till 1998 års fall uttalar Skatteverket att rättigheten ska ge en ”ovillkorlig rätt 

till betalning eller leverans” för att den ska utgöra ett värdepapper. I 2005 års fall uttalade 

Skatterättsnämnden att rättigheten var ett värdepapper då ”det inte finns något ytterligare 

villkor (t.ex. om fortsatt anställning) för att [den anställde] ska komma i åtnjutande av 

det värde som representeras av rättigheten”. Det viktiga tycks således vara att 

optionsinnehavaren har möjlighet att tillgodogöra sig optionens marknadsvärde.117 

Huruvida detta sedan sker i form av förvärv av det underliggande värdepapperet eller 

genom kontantbetalning bör vara av mindre betydelse. Detta bör gälla a fortiori i fråga 

om syntetiska optioner, då det för denna typ av rättigheter aldrig är avsett att den anställde 

ska förvärva den underliggande rättigheten. Ett argument för Kammarrättens synsätt kan 

möjligtvis vara att ett villkor om fortsatt anställning medför att den anställde går miste 

om sådan värdeökning som tillkommer efter att denne lämnat sin anställning. Detta borde 

dock vara en faktor som beaktas vid en värdering till marknadsvärdet, varför den anställde 

kompenseras även för sådan värdeökning. 

Det är dock möjligt att möjligheten att tillgodogöra sig optionens marknadsvärde i 

första hand är relaterad till kravet på att rättigheten ska kunna omsättas i pengar, och att 

det utöver detta krävs att rättigheten ska vara negotiabel.  Detta vore  i och för sig logiskt, 

då detta är ett krav för värdepappersstatus i civilrättsligt avseende. Frågan om 

negotiabilitet förefaller dock inte ha prövats särskilt i tidigare praxis. I de tidigare fall som 

nämnts ovan har det inte funnits några krav som utställaren kunnat göra gällande mot en 

förvärvare, varför frågan inte aktualiserats. Med tanke på detta, och det begränsade 

rättskällevärdet hos en kammarrättsdom, får rättsläget betraktas som något osäkert. Det 

sagda bör dock endast bli aktuellt vad gäller köpoptioner och syntetiska optioner, då 

aktier, teckningsoptioner och andra instrument emitterade enligt ABL genom sin 

konstruktion alltid bör vara värdepapper.  
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5.3.7.2 Inskränkningar i optionsavtal respektive sidoavtal 

 En fråga som kan diskuteras med anledning av Kammarrättens avgöranden är om 

bedömningen kan bli olika för de fall då förfoganderättsinskränkningarna framgår av 

själva optionsinstrumentet respektive av ett sidoavtal, t.ex. ett aktieägaravtal. I domarna 

uttalar Kammarrätten angående RÅ 2000 not. 47 att ”såvitt kan utläsas var 

förfoganderättsinskränkningen där – i form av en koppling till anställningen – dessutom 

inskriven i ett konsortialavtal och inte i själva optionshandlingen”. Detta tyder på att 

Kammarrätten menar att det kan ha betydelse för bedömningen varifrån inskränkningarna 

härrör. Att detta varit avsikten stärks av utgången i ett antal domar som meddelades 

samtidigt som de tidigare nämnda, och som också rörde syntetiska optioner i samma 

koncern.118 I dessa mål fanns inga begränsningar i förfoganderätten i optionsavtalen. 

Däremot framgick att bolagsordningens bestämmelser om hembud skulle tillämpas på 

optionen. Utgången kan dock eventuellt förklaras med att hembudet, till skillnad från de 

ovan nämnda fallen, saknade koppling till en viss persons anställning. 

Det finns dock mycket som talar för att det bör vara skillnad på de fall då 

förfoganderätten inskränkts genom själva optionsinstrumentet jämfört med om detta skett 

i ett sidoavtal. Till exempel hade de optioner som bedömdes i kammarrättsdomarna 

sannolikt fortfarande varit negotiabla om anställningskravet istället följt av ett separat 

sidoavtal mellan utställaren och den anställde. Om en tredje man i en sådan situation hade 

förvärvat optionen i god tro, hade utställaren inte mot denne kunnat invända att den 

anställde lämnat sin anställning och optionen således skulle lösas in, eftersom rent 

obligationsrättsliga avtal inte tillerkänns verkan mot godtroende tredje män. Detsamma 

bör kunna sägas ifråga om kravet på överlåtbarhet och att rättigheten ska kunna 

omvandlas till pengar. Så länge som handlingen i sig inte innehåller några begränsningar 

i möjligheten att utnyttja eller överlåta rättigheten, bör inte det faktum att den anställde i 

ett separat avtal med utställaren accepterat vissa begränsningar medföra att rättigheten 

förlorar sin värdepappersstatus. Skulle den anställde överlåta rättigheten i strid med 

sidoavtalet, medför ju inte detta att överlåtelsen är ogiltig, utan utställaren får istället nöja 

sig med att begära skadestånd för avtalsbrottet. Likaså bör en rättighet som i sig innebär 

en ovillkorlig rätt till utnyttjande kunna utnyttjas obeaktat att den anställde därigenom 

bryter mot ett separat avtal där han eller hon åtagit sig att inte utöva utnyttjanderätten i 

vissa situationer. 
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5.4 Slutsatser 
5.4.1 Generella slutsatser 

Som framgår av genomgången av praxis, förefaller HFD och Skatterättsnämnden 

genomgående anknyta till det civilrättsliga värdepappersbegreppet vid tolkningen av 

begreppet värdepapper i 10 kap. 11 § IL. För att en viss rättighet ska vara ett värdepapper 

enligt detta lagrum ska det således också vara det enligt den civilrättsliga definitionen. 

Det kan vidare konstateras att det saknar betydelse för värdepappersstatusen om en 

rättighet består av ett fysiskt papper eller i en elektronisk registrering, något som också 

gäller civilrättsligt. Förekomsten av en kvalifikationstid innan optionen kan utnyttjas 

verkar i sig inte påverka värdepappersstatusen, vilket framgår av utgången i RÅ 1994 not. 

43. Förhandsbeskedet från den 17 september 1998 tyder också på att det för såväl köp- 

som teckningsoptioner saknar betydelse om den anställde betalar en premie eller inte för 

optionen. Däremot kan det, åtminstone från arbetsgivarens sida, finnas andra skäl att låta 

optionsförvärvaren betala en marknadsmässig premie. Sker förvärvet till marknadspris 

ska ingen förmånsbeskattning ske, och arbetsgivaren slipper därmed den utgift som 

socialavgiftsuttaget på det förmånsbeskattade beloppet utgör.119 Utan betydelse är också 

om rättigheten är avsedd eller lämpad för omsättning på en öppen marknad, vilket framgår 

av RÅ 1997 ref. 71. Någon skillnad föreligger således inte mellan köp- och tecknings-

optioner i privata respektive publika aktiebolag. 

 

5.4.2 Teckningsoptioner 
Som framgår av den praxis som redovisats ovan, tyder det mesta på att teckningsoptioner, 

i likhet med andra instrument emitterade enligt ABL, alltid utgör värdepapper, oavsett 

vilka inskränkningar i förfoganderätten som kopplas till förvärvet. Detta beror troligtvis 

på att sådana instrument till sin konstruktion alltid är lämpade för omsättning, vilket 

enklast kan påvisas genom att studera de regler som gäller för aktier i ABL. En aktie är 

enligt 4 kap. 7 § ABL fritt överlåtbar, och överlåtbarheten kan enbart begränsas genom 

sådana förbehåll i bolagsordningen som ABL tillåter, d.v.s. samtycke (4 kap. 8 § ABL), 

förköp (4 kap. 18 § ABL), eller hembud (4 kap. 27 § ABL). De ekonomiska och andra 

rättigheter som följer av aktien kan enbart utövas av den som står registrerad som 

aktieägare eller kan förevisa aktiebrevet (4 kap. 37-39 §§ ABL). Vid t.ex. vinstutdelning 
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anses bolaget ha fullgjort sin prestation när det har betalat till innehavaren eller den 

registrerade ägaren, oavsett om denne egentligen var rätt mottagare (4 kap. 41 § ABL). 

Enligt 3 kap. 8 § ABL och 14 § SkBrL kan ett aktiebrev också godtrosförvärvas. 

