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Användning av optioner för belöning av anställda:
privat- och skatterättsliga frågor

av Anne Rutberg och Rolf Skog, Sverige

I Sverige växte intresset för aktierelaterade incitamentsprogram dramatiskt under
1990-talet. Fler än hälften av bolagen på Stockholmsbörsen har redan ett eller flera
incitamentsprogram baserade på aktier, konvertibler, teckningsoptioner, köpoptioner,
syntetiska optioner eller s.k. personaloptioner. Bland de största bolagen är andelen
ännu större.

Incitamentsprogram reser en rad civilrättsliga och skatterättsliga frågor. Vi behand-
lar i referatet endast en del av dessa. Såvitt avser de civilrättsliga aspekterna tar vi först
upp frågan om hur ett beslut om införande av ett incitamentsprogram skall fattas. Är det
ett beslut som kan fattas av bolagsledningen, är det ett beslut som skall fattas av
styrelsen eller är det rentav ett beslut som aktieägarna skall fatta vid en bolagsstämma?
En för aktieägarna väsentlig fråga är vidare vilken utspädning av aktieägandet och
vilka kostnader för bolaget som ett visst incitamentsprogram kan komma att medföra.
En annan i praktiken viktig fråga är vilka som skall omfattas av ett incitamentsprogram
och hur stor tilldelning var och en skall erbjudas. Från rättsliga utgångspunkter är
emellertid frågan av begränsat intresse och lämnas därför i sin generella form därhän.
Vi behandlar emellertid den särskilda frågan om styrelseledamöters rätt att deltaga i
incitamentsprogram.

När det gäller den skattemässiga behandlingen av optionsprogram, så uppkommer
ett antal frågeställningar att beakta. Detta gäller såväl i inhemska program som i stora
globala incitamentsprogram till anställda i många länder. I referatet tar vi först upp
vissa generella frågeställningar avseende beskattningen av globala optionsprogram
såsom beskattningstidpunkt, beskattningsunderlag och personalförflyttningar över
ländergränser. Därefter behandlar vi frågor som rör beskattningen i Sverige. I Sverige
beskattas optioner nämligen olika beroende på om optionerna kvalificerar som värde-
papper eller ej. Utformningen av programmet samt villkoren för optionerna styr om
eventuell värdestegring skall beskattas som tjänsteinkomst eller kapitalinkomst. Det
innebär att en grundlig analys normalt bör föregå införandet av optionsprogram till
anställda.

Anne Rutberg blev jur.kand. 1978 och är sedan september 2000 verksam som skatte-
jurist och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm. Innan dess
ansvarade hon för skatterådgivning vid Enskilda Juridik inom SEB gruppen (1990–
2000). Hon var tidigare verksam vid Kammarrätten i Stockholm (1981–1987), där hon
förordnades till assessor 1987, och som rättssakkunnig vid Finansdepartementets enhet
för rörelsebeskattning (1987–1990). Anne Rutberg är författare bl.a. till ett stort antal
artiklar på skatterättens område.
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Rolf Skog är ekon. lic. och jur. kand. Han har varit anställd i det svenska regeringskans-
liet sedan 1978. Han var under åren 1990–2001 sekreterare i Aktiebolagskommittén.
Skog är adjungerad professor vid Juridisk Institut, Handelshögskolan i Århus, Dan-
mark. Han är också bitr. föreståndare för Stockholm Center for Commercial Law,
Stockholms universitet. Han är föredragande i Aktiemarknadsnämnden. Skog är förfat-
tare till bl.a. en rad artiklar på bolags- och börsrättens område.

1. Inledning

Incitamentsprogram för företagsledare och andra anställda har under senare år
blivit mycket vanliga i stora, framför allt börsnoterade, företag. Vi skall i detta
referat diskutera några civilrättsliga och skatterättsliga aspekter på sådana
program, framför allt optionsprogram. Vår utgångspunkt är svenska förhållanden
och svenska regler, men de grundläggande frågeställningarna och resonemangen
torde i stor utsträckning vara allmängiltiga.