Detsamma gäller enligt 6 kap. 4 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 

instrument (LKF) för förvaltarregistrerade aktier. En aktie är således ett representations- 

eller legitimationspapper, som kan omvandlas till pengar, och som är negotiabelt. ABL:s 

regler medför därmed att en aktie alltid uppfyller de krav som ställs för att en rättighet 

civilrättsligt ska utgöra en aktie. Även när det gäller andra typer av rättigheter, t.ex. 

teckningsoptioner, reglerar ABL uttömmande vilka villkor emissionsbeslutet kan 

innehålla (se t.ex. 14 kap. 4-5 §§ ABL).  

Värt att notera i detta sammanhang är dock den möjlighet som numera finns att ge ut 

teckningsoptioner ställda till en viss person (se avsnitt 3.2.1 ovan). Teckningsoptioner 

som utformats på detta sätt bör vara att betrakta på samma sätt som enkla skuldebrev, och 

saknar därmed flera av de egenskaper som krävs för att vara värdepapper i civilrättsligt 

hänseende. Ett enkelt skuldebrev är inte negotiabelt, då gäldenären mot en förvärvare får 

göra gällande samma invändningar som mot den ursprunglige borgenären, 27 § SkBrL. 

Ett enkelt skuldebrev kan inte heller godtrosförvärvas, och en förvärvare kan således 

aldrig hamna i en bättre ställning än den ursprunglige borgenären.120 Mot denna bakgrund 

kan det ifrågasättas om alla teckningsoptioner verkligen är värdepapper i den mening som 

avses i 10 kap. 11 § IL, vilket hittills förutsatts i såväl praxis som doktrin.121 Istället blir 

det nödvändigt att jämföra villkoren i emissionsbeslutet mot de civilrättsliga kriterierna 

för värdepappersstatus, och därigenom avgöra om optionen ifråga är ett värdepapper eller 

inte. 

För teckningsoptioner som utformats som löpande skuldebrev bör dock tidigare praxis 

angående teckningsoptioner äga fortsatt tillämplighet. Som framgår av denna praxis är 

det möjligt att förena teckningsoptionsprogram med förhållandevis långtgående 

inskränkningar utan att beskattningstidpunkten skjuts upp. Det är således möjligt att 

förena en teckningsoption med en hembuds- eller återköpsrätt för utställaren om  den 

anställde överlåter optionen eller lämnar sin anställning, utan att  optionen därmed tappar 

sin värdepappersstatus. Detta förefaller gälla även om hembud eller återköp ska ske till 

ett pris som understiger marknadsvärdet. Det saknar också betydelse om hembuds-

																																																								
120	Mellqvist	&	Persson,	”Fordran	och	skuld”,	s.	198.	
121	Se	t.ex.	Edvardsson	s.	134,	Tivéus	&	Jacobsson	s.	327,	Robertsson	&	Christensson	s.	
150	och	Baekkevold	&	Perman	Borg	s.	346.	
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klausulen finns i ett aktieägaravtal eller i själva optionsavtalet. I RÅ 2010 not. 129 fanns 

hembudsklausulen i ett aktieägaravtal, medan den i Skatterättsnämndens avgörande den 

29 januari 2015 hade tagits med i själva optionsavtalet. Utgången blev densamma i båda 

fallen. 

Alltför långtgående inskränkningar kan dock medföra att beskattningstidpunkten 

skjuts upp genom att teckningsoptionen inte anses förvärvad. Detta framgår av RÅ 2004 

ref. 35. Den anställde hade i det fallet ingen möjlighet att vare sig överlåta eller utnyttja 

optionerna innan kvalifikationstidens utgång. Den anställdes möjlighet att tillgodo-göra 

sig värdet på optionerna var således beroende av att han fortsatte sin anställning. Detta 

medförde att den anställde vid avtalsingåendet ansågs förvärva en personaloption, som 

när inskränkningarna upphörde ansågs ha utnyttjats för att förvärva tecknings-optionerna. 

Utfallet tyder på att den anställde måste ha en ovillkorlig rätt att tillgodogöra sig 

åtminstone en del av en teckningsoptions värde för att ett förvärv ska vara för handen. 

Förvärvsbegreppet kommer analyseras närmare i kapitel 6 nedan. 

 

5.4.3 Köpoptioner 

Till skillnad från instrument emitterade enligt ABL, går det inte att utgå från att  köp-

optioner per automatik är värdepapper. Det blir istället nödvändigt att utifrån villkoren i 

det enskilda optionsavtalet avgöra om optionen uppfyller de civilrättsliga kriterierna för 

att utgöra ett värdepapper. Som diskuterats i avsnitt 5.3.5.1 så bör bedömningen endast 

utgå från de villkor som som följer av själva optionsavtalet. Ytterligare villkor som följer 

av sidoavtal bör inte påverka optionens värdepappersstatus. 

I praxis har hembuds- och återköpsklausuler inte anses förta köpoptioner deras status 

som värdepapper, så länge som optionen i övrigt varit fritt överlåtbar (se RÅ 1997 ref. 71 

och de i avsnitt 5.3.2 redovisade förhandsbeskeden). Då denna typ av inskränkningar även 

kan åläggas instrument som emitteras enligt ABL, och som alltid är värdepapper, är det 

logiskt att de inte heller beträffande köpoptioner medför att värdepappersstatusen går 

förlorad. Klausuler av denna typ hindrar inte heller innehavaren från att omvandla 

tillgången till pengar genom att realisera den. Till skillnad från vad som gäller för 

teckningsoptioner förefaller det dock som att hembud eller återköp måste ske till 

marknadsvärdet.122 Åtminstone har detta varit fallet i samtliga fall där sådana 

inskränkningar prövats. 

																																																								
122	Edvardsson,	s.	109.	
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Vidare verkar det krävas att optionen ger en ovillkorlig rätt till betalning eller leverans. 

Innehåller optionsavtalet ett villkor som innebär att optionen förverkas om anställningen 

upphör, är den således sannolikt inget värdepapper.123 Frågan är om detta gäller även om 

den anställde vid sådant förverkande får marknadsmässig kompensation. Edvardsson 

öppnar för att så skulle kunna vara fallet124, men utgången i 2013 års kammarrättsdomar 

talar å andra sidan för att det saknar betydelse. I dessa mål kunde dock anställningskravet 

även åberopas gentemot en tredje man som förvärvat optionerna. Kravet på ovillkorlig 

rätt till betalning eller leverans tar troligtvis sikte på möjligheten att omvandla rättigheten 

till pengar. Som diskuterats i avsnitt 5.3.5 ovan var det i kammarrättsmålen snarare 

negotiabiliteten som var i fråga. Om anställningskravet istället enbart riktat sig mot den 

ursprunglige innehavaren, och optionen i övrigt varit fritt överlåtbar, är det inte omöjligt 

att utgången skulle ha blivit en annan. Då optionen i detta fall varit både negotiabel och 

möjlig att omvandla till pengar, bör inte det faktum att den anställde tvingas sälja tillbaka 

optionen om han eller hon lämnar sin anställning påverka värdepappersstatusen. 

En annan fråga, som inte prövats i praxis, är vad som gäller om optionen inte är fritt 

överlåtbar, men däremot ger en ovillkorlig rätt till betalning eller leverans. I 1994 års fall, 

där de aktuella optionerna bedömdes inte vara värdepapper, förelåg såväl överlåtelse-

förbud som krav på fortsatt anställning, vilket gör det svårt att veta vilken relativ vikt som 

HFD tillmätte respektive villkor. I övriga fall där köpoptioner prövats har optionerna varit 

fritt överlåtbara. Frågan tycks inte heller ha uppmärksammats i den skatterättsliga 

doktrinen. I kravet på negotiabilitet bör dock ligga ett grundläggande krav på att optionen 

ska vara överlåtbar. Å andra sidan finns enligt ABL möjligheten att ta in ett samtyckes-

förbehåll i bolagsordningen, vilket eventuellt skulle kunna tyda på att överlåtbarhet i sig 

inte är ett krav. Av 4 kap. 12 § ABL framgår dock att bolaget, om det vägrar samtycke, 

på överlåtarens begäran ska anvisa denne en annan förvärvare som är beredd att överta 

aktierna. Anvisar bolaget inte någon förvärvare, får samtycke inte vägras. En aktie-

innehavare har således alltid möjlighet att realisera sitt aktieinnehav, och kan inte mot sitt 

samtycke tvingas att behålla sitt ägande i bolaget. Då aktier alltid utgör värdepapper och 

ABL:s regler innebär att aktier alltid går att överlåta, talar detta för att detsamma bör gälla 

för köpoptioner. En grundläggande möjlighet att överlåta en option bör således vara ett 

krav för att denna ska vara ett värdepapper. 