Referatet är disponerat på följande sätt. I avsnitt 2 redovisar vi i komprimerad
form den grundläggande ekonomiska teorin bakom incitamentsprogram. I avsnitt
3 ger vi en kortfattad bild av omfattningen av incitamentsprogram i det svenska
näringslivet samt de vanligaste slagen av optionsprogram. Avsnitt 4 ägnas civil-
rättsliga, framför allt bolagsrättsliga, frågeställningar medan de skatterättsliga
aspekterna diskuteras i avsnitt 5.

2. Incitamentsprogram – den ekonomiska teorin

I varje uppdragsförhållande finns vad ekonomer brukar kalla ett agentproblem.
En uppdragsgivare, principal, uppdrar åt en agent att utföra ett visst uppdrag och
förväntar sig att agenten handlar uteslutande i uppdragsgivarens intresse. Efter-
som agenten sällan eller aldrig har en målfunktion som är identisk med uppdrags-
givarens, finns emellertid en risk att agenten agerar på ett sätt som mer eller
mindre avviker från vad uppdragsgivaren anser önskvärt – ett agentproblem
föreligger.

I den ekonomiska forskningen om agentproblem har särskild uppmärksamhet
riktats mot ”uppdragsförhållandet” mellan aktieägare och företagsledning i börs-
noterade företag. I teorin förväntas företagsledningen, liksom övriga anställda,
alltid agera på ett sätt som maximerar värdet på företaget och därmed också
värdet på ägarnas investeringar. I verkligheten förhåller det sig emellertid som
alla vet många gånger annorlunda.

Teoretiskt skulle agentproblemet kunna reduceras genom att ägarna via bolaget
skrev ett kontrakt med företagsledningen som i detalj reglerade ledningens hand-
lande. I verkligheten kan ett sådant kontrakt inte åstadkommas. Det i praktiken
vanligaste sättet att reducera agentproblemet är därför att ägarna själva fattar eller
kräver att få godkänna sådana beslut i företaget som är särskilt viktiga, att ägarna
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ger riktlinjer för företagsledningens handlande och att ägarna genom något av
dem utsett organ övervakar ledningen. Det är i det ljuset man skall se aktiebolags-
lagens regler om bolagsstämmans beslutskompetens liksom de föreskrifter som
ibland finns i bolagsordningar om att beslut om t.ex. större investeringar skall
fattas eller godkännas av bolagsstämman. Detsamma gäller lagens krav på att det
i bolaget skall finnas en av bolagsstämman utsedd styrelse med ansvar för
bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

En aktiv övervakningsfunktion förutsätter att ägarna har så stora ekonomiska
intressen i bolaget att de finner det lönsamt att deltaga i bolagsstämmans besluts-
fattande om exempelvis styrelsens sammansättning. Övervakningsfunktionen
främjas därför av en koncentrerad ägarstruktur i de enskilda företagen, medan den
försvagas av en spridd ägarstruktur. I bolag med en spridd ägarstruktur kan
emellertid den s.k. marknaden för företagskontroll fungera som ett komplement
till den traditionella övervakningsfunktionen. Risken för ett kontrollägarskifte
genom ett offentligt uppköpserbjudande (takeover) minskar företagsledningens
möjligheter att avvika från aktieägarnas målfunktion; avvikelser sänker aktiekur-
sen i förhållande till bolagets substansvärde och ökar därmed uppköpsrisken.

Ett helt annat sätt att angripa agentproblemet än att stärka övervakningsfunk-
tionen är att försöka åstadkomma en ökad överensstämmelse mellan företagsled-
ningens och ägarnas målfunktion. Det kan ske t.ex. genom att företagsledningen
görs till aktieägare i bolaget eller ersätts på ett sätt som är relaterat till avkastnin-
gen på ägarkapitalet. Därigenom ökar sannolikheten för att ledningen kommer att
handla på ett sätt som står i överensstämmelse med ägarnas intressen. Det är detta
– att förena företagsledningens och ägarnas intressen – som är den grundläggande
ekonomiska teorin bakom aktierelaterade incitamentsprogram. Genom aktier,
konvertibler, optioner och liknande instrument skall företagsledningens och even-
tuellt också övriga anställdas målfunktion bringas i bättre överensstämmelse med
ägarnas.

3. Incitamentsprogram i svenskt näringsliv

Incitamentsprogram för företagsledare är ursprungligen en amerikansk företeelse.
Amerikanska börsbolag har sedan tidigt 1900-tal kännetecknats av en mycket
spridd ägarstruktur. Ägarnas övervakningsfunktion har traditionellt varit svag och
företagens styrelser har ofta rekryterats internt. Det var i den miljön, med ett – i
vart fall i teorin – stort agentproblem, som aktierelaterade incitamentsprogram
först kom till användning.

I europeiska börsbolag har ägarstrukturen traditionellt sett helt annorlunda ut.
Där har ägandet präglats av familjer, stiftelser och holdingbolag med stora posi-
tioner i de enskilda bolagen ännu långt efter det att de börsintroducerats. Under de
senaste decennierna har bilden visserligen förändrats något – det starka inslaget
av enskilt ägande har i viss mån ersatts av ett institutionellt ägande på något lägre
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nivåer – men alltjämt är ägarkoncentrationen i de enskilda bolagens ägarstruktur
väsentligt högre i europeiska än i amerikanska börsbolag.

Den mer koncentrerade ägarstrukturen till trots har under senare år amerikans-
ka modeller för incitamentsprogram fått stor spridning även i det europeiska
näringslivet. Till denna utveckling har bidragit en snabb internationalisering av
företagens verksamhet och en närmast explosionsartad internationalisering av
kapitalmarknaderna, särskilt aktiemarknaden. I takt med ett ökat inslag av ameri-
kanskt ägarkapital i europeiska företag har kraven ökat på att anpassa belönings-
systemen för företagsledare och andra grupper av anställda till de amerikanska
modellerna. I dag förekommer aktierelaterade incitamentsprogram i börsbolag
runtom i det europeiska näringslivet.

I Sverige växte intresset för aktierelaterade incitamentsprogram dramatiskt
under 1990-talet. På en till synes ständigt uppåtgående aktiemarknad introduce-
rade börsbolag efter börsbolag incitamentsprogram, låt vara att detta inte i första
hand skedde för att komma till rätta med ”agentproblem” utan snarare för att
kunna rekrytera och behålla företagsledare och andra nyckelpersoner.

För närvarande råder osäkerhet på aktiemarknaden. Intresset för att etablera
nya incitamentsprogram är därför möjligen något mindre, men fler än hälften av
bolagen på Stockholmsbörsen har redan ett eller flera incitamentsprogram base-
rade på aktier, konvertibler, teckningsoptioner, köpoptioner, syntetiska optioner
eller s.k. personaloptioner. Bland de största bolagen är andelen ännu större.
Kallelserna till bolagsstämmorna 2002 visar också på ett fortsatt och kanske åter
stigande intresse för att införa incitamentsprogram.

Karakteristiskt för incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner är att
arbetsgivarbolaget emitterar teckningsoptioner som ger dem som omfattas av
programmet en ovillkorlig rätt att vid en framtida tidpunkt teckna en aktie i
bolaget till en i förväg bestämd teckningskurs.

Incitamentsprogram baserade på köpoptioner ger optionsinnehavaren en ovill-
korlig rätt att vid en framtida tidpunkt köpa en aktie i bolaget till ett i förväg
bestämt pris. Köpoptionerna kan utfärdas av en fristående part, t.ex. ett värdepap-
persinstitut eller av en ägare i bolaget. Det förekommer också att arbetsgivarbola-
get självt utfärdar köpoptioner på egna aktier, något som möjliggörs genom
bolagens rätt att förvärva egna aktier.

Incitamentsprogram baserade på syntetiska optioner ger inte dem som omfat-
tas av programmet någon rätt att förvärva aktier eller något annat instrument.
Optionen ger i stället en ovillkorlig rätt att vid en framtida tidpunkt erhålla ett
kontant belopp av det optionsutfärdande bolaget, motsvarande skillnaden mellan
börskursen för den underliggande aktien och det i optionsavtalet angivna lösen-
priset – optionen är i denna mening syntetisk.