																																																								
123	Edvardsson	s.	109,	Liljeborg	s.	584.	
124	Edvardsson,	s.	109.	
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6 Förvärvstidpunkten 
I föregående kapitel har redogjorts för under vilka omständigheter en rättighet är att 

betrakta som ett värdepapper. En ytterligare förutsättning för att värdepappersregeln ska 

vara tillämplig är att värdepappret har förvärvats. Är avtalsvillkoren sådana att något 

bindande överlåtelseavtal inte kan anses ha kommit till stånd mellan utställaren och den 

anställde, kan beskattning ske först när villkoren bortfaller och båda parter bundits av 

avtalet.125 Frågan om när förfoganderättsinskränkningar medför att ett värdepapper inte 

anses förvärvat har prövats flera gånger i praxis. Denna praxis kommer att analyseras i 

detta kapitel. 

 

6.1 Förvärvstidpunkten i praxis 
6.1.1 RÅ 1996 ref. 92 (”Skuggspararmålet”) 

Frågan om förfoganderättsinskränkningar kan förskjuta förvärvstidpunkten prövades för 

först gången i RÅ 1996 s. 92, det s.k. Skuggspararmålet. Omständigheterna i målet var 

följande. Anställda inom Y-koncernen hade genom en ”Stock ownership plan” erbjudits 

att förvärva aktier i koncernens amerikanska moderbolag. Den anställde skulle spara 

aktier i moderbolaget, samtidigt som den lokala arbetsgivaren skulle göra ett s.k. skugg-

sparande för den anställdes räkning. De medel som skulle användas för sparandet över-

lämnades till en särskild förvaltare, som köpte in aktier för den anställdes räkning och 

gottskrev dem på dennes depå. Den utdelning som tillkom de aktier som förvarades i 

depån skulle av förvaltaren användas till ytterligare förvärv av aktier. Aktierna 

registrerades i förvaltarens namn och den anställde kunde inte förfoga över aktierna i 

depån. Förvaltaren utövade också rösträtten för aktierna i depån, men den anställde kunde 

anvisa förvaltaren hur denne skulle rösta. 

Den anställdes rätt till de av arbetsgivaren skuggsparade aktierna var beroende av att 

dessa var intjänade (”vested”). Aktierna ansågs vara intjänade efter att den anställde varit 

anställd fem sammanhängande år i koncernen. Upphörde anställningen innan dess var 

aktierna förverkade. Även efter denna periods utgång hade den anställde ingen fri 

förfoganderätt över aktierna. Förfoganderättsbegränsningarna upphörde först när aktierna 

var förfallna (”mature”), vilket inträffade fem år efter att depositionerna gjordes. 

																																																								
125	Liljeborg,	s.	581.	
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Skatterättsnämnden, med vilken HFD instämde, konstaterade inledningsvis och med 

hänvisning till RÅ 1994 not 41, att ”en förutsättning för att de särskilda reglerna om 

värdepappersförvärv ska vara tillämpliga får anses vara att det verkligen är fråga om ett 

förvärv av värdepapper – i gängse mening eller i dokumentlös form”. Villkoren i planen 

medförde att den anställde, innan intjänandeperioden löpt ut, inte hade någon rätt till 

värdet av de skuggsparade aktierna och eventuella utdelningar på dessa. Om aktierna 

förverkades genom att anställningen upphörde skulle den anställde således inte gå miste 

om ”någon självständig, redan förvärvad rätt till aktierna”. Under dessa förhållanden 

kunde den anställde inte anses bli ägare till aktierna, varför värdepappersregeln inte var 

tillämplig. Det faktum att den anställde kunde anvisa förvaltaren hur denne skulle utöva 

rösträtten för aktierna föranledde ingen annan bedömning. Beskattningstidpunkten skulle 

därför bestämmas på grundval av de allmänna reglerna om beskattningstidpunkten i 

inkomstslaget tjänst (nuvarande 10 kap. 8 § IL). 

Vid tillämpningen av denna bestämmelse ansåg nämnden att förmånen i form av de 

skuggsparade aktierna och utdelning på dessa skulle beskattas när de var intjänade, 

eftersom förmånen då skulle komma den anställde definitivt till godo. Aktier som avsattes 

efter denna tidpunkt skulle beskattas succesivt i takt med att avsättningarna skedde. Detta 

gällde även aktier som inte var förfallna och som den anställde således inte hade fri 

förfoganderätt över. Skatterättsnämnden menade att den anställde genom att ha accepterat 

villkoren i planen fick anses ha förfogat över medlen på så sätt att han blev skattskyldig 

för dem på samma sätt som för kontantlön. 

Utgången innebar således att beskattningstidpunkten sköts upp till 

intjänandeperiodens utgång, då den anställde ansågs ha förvärvat aktierna. Till skillnad 

från i 1994 års fall var det som förvärvades vid denna tidpunkt inte en rätt att i framtiden 

förvärva aktier, utan aktierna i sig. Vid intjänandeperiodens utgång bör den anställde 

således anses ha förvärvat ett värdepapper.126 Av målet framgår att ett villkor om fortsatt 

anställning i kombination med ett överlåtelseförbud kan medföra att ett värdepapper inte 

anses förvärvat, åtminstone under de förutsättningar som var aktuella i målet. Under 

intjänandeperioden hade den anställde ingen definitiv rätt till det ekonomiska värdet av 

aktierna, utan enbart en rätt att anvisa förvaltaren hur denne skulle rösta för aktierna. Det 

förefaller också som förvaltaren skulle stå registrerad som formell ägare till aktierna.  
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Ett överlåtelseförbud under en begränsad tid verkar däremot inte i sig innebära att 

förvärvstidpunkten skjuts upp, eftersom aktierna vid överlåtelseperiodens utgång ansågs 

förvärvade oaktat att den anställde då fortfarande inte kunde förfoga över dem. 

Inlåsningsperioden efter den inledande kvalifikationsperioden kunde i målet vara upp till 

fem år, vilket tyder på att förfoganderättsbegränsningar kan vara relativt långtgående i 

tiden utan att förvärvet skjuts upp, så länge som den anställde har de ekonomiska och 

andra rättigheter (t.ex. rösträtt för aktier) som följer av ett ägande. 

 

6.1.2 RÅ 2002 ref. 78 

Frågan om när ett förvärv av ett värdepapper ska anses ha skett var också uppe till 

bedömning i RÅ 2002 ref. 78. Omständigheterna var som följer. Ett bolag F hade 

förvärvat bolaget A genom ett andelsbyte, där aktieägarna i A hade fått aktier i F i utbyte 

mot sina A-aktier. Bland säljarna fanns också vissa anställda i A. De anställda säljarna 

åtog sig i samband med försäljning vissa förpliktelser gentemot F, däribland att kvarstå i 

sin anställning i A under 30 månader. 30 % av de tillbytta andelarna erhölls med fri 

förfoganderätt. De resterande aktierna pantsattes till säkerhet för den anställdes 

förpliktelser enligt avtalet. De ”inlåsta” aktierna frisläpptes sedan gradvis; efter 30 

månader var alla aktier fritt överlåtbara. Lämnade den anställde sin tjänst inom 30-

månaders-perioden skulle han eller hon betala skadestånd motsvarande marknadsvärdet 

på de inlåsta aktierna, varvid panthavaren hade rätt att realisera aktierna för att täcka 

skadeståndet. Den anställde hade i övrigt full äganderätt till aktierna, som rätt till 

utdelning och rösträtt, och skulle också få marknadsmässig lön för sitt arbete i A. 

Huvudfrågan i målet var hur beskattningsutfallet skulle bli om den anställde blev 

skadeståndsskyldig enligt avtalet. För att kunna ta ställning till denna fråga var det dock 

nödvändigt att först avgöra frågan om när aktierna förvärvats, d.v.s. antingen vid avtals-

ingåendet eller när fri förfoganderätt erhölls över de inlåsta aktierna. Skatterättsnämnden 

ansåg att aktierna ”med hänsyn till de förutsättningar som gäller för förhandsbeskedet” 

skulle anses förvärvade redan vid avtalsingåendet. De omständigheter som nämnden 

härvid förefaller ha fäst vikt vid var att sökanden skulle få full äganderätt till aktierna, 

bl.a. rösträtt och utdelning, att han gradvis skulle få full förfoganderätt över aktierna, att 

alla säljare skulle få lika mycket betalt för sina aktier oavsett om de skulle kvarstå i sin 

anställning eller inte, samt att han skulle få marknadsmässig lön. I samband med att 

nämnden diskuterade skadeståndsfrågan uttalade den också att det faktum att alla säljare 
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fått lika mycket betalt betydde att sökaren fick anses ha förvärvat aktierna till 

marknadspris. Om skadestånd aktualiserades skulle detta behandlas som en partiell 

återgång av andelsbytet. HFD gjorde en egen sammanfattning av omständigheterna, och 

uttalade därefter att domstolen gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden. Det 

kan noteras att HFD i sin sammanfattning inte nämnde något om att sökanden skulle få 

lika mycket betalt som övriga säljare eller att han skulle få marknadsmässig lön, vilket 

eventuellt kan tolkas som att HFD inte tillmätte dessa omständigheter någon betydelse.127 

Till skillnad från i Skuggspararmålet medförde inskränkningarna i RÅ 2002 ref. 78 

således inte att beskattningstidpunkten sköts upp. I båda fallen hade den anställde ingen 

möjlighet att förfoga över aktierna innan en viss tidsperiod löpt ut. Förvärvarens rätt till 

aktierna var dock mindre inskränkt i det senare fallet, bland annat hade denne rätt att fritt 

disponera över utdelning på de inlåsta aktierna. I Skuggspararmålet kunde den anställde 

inte förfoga över utdelningen, som enligt avtalet endast skulle användas till att förvärva 

nya aktier. Dessutom förefaller det som att förvärvaren i 2002 års fall skulle registreras 

som ägare till aktierna, medan det i Skuggspararmålet var en extern förvaltare som skulle 

stå som formell ägare. Vidare var inlåsningsperioden kortare i det senare målet, två och 

ett halvt år jämfört med fem år i Skuggspararmålet. En skillnad är också att aktierna i 

Skuggspararmålet erhölls gratis, medan förvärvaren i det 2002 års fall betalade fullt 

marknadspris. 

 

6.1.3 RÅ 2004 ref. 35 I 

Även 2004 års fall angående teckningsoptioner kan ha bäring på frågan om när ett förvärv 

ska anses ha ägt rum. Omständigheterna har redovisats i avsnitt 5.3.5 ovan. Som 

konstaterats i det avsnittet ansågs teckningsoptionerna av HFD inte förvärvade under den 

inledande två-åriga kvalifikationsperioden, under vilken optionerna inte var överlåtbara 

och förföll utan ersättning om innehavaren lämnade sin anställning. Istället ansågs den 

anställde ha förvärvat en personaloption avseende teckningsoptionerna (som således var 

värdepapper). När inskränkningarna upphörde ansågs personaloptionerna ha utnyttjats för 

att förvärva teckningsoptionerna, varför de senare får anses ha förvärvats vid denna 

tidpunkt.  

Utgången ligger i linje med skuggsparardomen, då överlåtelseförbud i kombination 

med villkor om fortsatt anställning ledde till att förvärvet sköts upp. Kvalifikationstidens 
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längd förefaller i detta avseende spela mindre roll, då den i 2004 års fall var två år jämfört 

med fem i Skuggspararmålet. Målet tyder också på att en förutsättning för att ett förvärv 

ska anses ha ägt rum är att den anställde har en ovillkorlig möjlighet att tillgodogöra sig 

åtminstone en del av en options värde. Det framgår dock inte av målet om ett överlåtelse-

förbud avseende en option som den anställde i övrigt har en ovillkorlig rätt att utnyttja i 

sig skulle skjuta upp beskattningstidpunkten, då både överlåtelseförbudet och villkoret 

om fortsatt anställning i det aktuella målet upphörde vid samma tidpunkt. 

 

6.1.4 Skatterättsnämndsavgöranden 2007-2009 

6.1.4.1 SRN 2007-02-01 

Frågan om när ett förvärv ska anses ha ägt rum har också behandlats i ett antal ej 

överklagade förhandsavgöranden från Skatterättsnämnden. I ett förhandsbesked som 

Skatterättsnämnden meddelade den 1 februari 2007 var omständigheterna var stort sett 

desamma som i 2002 års fall, och utgången blev liknande. Även i detta fall rörde det sig 

om ett (dubbelt) aktiebyte, där anställda minoritetsägare (managers) i ett bolag fick byta 

sina aktier i bolaget mot aktier i ett förvärvande bolag. Dessa aktier skulle i sin tur bytas 

mot aktier i det förvärvande bolagets moderbolag. Förvärvet skulle ske till samma pris 

som icke-anställda aktieägare fick betala. De tillbytta aktierna skulle erhållas med alla 

rättigheter som följer av ABL, som rätt att närvara och rösta vid stämman och rätt till 

utdelning. Avtalet var dock villkorat av att managers tillträdde ett aktieägaravtal. Enligt 

avtalet skulle huvudaktieägaren ha rätt att förvärva en managers aktier om denne begick 

ett väsentligt avtalsbrott, däribland att denne lämnade sin anställning. Avtalet kunde i 

övrigt utformas på lite olika sätt i fråga om aktiernas överlåtbarhet och till vilket pris ett 

förvärv vid väsentligt avtalsbrott skulle ske. Aktierna skulle i alla alternativ pantsättas för 

förpliktelserna enligt avtalet. 

Skatterättsnämnden menade att förvärvet skulle anses ske vid avtalstidpunkten. Som 

omständigheter som talade för detta slut anfördes att sökandena skulle få alla rättigheter 

som följer av ett aktieägande enligt ABL, att de skulle betala lika mycket för sina aktier 

som icke-anställda säljare samt att de skulle anställas mot marknadsmässig lön. Vid de 

angivna förhållandena spelade det ingen roll om aktierna var fritt överlåtbara eller inte 

eller om återköp vid väsentligt avtalsbrott skulle ske till marknadsvärde eller ett pris 

understigande marknadsvärde. 
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Roupe menar i en kommentar till förhandsbeskedet att det bör sakna betydelse för frågan 

om en aktie är förvärvad huruvida den anställde betalar marknadsmässigt vederlag för 

sina aktier eller inte. Detta eftersom den anställde, om denne betalar ett pris under-

stigande marknadsvärdet, eller inte betalar något alls, ska förmånsbeskattas, varvid det 

förmånsbeskattade beloppet blir dennes anskaffningsvärde. Det avgörande bör istället 

vara om den anställde erhåller de rättigheter som enligt ABL följer av ett aktieägande.128 

Även Baekkevold delar denna uppfattning.129 Slutsatsen är också logisk med hänsyn taget 

till syftet bakom värdepappersregeln. Denna existerar just för den situation att en anställd 

förvärvar värdepapper till underpris från sin arbetsgivare. Det skulle därmed vara orimligt 

att anta att enbart det faktum att att ett värdepapper förvärvas till underpris skulle medföra 

att värdepappersregeln inte är tillämplig. 

 

6.1.4.2 SRN 2008-11-13 

Skatterättsnämnden kom till ett liknande slut i ett förhandsbesked meddelat den 13 

november 2008 (dnr 89-08/D). Ett bolag hade erbjudit en person med ledande befattning 

i såväl bolaget som dess dotterbolag att förvärva aktier i dotterbolaget till marknadspris. 

I samband med köpet skulle ett aktieägaravtal ingås mellan bolagen och den anställde. 