Personaloption är ett skatterättsligt begrepp, som betecknar en av arbetsgivar-
bolaget eller annat koncernbolag tilldelad rättighet till en anställd att i framtiden,
från bolaget eller den bolaget anvisar, förvärva aktier eller något annat värdepap-
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per i bolaget till ett visst på förhand bestämt pris (jfr köpoption). Normalt gäller
att den anställde kan utnyttja personaloptionen först efter en viss kvalifika-
tionsperiod och endast under förutsättning att han då alltjämt är anställd i bolaget.

4. Vissa civilrättsliga aspekter

En redogörelse för civilrättsliga aspekter på incitamentsprogram kan göras på
flera sätt. Vi har valt att huvudsakligen fokusera på de regler som gäller för
införandet av sådana program. En av de första frågor man då har anledning att
ställa sig är hur ett beslut om införande av ett incitamentsprogram skall fattas. Är
det ett beslut som kan fattas av bolagsledningen, är det ett beslut som skall fattas
av styrelsen eller är det rentav ett beslut som aktieägarna skall fatta vid en
bolagsstämma? Vi behandlar den frågeställningen i avsnitt 4.1. En för aktieägarna
väsentlig fråga är vilken utspädning av aktieägandet och vilka kostnader för
bolaget som ett visst incitamentsprogram kan komma att medföra. Vi behandlar
den aspekten av incitamentsprogram i avsnitt 4.2. En i praktiken viktig fråga är
vilka som skall omfattas av ett incitamentsprogram och hur stor tilldelning var
och en skall erbjudas. Från rättsliga utgångspunkter är emellertid frågan av
begränsat intresse och lämnas därför i förevarande sammanhang i sin generella
form därhän. I ett avseende finns dock anledning att även i förevarande samman-
hang uppehålla sig vid frågan. Det handlar då om styrelseledamöters rätt att
deltaga i incitamentsprogram, något som vi behandlar i avsnitt 4.3.

Svaren på de ställda frågorna får för svenskt vidkommande sökas dels i
tillämplig bolagsrättslig lagstiftning, dels i den självreglering på aktiemarknaden
som utvecklats genom Aktiemarknadsnämnden. Aktiemarknadsnämndens upp-
gift är att verka för god sed på den svenska aktiemarknaden, i första hand genom
uttalanden i enskilda ärenden. Nämnden påbörjade sin verksamhet år 1986 och
har hittills gjort närmare 200 uttalanden. En stor del av dem avser incitamentspro-
gram. I januari 2002 gjorde Aktiemarknadsnämnden ett s.k. principuttalande, som
ersatte samtliga tidigare gjorda uttalanden om incitamentsprogram.1 När vi i det
följande refererar till Aktiemarknadsnämndens syn på olika frågor, är det inne-
hållet i det uttalandet som åsyftas.

4.1 Vem skall besluta om införande av optionsprogram?

Aktiebolagslagens utgångspunkt är att bolagets styrelse bestämmer verkställande
direktörens lön och andra anställningsvillkor och att verkställande direktören i sin
tur, om inte annat beslutas av styrelsen eller föreskrivs i bolagsordningen, bestäm-
mer motsvarande villkor för verkställande direktören underställda befattnings-

1 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:1. Nämndens uttalanden finns tillgängliga på
www.aktiemarknadsnamnden.se.
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havare. Principiellt sett gäller detta även om lönen i fråga skall vara relaterad till
bolagets resultat eller aktiekursens utveckling. Om ersättningen skall ha formen
av ett optionsprogram gör sig emellertid särskilda aspekter gällande som kan
kräva en annan beslutsordning.

Program baserade på teckningsoptioner

Om verkställande direktören eller andra anställda skall erbjudas möjlighet att
förvärva aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i bolaget och lönen sålunda
till viss del skall bestå av eventuell värdestegring på dessa instrument, följer av
aktiebolagslagen att beslutet om att emittera sådana instrument som utgångspunkt
måste fattas av bolagsstämman. Det är stämman som har kompetens att besluta
om emission av aktier, konvertibler eller (skuldebrev med) teckningsoptioner,2 låt
vara att ett sådant beslut också kan fattas av styrelsen under förutsättning av
stämmans godkännande i efterhand eller med stöd av ett i förväg lämnat bemyndi-
gande från stämman.