Aktierna skulle enligt avtalet vara fritt överlåtbara, förutsatt att förvärvaren samtyckte till 

att inträda i aktieägaravtalet. Moderbolaget hade dock förköpsrätt till aktierna till samma 

pris som förvärvaren skulle betala. Skulle anställningen upphöra på grund av annan 

anledning än att den anställde sade upp sig, hade moderbolaget rätt att köpa aktierna till 

marknadsvärde. Sade den anställde upp sig, hade moderbolaget rätt att köpa aktierna till 

ett pris som, av vad som framgår, kunde komma att understiga marknadsvärdet. Moder-

bolaget hade rätt att företräda aktierna på bl.a. bolagstämma. Skatterättsnämnden uttalade 

kort att ”med hänsyn till de rättigheter som [den anställde] tillerkänns genom avtalen 

och till de övriga omständigheter som anges i ansökan” fick den anställde anses ha 

förvärvat aktierna vid avtalstidpunkten. 

På grund av den mycket kortfattade motiveringen är det svårt att veta vilka 

omständigheter som Skatterättsnämnden lagt vikt vid. Nämnden synes dock ha fäst 

betydelse vid att den anställde genom förvärvet förvärvat de rättigheter som normalt följer 

av ett aktieägande. Även i detta fall hade den anställde förvärvat aktierna till marknads-
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pris, men det framgår inte om detta är en sådan övrig omständighet som nämnden beaktat. 

Från utgången i målet, tillsammans med utgången i det tidigare förhandsbeskedet, bör 

dock kunna dras slutsatsen att en hembuds- eller återköpsklausul som medför att den 

anställde kan tvingas sälja sina aktier till ett pris understigande marknadsvärdet om denne 

lämnar sin anställning, inte i sig förskjuter beskattningstidpunkten. 

 

6.1.4.3 SRN 2009-09-18 

Att marknadsmässig betalning inte är en nödvändig förutsättning för förvärv styrks av ett 

ej överklagat förhandsavgörande från den 18 september 2009 (dnr 23-09/D). 

Omständigheterna liknade de tidigare domarna, med skillnaden att något aktiebyte inte 

skedde. De anställda minoritetsägarna i det uppköpta bolaget fick istället kontant förvärva 

aktier och teckningsoptioner i det uppköpta bolagets nya moderbolag. Förvärvet uppgavs 

ha skett till marknadsvärde. I samband med förvärvet ingicks ett aktieägaravtal, som 

bland annat innehöll ett förbud mot att överlåta de förvärvade instrumenten utan huvud-

aktieägarens samtycke. Lämnade sökandena sin anställning var de tvungna att avyttra en 

viss andel av sina instrument till marknadspris. Avtalet uppgavs ha en förväntad löptid på 

tre år. 

Skatterättsnämnden uttalade att praxis gav uttryck för att ett skattemässigt förvärv av 

värdepapper föreligger vid avtalstidpunkten ”om det med hänsyn till avtalets innehåll kan 

anses stå klart att det är parternas avsikt att den anställde ska bli slutlig innehavare av 

[värdepapperen] när uppställda förfoganderättsinskränkningar upphör”. Bedömningen 

får göras bland annat mot bakgrund av förfoganderättsinskränkningar, varvid betydande 

inskränkningar minskar sannolikheten att förvärv ska anses ha skett. En faktor härvid är 

hur lång tid inskränkningarna ska gälla. Om inskränkningarna gäller under så lång tid att 

det är osäkert om anställningen kommer bestå under hela avtalstiden kan det tala mot att 

ett förvärv ska anses ha skett. 

I det aktuella fallet ansågs avtalstiden (tre år) inte innebära att någon sådan risk förelåg. 

Sökandena hade vidare rätt till utdelning och rösträtt avseende aktierna. De hade också 

tidigare varit delägare i verksamheten och tillskjutit lika mycket kapital per aktie och 

teckningsoption som huvudaktieägaren. De hade slutligen också rätt att under avtalstiden 

avyttra värdepapperen till marknadsvärde. Aktierna och teckningsoptionerna skulle 

därför anses förvärvade vid avtalstidpunkten. Detta gällde oavsett om sökandena hade 

gjort förvärvet till marknadspris eller ett pris understigande marknadspris.  
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6.1.5 RÅ 2009 ref. 86 (”Gratisaktiemålet”) 

Som framgår av redogörelsen ovan så var rättsläget efter 2002  och 2004 års fall och de 

påföljande förhandsavgörandena från Skatterättsnämnden fortfarande oklart i flera 

avseenden avseende frågan när ett värdepapper hade förvärvats. I ett av 

förhandsavgörandena hade Skatterättsnämnden åtminstone till synes lagt stor vikt vid att 

den anställde betalade marknadspris, medan nämnden i ett annat mål uttryckligen 

förklarat att denna omständighet saknade betydelse. Rättsläget förtydligades dock genom 

HFD:s dom den 30 december 2009 i RÅ 2009 ref. 86, det s.k. Gratisaktiemålet. 

Omständigheterna var följande. Ett antal ledande befattningshavare i en börsnoterad finsk 

koncern, däribland sökanden, omfattades av ett incitamentsprogram. Under förutsättning 

att koncernen under ett kalenderår uppnådde vissa resultatmål skulle befattningshavarna 

tilldelas aktier i koncernens moderbolag. Tilldelningen skulle ske utan att någon premie 

behövde erläggas och aktierna skulle registreras på de anställdas värdepapperskonton året 

efter det år då aktierna ”intjänats”. Upphörde anställningen innan registrering gick rätten 

till aktierna förlorad. När registrering skett hade den anställde rösträtt för aktierna och rätt 

till utdelning. Efter registrering fick den anställde inte överlåta eller på annat sätt förfoga 

över aktierna under en period om två år. Om anställningen upphörde under två-års-

perioden skulle aktierna återlämnas utan ersättning. Moderbolaget hade i detta fall också 

rätt att omregistrera aktierna till sitt eget värdepapperskonto utan den anställdes 

medgivande. 

Skatterättsnämnden uttalade att aktier enligt praxis ska anses förvärvade vid avtals-

tidpunkten om det med hänsyn till avtalets innehåll framgår att den anställde ska bli slutlig 

innehavare till aktierna när förfoganderättsinskränkningarna faller. Förfoganderätts-

inskränkningar kan i så fall ses som att den anställde förfogar över aktierna genom att 

ställa dem som säkerhet för sin fortsatta anställning. Detta är dock fallet främst i 

situationer där avtalet mer har karaktär av ett avtal mellan aktieägare än mellan anställd 

och arbetsgivare. I den senare situationen, vilken Skatterättsnämnden ansåg föreligga i 

det aktuella fallet, sker deltagandet i incitamentsprogrammet i huvudsak på arbets-

givarens initiativ och enligt dennes ensidigt bestämda riktlinjer. I dessa fall ger praxis 

(RÅ 1996 ref. 92 och RÅ 2004 ref. 35) uttryck för att ett förvärv av värdepapper utan 

betalning av särskild ersättning innebär att aktierna anses förvärvade först när villkor om 

viss anställningstid för få rätt till aktierna upphörde. Att den anställde i det aktuella fallet 

hade rösträtt och rätt till utdelning, som inte behövde återlämnas om anställningen 
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upphörde, föranledde ingen annan bedömning. Aktierna skulle därför anses förvärvade 

vid utgången av två-års-perioden. 

HFD gjorde en annan bedömning, och menade att de i målet aktuella villkoren inte 

innebar att förvärvstidpunkten skulle skjutas upp. Något mer precist svar i fråga om 

beskattningstidpunkten kunde inte lämnas, då det rörde sig om aktier i ett finskt bolag 

och uppgifterna om verkställigheten av aktietilldelningen inte relaterats till lagen om 

kontoföring av finansiella instrument. I denna del återförvisades ärendet följaktligen till 

Skatterättsnämnden. 