En grundläggande regel i aktiebolagslagen har länge varit att befintliga aktie-
ägare, vid kontantemissioner av aktier och vid utgivande av konvertibler eller
teckningsoptioner, har företrädesrätt att teckna de emitterade instrumenten i för-
hållande till storleken på sina aktieinnehav. I kombination med möjligheten att
sälja teckningsrätten får aktieägarna på det sättet möjlighet att tillgodogöra sig det
ekonomiska värdet av emissionen. I syfte att förbättra företagens kapitalförsörj-
ningsmöjligheter infördes i aktiebolagslagen i början av 1970-talet regler, som
gör det möjligt att åsidosätta aktieägarnas företrädesrätt i en s.k. riktad emission.

Ett beslut om en emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med
företrädesrätt för aktieägarna kan fattas av bolagsstämman med enkel majoritet av
de avgivna rösterna. För beslut om en riktad emission krävs kvalificerad stämmo-
majoritet om två tredjedelar av de avgivna rösterna och två tredjedelar av de på
stämman företrädda aktierna. För alla bolagsstämmobeslut, inklusive beslut om
emissioner, gäller att den s.k. generalklausulen måste respekteras: stämman får
inte fatta ett beslut som kan ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon
annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare.

Reglerna om riktade emissioner gör det principiellt möjligt att inom ramen för
ett incitamentsprogram rikta en emission av teckningsoptioner eller andra instru-
ment till exempelvis bolagets verkställande direktör, andra ledningspersoner eller
anställda i allmänhet . Frågan är dock om aktiebolagslagens beslutsregler – kravet
på två tredjedelars majoritet och generalklausulen – är tillräckliga för att vid

2 Aktiebolagslagen tillåter ännu inte emissioner av fristående teckningsoptioner, något som vid
emissioner i samband incitamentsprogram brukar hanteras så att emissionen riktas till ett bolaget
närstående rättssubjekt, t.ex. ett dotterföretag, som avskiljer optionerna och överlåter dessa till dem
som omfattas av programmet. Från detta bortses i det följande.
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beslut om just en sådan emission skydda aktieägarnas intressen? I Sverige aktua-
liserades den frågan i mitten av 1980-talet i anledning av den s.k. Leo-affären.

Börsbolaget Wilhelm Sonesson AB hade ett helägt dotterföretag, AB Leo, som
inom en nära framtid skulle ”knoppas av” och börsnoteras. Inför den stundande
avknoppningen genomfördes en emission av aktier i Leo till bl.a. vissa ledande
befattningshavare i dels Leo, dels moderbolaget Sonesson. Vidare genomfördes
en försäljning av Leo-aktier från Sonesson till bl.a. två personer som tillträtt
ledande befattningar i de båda bolagen. Värdet på Leo-aktierna kom kort därefter
av olika skäl att öka dramatiskt. När dessa transaktioner genom massmedias
försorg hösten 1985 kom till allmänhetens kännedom blev reaktionen mycket
stark. Enligt kritikerna hade emissionen och aktieförsäljningen skett på alltför
förmånliga villkor till personer som själva haft möjlighet att påverka villkorens
utformning. Transaktionerna var enligt deras mening ”aktiebolagsrättsligt oetis-
ka” och ägnade att medföra skada för aktieägarna i Sonessons och för bolaget
som sådant.

I december 1985 beslutade regeringen att tillsätta en kommission för att
granska hela ”Leo-affären” och föreslå eventuella lagstiftningsåtgärder. Resulta-
tet av kommissionens arbete blev att Sverige ett år senare införde en särskild lag
(”Leo-lagen”) för att stärka aktieägarskyddet vid vissa riktade emissioner i aktie-
marknadsbolag. Alla emissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i
ett aktiemarknadsbolag eller ett dotterbolag till ett aktiemarknadsbolag, som
riktas till styrelseledamöter, verkställande direktören eller andra anställda i bola-
get eller i ett annat företag inom samma koncern, måste enligt Leo-lagen beslutas
av bolagsstämman. Beslutet får inte fattas av styrelsen med stöd av ett bemyndi-
gande. Om emissionen genomförs i ett dotterbolag skall emissionsbeslutet dess-
utom godkännas av bolagsstämman i aktiemarknadsbolaget. Ett sådant godkän-
nande krävs också om aktiemarknadsbolaget eller ett dotterföretag i koncernen
överlåter aktier i ett dotter- eller dotterdotterföretag till någon av de nämnda
personkategorierna. Bolagsstämmans beslut skall i samtliga fall fattas med
mycket hög majoritet: nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Leo-lagen är i dag kärnan i de svenska reglerna rörande beslut om införande av
incitamentsprogram baserade på aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Alla
sådana program skall beslutas i enlighet med Leo-lagens regler.