Gratisaktiemålet uppvisar påfallande likheter med Skuggspararmålet. I båda fallen 

hade den anställde erhållit aktierna från sin arbetsgivare utan att betala någon ersättning, 

och skulle gå miste om aktierna om han eller hon lämnade sin anställning. Till skillnad 

från situationen i Skuggsparardomen skulle dock den anställde i Gratisaktiemålet själv 

registreras som ägare till aktierna, med rösträtt och rätt till utdelning. Detta var troligtvis 

en viktig faktor i HFD:s bedömning.130 I det senare målet hade den anställde också en 

ovillkorlig rätt till eventuell utdelning under innehavstiden. Utbetalad utdelning kunde 

inte heller återkrävas om aktierna förverkades. I Skuggspararmålet kunde utdelning på de 

skuggsparade aktierna endast användas till att förvärva ytterligare aktier, som i likhet med 

övriga aktier gick förlorade om anställningen upphörde. Kvalifikationsperioden var också 

kortare i Gratisaktiemålet, två år jämfört med fem i det tidigare målet. Då en längre 

kvalifikationsperiod  medför att det är osäkrare om anställningen kommer bestå under 

hela perioden, och således osäkrare om den anställde kommer få behålla aktierna, kan 

detta också vara en viktig omständighet.131  

Av målet framgår också att den omständighet att den anställde inte betalar något för 

aktierna i sig saknar betydelse för frågan om de ska anses förvärvade. I denna del har 

domen definitivt klargjort rättsläget, även om det i övriga delar fortfarande är något oklart 

exakt var gränsen går mellan den aktuella domen och Skuggspararmålet. 

 

6.1.6 RÅ 2009 not. 206 (”Riskkapitalmålet”) 

Samma dag som avgörandet i Gratisaktiemålet meddelade HFD dom i ett annat mål som 

rörde förvärvstidpunkten för aktier. Ett antal privatpersoner skulle tillsammans med en 

utländsk riskkapitalfond bilda ett kreditmarknadsbolag, i vilket privatpersonerna skulle 
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vara anställda. I samband med bildandet ingick parterna ett aktieägaravtal, som skulle 

reglera ägandet i bolaget. Avtalet skulle gälla under sju år, om inte bolaget såldes eller 

börsnoterades dessförinnan. Enligt avtalsvillkoren krävdes samtycke om aktierna skulle 

överlåtas (med vissa undantag för fondens del). Om någon av de anställda delägarna 

lämnade sin anställningen eller sades upp på saklig grund hade övriga aktieägare rätt att 

köpa dennes aktier för anskaffningsvärdet. Aktierna var pantsatta för åtagandena enligt 

avtalet. I övrigt gällde som förutsättning att den anställde hade alla rättigheter som följer 

av ett aktieägande enligt ABL, så som rösträtt och rätt till utdelning. 

Skatterättsnämnden uttalade att ett skattemässigt förvärv enligt praxis ansetts föreligga 

om det med hänsyn till avtalets innehåll stått klart att det är avsett mellan parterna att den 

anställde ska bli slutlig innehavare till aktierna när uppställda förfoganderätts-

inskränkningar upphör. Betydande inskränkningar i förfoganderätten minskar härvid 

sannolikheten för att ett förvärv ska anses ha skett. Detta kan t.ex. vara fallet om 

inskränkningarna ska bestå under så lång tid att det råder påtaglig osäkerhet för att 

anställningen ska bestå under hela avtals tiden. I det aktuella fallet var avtalstiden inte så 

lång att sådan osäkerhet förelåg. Sökandena hade vidare fått rösträtt och rätt till utdelning 

på aktierna. Andra omständigheter som talade för att förvärv hade skett var att sökandena 

tillsammans hade planerat att starta den aktuella verksamheten och att de tillskjutit lika 

mycket kapital per aktie som huvudaktieägaren, samt att de gått i personlig borgen för 

företagets förpliktelser. Med hänsyn taget till detta ansåg Skatterättsnämnden att 

förvärvet skulle anses ha skett vid avtalstidpunkten. Detta gällde oavsett om de anställda 

delägarna betalat marknadspris eller ett pris understigande marknadspris för sina aktier. 

HFD uttalade att de aktuella förfoganderättsinskränkningarna inte kunde leda till en 

senareläggning av beskattningstidpunkten. Domstolen fastställde därför Skatterätts-

nämndens förhandsbesked, förutom vissa ändringar avseende kvoteringsreglerna i 

inkomstslaget kapital. 

Målet bekräftar att det saknar betydelse om den anställde betalar marknadspris. Det 

kan noteras de anställda delägarna var tvungna att kvarstå i sina anställningar under sex 

år, eller annars gå miste om all värdeökning på aktierna. Denna tid överstiger vad som 

varit fallet i tidigare mål, inklusive Skuggspararmålet. Det förefaller således som 

betydande förfoganderättsinskränkningar kan föreligga under lång tid utan att det råder 

”påtaglig osäkerhet” om förvärvet ska bestå. Det viktiga verkar istället vara att den 

anställde blivit civilrättslig ägare till aktierna. 
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6.2 Slutsatser 
6.2.1 Generella slutsatser 

Som framgår av analysen av praxis kan ett värdepapper förenas med långtgående 

inskränkningar utan att förvärvstidpunkten, och därmed beskattningstidpunkten, skjuts 

upp. Även i detta hänseende verkar det som om civilrätten avgör. Den anställde anses 

förvärva värdepapperen när han eller hon får de rättigheter som i civilrättsligt hänseende 

följer av ett ägande. Vad gäller aktier förefaller det avgörande vara att den anställde fått 

rätt till utdelning på aktierna samt rätt att rösta för sina aktier på bolagstämman. Särskilt 

utdelningsrätten förefaller vara viktig, vilket möjligtvis kan tyda på att det är de 

ekonomiska rättigheterna av ett ägande som ligger i fokus. I Skuggspararmålet hade den 

anställde rätt att anvisa förvaltaren hur denne skulle rösta för aktierna, men ingen 

självständig rätt till utdelningen. Detta medförde att något förvärv inte ansågs ha skett. I 

Gratisaktiemålet hade den anställde såväl rösträtt som en ovillkorlig rätt till utdelning, 

vilket medförde att förvärv ansågs ha skett vid avtalstidpunkten. De olika utgångarna 

tyder på att en ovillkorlig rätt till utdelning är en såväl nödvändig som tillräcklig 

förutsättning för att ett förvärv av en aktie i skatterättslig mening ska anses ha ägt rum.132 

Viktigt förefaller också vara att den anställde registreras som aktieägare i aktiebok, 

eller för avstämningsbolag, i ett avstämningsregister hos en central värdepappers-

förvarare (i praktiken Euroclear Sweden AB).133 Även detta är en viktig skillnad mellan 

Skuggsparar- och Gratisaktiemålen. 

En annan faktor av betydelse är under hur lång tid inskränkningarna ska gälla. Som 

Skatterättsnämnden vid flera tillfällen uttalat kan en lång period med betydande 

förfoganderättsinskränkningar minska sannolikheten för att ett förvärv ska anses ha skett, 

särskilt om förvärvet ska återgå om den anställde lämnar sin anställning under perioden. 

Av praxis framgår dock att förhållandevis långa inlåsningsperioder accepteras, så länge 

som den anställde får de rättigheter som följer av ett ägande. I Riskkapitalmålet medförde 

en inlåsningsperiod om sex år inte att förvärvet sköts upp. Riktigt var den övre gränsen 

går, eller om någon sådan över huvud taget finns, är svårt att sia om, men perioder upp 

till sju år får med utgångspunkt i utgången i Riskkapitalmålet anses acceptabla.  

Värt att notera är också att det inte förefaller vara någon skillnad mellan fall där 

arbetsgivaren ensidigt beslutat om att erbjuda den anställde att delta i ett 
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incitamentsprogram, som i Skuggsparar- och Gratisaktiemålen, och fall där programmet 

mer har karaktär av en överenskommelse mellan aktieägare, som i Riskkapitalmålet och 

de förhandsbesked som redovisats i avsnitt 6.1.3. Skatterättsnämndens verkar tidigare ha 

drivit en sådan linje, vilket framgår av nämndens motivering i Gratisaktiemålet. I och 

med att HFD i detta fall gjorde en annan bedömning, kan slutsatsen dras att någon sådan 

skillnad inte ska göras, utan att bedömningarna i båda situationerna ska göras utifrån 

samma kriterier. 

 

6.2.2 Teckningsoptioner och köpoptioner 

Den praxis angående förvärvstidpunkten som redovisats ovan har, bortsett från RÅ 2004 

ref 35 och 2009 års förhandsbesked från Skatterättsnämnden, uteslutande berört aktier. 

Frågan är därför vad som gäller avseende teckningsoptioner och köpoptioner. De faktorer 

som HFD framförallt lagt vikt vid, som att den anställde ska ha rätt till utdelning och 

rösträtt, är specifika för just aktier, och inte helt enkla att översätta för olika typer av 

optioner. Klart bör emellertid vara att det även för värdepapper i form av optioner är de 

civilrättsliga reglerna som avgör förvärvstidpunkten, och att det således inte finns något 

separat skatterättsligt förvärvsbegrepp.134 

Avseende teckningsoptioner och köpoptioner så tyder, som tidigare nämnts, utgången 

i 2004 års fall på att en grundläggande möjlighet att tillgodogöra sig åtminstone en del av 

optionernas värde bör vara en förutsättning för förvärv. Förhandsbeskedet från den 18 

september 2009 tyder på att om det finns sådan möjlighet, spelar det ingen roll om 

optionerna inte är fritt överlåtbara. Teckningsoptionerna ansågs där, liksom aktierna, 

förvärvade vid avtalstidpunkten, trots att de enligt aktieägaravtalet inte fick överlåtas utan 

huvudaktieägarens samtycke, och att denne hade rätt att återköpa en viss andel av 

optionerna om anställningen upphörde. På grund av det begränsade rättskällevärdet hos 

ett Skatterättsnämndsavgörande är det vanskligt att dra några mer långtgående slutsatser 

från avgörandet. Det är dock inte orimligt, sett utifrån övrigt praxis. Praxis angående 

aktier innebär att ett aktieförvärv föreligger om förvärvaren får de ekonomiska rättigheter 

som följer av ett aktieägande enligt lag, detta oavsett om förvärvaren genom ett separat 

avtal åtagit sig att inte förfoga över aktierna. Vad gäller teckningsoptioner, liksom 

köpoptioner, är den främsta, och egentligen enda, ekonomiska rättigheten rätten att teckna 

respektive köpa aktier. Så länge som förvärvaren har denna möjlighet, bör optionen 
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således anses förvärvad, oavsett ett eventuellt överlåtelseförbud. Rättsläget får dock, mot 

bakgrund av att 2004 års fall inte ger någon tydlig ledning i denna fråga, betraktas som 

osäkert. 

Teckningsoptioner i avstämningsbolag ska enligt 4 kap. 2 § p. 3 LKF på samma sätt 

som aktier registreras i ett avstämningsregister. För sådana teckningsoptioner bör i likhet 

med vad som gäller för aktier registreringen av en viss person som innehavare i sig starkt 

tala för att ett förvärv ska anses ha skett. Enligt 4 kap. 3 § LKF får även andra svenska 

eller utländska finansiella instrument registreras, vilket bör inkludera köpoptioner som är 

finansiella instrument. För övriga teckningsoptioner och köpoptioner manifesteras 

förvärvet inte lika tydligt civilrättsligt. För teckningsoptioner i bolag som inte är 

avstämningsbolag kan teckningsoptionsbevis utfärdas enligt 11 kap. 5 § ABL. En 

teckningsoptionsinnehavare har också rätt att begära att få ut sådant bevis. Till skillnad 

från vad som gäller vid förvärv av aktier behöver dock inte teckningsoptionsinnehavaren 

antecknas i aktieboken, varför förvärvet inte på samma sätt manifesteras utåt.  

Då någon registrering av teckningsoptioner och köpoptioner i bolag som inte är 

avstämningsbolag inte sker, samt denna typ av rättigheter till skillnad från aktier inte 

medför några egentliga rättigheter under innehavstiden förutom en rätt att teckna eller 

köpa aktier vid viss tidpunkt, är det svårt att säga vilken tillämplighet praxis har på denna 

typ av rättigheter. Rättsläget får därför betecknas som oklart i fråga om när denna typ av 

optioner ska anses förvärvade. 

 

7. Avslutande synpunkter 
7.1 Generella slutsatser 
Av den analys som ovan gjorts av praxis avseende såväl värdepappersbegreppet som 

förvärvsbegreppet, framgår att HFD och Skatterättsnämnden väljer att genomgående 

anknyta till de civilrättsliga definitionerna av dessa begrepp. Om en aktierelaterad 

rättighet utgör ett värdepapper i civilrättsligt avseende utgör det också ett värdepapper 

enligt 10 kap. 11 § IL, och den anses som huvudregel förvärvad vid den tidpunkt när 

parterna ingått ett civilrättsligt giltigt avtal därom. HFD har således vid tillämpningen av 

detta lagrum avstått från att skapa egna, skatterättsliga definitioner av dessa begrepp, 

något som får betecknas som i huvudsak positivt. Det skapar förutsebarhet för parterna, 

som kan utgå från att deras civilrättsliga avtal kommer respekteras även skatterättsligt, 
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och ger dem flexibilitet att utforma incitamentsprogram på det sätt som bäst svarar mot 

deras syften. Ur strikt statsfinansiell synvinkel kan möjligtvis denna flexibilitet vara 

negativ, då parterna regelmässigt kan antas utforma programmen på det sätt som för dem 

medför det mest fördelaktiga skattemässiga utfallet. Detta skulle dock vara fallet även om 

begreppen definierats annorlunda skatterättsligt. Det bör också påpekas att det utfall som 

i regel lär eftersträvas av de skattskyldiga, d.v.s. en så tidig förmånsbeskattning som 

möjligt (och därigenom en beskattning av värdeökning som kapitalinkomst), stämmer väl 

överens med lagstiftarens explicita syfte med värdepappersregeln. Att skatterätten följer 

civilrätten förenklar inte heller enbart för de skattskyldiga, utan även för Skatteverket och 

domstolar. 

I vissa avseenden är det dock fortfarande osäkert vad det rådande rättsläget innebär. 

Medan rättsläget avseende aktier är förhållandevis klarlagt, kan detsamma inte sägas i 

förhållande till köpoptioner och teckningsoptioner. Det gäller särskilt frågan om när 

avtalade inskränkningar medför att beskattningstidpunkten skjuts upp. Den praxis som 

finns på detta område rör i stort sett uteslutande aktier, och fokuserar på ägarrättigheter 

under innehavstiden som saknar motsvarighet för optioner. Civilrätten ger här inte heller 

någon tydlig ledning.  

När det gäller frågan om vilken typ av optioner företagen bör välja när de utformar 

sina program, blir svaret beroende av vilka syften som företaget har med programmet. Är 

syftet att beskattning ska ske direkt vid förvärvet, är teckningsoptionsprogram troligtvis 

att föredra. Teckningsoptioner, åtminstone sådana som utformats som löpande 

skuldebrev, bör alltid utgöra värdepapper. Genom sidoavtal kan de också åläggas relativt 

långtgående restriktioner utan att förvärvstidpunkten skjuts upp. Samma resultat kan 

uppnås med köpoptioner, men osäkerhetsfaktorn är högre för sådana instrument. För att 

undvika att köpoptioner bedöms som personaloptioner bör restriktioner som är mer 

långtgående än hembuds- eller förköpsklausuler till marknadspris läggas utanför själva 

instrumentet, t.ex. i ett aktieägaravtal eller i bolagsordningen. För att vara helt på säkra 

sidan bör villkor som gör rätten till utnyttjande av optionen beroende av fortsatt 

anställning undvikas helt. Ett villkor i ett sidoavtal som ger arbetsgivaren rätt att återköpa 

optionen till marknadspris om anställningen upphör bör dock kunna accepteras utan att 

värdepappersstatusen går förlorad. Oavsett typ av instrument bör villkor om fortsatt 

anställning inte gälla under alltför lång tid. I praxis har perioder på upp till sex år 

accepteras, vilket möjligtvis kan tas som en riktlinje, även om denna praxis främst gällt 

aktier. 
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Är syftet att optionerna ska beskattas som personaloptioner, är köpoptioner helt klart det 

fördelaktigare alternativet. Detta kan t.ex. vara fallet när programmet riktar sig mot 

samtliga anställda. En senare beskattningstidpunkt kan i dessa fall vara att föredra, då 

anställda med svagare ekonomisk ställning kan ha svårt att betala skatten utan att avyttra 

optionerna. Den eftersträvade effekten kan då enkelt uppnås genom att det i optionsavtalet 

tas in ett villkor som gör utnyttjande av optionerna beroende av fortsatt anställning, och 

att dessa förfaller utan ersättning om anställningen upphör. 

 

7.2 Behovet av lagändringar 
Mot bakgrund av den osäkerhet som i vissa avseenden således råder, är en naturlig 

följdfråga om det finns behov av förtydligande lagstiftning. Regeringen har, som 

inledningsvis nämndes, också tillsatt en utredning med uppdrag att se över lagstiftningen 

avseende incitamentsprogram. Vilka förändringar kan då tänkas bli aktuella, om man 

utgår från att det nuvarande systemet åtminstone i sin helhet ska kvarstå oförändrat (d.v.s. 

att värdepapper ska förmånsbeskattas vid förvärvstidpunkten)? För det första skulle man 

kunna tänka sig en lagdefinition av begreppet värdepapper, där lagstiftaren räknar upp 

vilka rättigheter som ska räknas som värdepapper respektive personaloptioner. En fördel 

med ett sådant tillvägagångssätt är en ökad förutsebarhet, då parterna i ett planerat 

incitamentsprogram enkelt kan förutse beskattningseffekterna av att välja ett visst 

instrument. Denna lösning har dock ett flertal nackdelar. Då nya typer av aktierelaterade 

rättigheter hela tiden utvecklas, skulle en sådan lista snabbt bli utdaterad och kräva 

ständiga uppdateringar. Som påpekades i propositionen till införandet av personal-

optionsregeln skulle en definition av värdepapper eller personaloption också ge upphov 

till gränsdragningsproblem.135 Frågan är därför om en sådan lösning verkligen skulle vara 

en förbättring jämfört med dagens läge. I dagsläget finns det en förhållandevis väl 

utmejslad definition av värdepapper i praxis, vilket också medför förutsebarhet. Om en 

ny definition infördes skulle det snarare leda till en ökad osäkerhet tills tillräcklig ny 

praxis tillkommit. Det nuvarande begreppet anknyter också till den civilrättsliga 

definitionen. En ny definition skulle innebära att det utvecklades ett separat skatterättsligt 

värdepappersbegrepp, något som förefaller onödigt och riskerar att ytterligare komplicera 

situationen. 

																																																								
135	Prop.	1997/98:133	s.	31.	
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Ett annat möjligt alternativ är att personaloptionsregeln avskaffas, och att såväl värde-

papper som sådana rättigheter som idag räknas som personaloptioner beskattas vid 

förvärvstidpunkten. Fördelen med en sådan lösning är att gränsdragningsproblematiken 

mellan värdepapper och personaloptioner helt försvinner, och den enda relevanta frågan 

är om en viss rättighet är förvärvad eller inte. Följden blir en ökad förutsebarhet och en 

enklare regeltillämpning. För företagens del är en stor fördel med ett sådant system att de 

lättare kan beräkna kostnaderna för ett incitamentsprogram. Personaloptionsprogram 

innebär att de anställdas beskattning skjuts upp till utnyttjandetidpunkten, och följaktligen 

att även uttaget av socialavgifter skjuts upp till denna tidpunkt. Skulle värdet på de 

underliggande aktierna öka kraftigt under löptiden, ska socialavgifter beräknas på hela 

värdeökningen. Då det är svårt att när programmet sjösätts beräkna hur kraftig 

värdeökningen kommer bli, medför detta att företaget kan drabbas av oförutsett höga 

kostnader. Denna osäkerhet har medfört att många företag valt bort program byggda på 

personaloptioner.136 Om samtliga aktierelaterade rättigheter som en anställd får från sin 

arbetsgivare istället beskattas vid förvärvstidpunkten, kan denna problematik undvikas.  

För de anställda kan ett sådant system dock medföra det som lagstiftaren genom 

införandet av personaloptionsregeln velat undvika, nämligen att de beskattas för 

förmånen innan de har möjlighet att avyttra de förvärvade rättigheterna, vilket kan leda 

till likviditetsproblem när skatten ska betalas. Särskilt för anställda med svagare 

ekonomisk förmåga kan detta utgöra ett hinder för att delta i incitamentsprogram. Å andra 

sidan riskerar den anställde inte att drabbas av en oförutsedd skattesmäll senare, om det 

visar sig att det han eller hon förvärvat inte är ett värdepapper, utan en personaloption. 

En tidigarelagd beskattning innebär också att skatteuttaget som helhet troligtvis blir lägre, 

vilket ur den enskildes perspektiv naturligtvis är en fördel. Personligen menar jag att 

fördelarna med att avskaffa personaloptionsregeln överväger nackdelarna, då systemet 

som helhet blir mer lättillämpat. 

En annan fråga som kan diskuteras är om förvärvsbegreppet bör få en lagdefinition. 

Förvärvsbegreppet är åtminstone i vissa avseenden mer otydligt än värdepappers-

begreppet, vilket kan tala för att det behövs en legaldefinition. Samma skäl som talar mot 

en legaldefinition av värdepapper är emellertid giltiga även här. En sådan definition 

skulle, på samma sätt som det nuvarande begreppet, ge upphov till gränsdragnings-

svårigheter. Det är också onödigt att i onödan avvika från civilrättens förvärvsbegrepp. 

																																																								
136	Rutberg	&	Rutberg,	”Optioner	och	personaloptioner”,	SvSkT	1999	s.	606..	
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Det som behövs på detta område är istället mer praxis från HFD, särskilt avseende när 

andra instrument än aktier ska anses förvärvade.  

 

7.3 Värdepappersregeln i ett rättspolitiskt perspektiv 
I det föregående avsnittet diskuterades behovet av lagändringar ur ett de lege ferenda-

perspektiv. Det handlade där om hur den redan existerande lagstiftningen kan göras 

bättre. Lagstiftningen kan emellertid diskuteras även ur ett mer rättspolitiskt perspektiv. 

Den fråga som i sådana fall framförallt blir aktuell är om lagstiftaren bör uppmuntra 

användningen av aktierelaterade incitamentsprogram genom fördelaktiga skatteregler. 

Dagens lagstiftning syftar till att förmåner i form av deltagande i incitamentsprogram ska 

beskattas på samma sätt som andra typer av förmåner, liksom kontant lön. I viss 

utsträckning har lagstiftaren dock valt att använda skattelagstiftningen för att främja 

användningen av incitamentsprogram. Detta har skett genom undantags-regeln i 11 kap. 

15 § IL, som under vissa omständigheter undantar förmånen av att få delta i ett 

incitamentsprogram från beskattning. Villkoren för att undantagsregeln ska vara 

tillämplig är dock förhållandevis snäva. 

För att lagstiftaren på ett mer generellt sätt borde främja användningen av incitaments-

program talar att det är ett användbart verktyg för såväl små som större företag att 

rekrytera och belöna medarbetare. Särskilt för tillväxtföretag i kunskapsintensiva 

branscher kan ett skattemässigt gynnande av incitamentsprogram underlätta personal-

försörjningen. Då växande företag skapar arbetstillfällen och tillväxt ligger det även i 

samhällets intresse att gynna sådana företag. 

Personligen ställer jag mig dock skeptisk till att lagstiftaren genom skattelagstiftningen 

ska gynna vissa belöningsformer. Incitamentsprogram är onekligen ett viktigt verktyg i 

företagens personalpolitik. Valet att använda sig av denna typ av program borde dock 

vara grundad i en ren företagsekonomisk analys. Ett skattemässigt gynnande riskerar att 

leda till att företag väljer aktierelaterade incitamentsprogram istället för andra belönings-

system, trots att det andra alternativet ur ett rent ekonomiskt perspektiv är likvärdigt eller 

bättre för företagets behov. Även fortsättningsvis bör lagstiftaren således avstå från att 

gynna förmåner i form av aktierelaterade rättigheter framför andra kompensationsformer. 

Det kan diskuteras om inte även det nuvarande undantaget i 11 kap. 15 § Il bör avskaffas, 

eftersom det dels strider mot neutralitetsprincipen, dels inte förefaller fylla någon 

nämnvärd funktion i praktiken. Jag hoppas att Incitamentsutredningen i sitt betänkande 
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kommer till en liknande slutsats, och väljer att rekommendera en förbättring av de 

nuvarande reglerna snarare än ett skattemässigt gynnande, som riskerar få snedvridande 

effekter på det svenska näringslivet. 
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