Program baserade på syntetiska optioner och personaloptioner

Karakteristiskt för syntetiska optioner är, som påpekats ovan, att de inte berättigar
innehavaren att vid en viss framtida tidpunkt förvärva en aktie eller något annat
instrument utan att erhålla ett kontant belopp av optionsutfärdaren, motsvarande
skillnaden mellan börskursen för den underliggande aktien och det i optionsav-
talet angivna lösenpriset. Beslut om incitamentsprogram baserade på syntetiska
optioner kan därför, från aktiebolagsrättsliga utgångspunkter, fattas av styrelsen.
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Detta gäller i princip också i fråga om personaloptioner även om man när det
gäller sådana optioner får hålla i minnet att ett infriande av dessa, exempelvis
genom överlåtelse av återköpta egna aktier, kan kräva beslut av bolagsstämman.

Enligt Aktiemarknadsnämnden står det i normala fall inte i strid med god sed
på aktiemarknaden att beslut om utfärdande av syntetiska optioner eller liknande
fattas av styrelsen. Styrelsen är då garant för att programmet i fråga om t.ex.
kostnader och tilldelning är utformat på ett sätt som ligger i aktieägarnas intresse
och svarar mot god sed på aktiemarknaden.

I den svenska debatten har flera stora institutionella aktieägare, som tillsam-
mans representerar en betydande del av ägandet i de svenska aktiemarknadsbola-
gen, krävt att alla incitamentsprogram som är av betydelse för aktieägarna beslu-
tas av bolagsstämman. I ljuset av detta konstaterar Aktiemarknadsnämnden – utan
att göra det till en fråga om god sed på aktiemarknaden – att det kan vara lämpligt
att låta bolagsstämman ta ställning även till sådana incitamentsprogram som är
baserade på syntetiska optioner eller personaloptioner, om programmet är mycket
stort och kan förväntas få väsentlig betydelse för bolaget, t.ex. genom att kost-
naderna för programmet påtagligt kan komma att inverka på bolagets resultat.

Såväl i fråga om syntetiska optioner som personaloptioner gäller att det arran-
gemang som har vidtagits för att infria optionerna och begränsa bolagets riskex-
ponering kan vara av sådant slag att det måste beslutas av bolagsstämma. Det gäller
t.ex. om optionsprogrammet kombineras med en emission av aktier, konvertibler
eller teckningsoptioner till en tredje part, som gentemot bolaget förbinder sig att
utnyttja dessa för leverans till optionsinnehavarna. Enligt Aktiemarknadsnämn-
den bör Leo-lagens beslutsregler tillämpas på beslut om sådana emissioner. För
det fall det bolag som ställer ut personaloptioner i stället väljer att återköpa egna
aktier och sedermera överlåta dessa till uppfyllande av optionerna följer direkt av
lagen att Leo-lagens beslutsregler skall tillämpas på överlåtelsebeslutet.

Program baserade på köpoptioner

En köpoption innebär, som ovan konstaterats, en ovillkorlig rätt för innehavaren
att vid en framtida tidpunkt köpa en aktie i bolaget till ett i förväg bestämt pris.
Om en verkställande direktör eller någon annan befattningshavare i ett aktiebolag
på eget initiativ och på marknadsmässiga villkor förvärvar köpoptioner avseende
aktier i det egna bolaget (arbetsgivarbolaget) från en tredje part, t.ex. ett värde-
pappersinstitut, så är det ett privat beslut. Det förhållandet att verkställande
direktören eller ledande befattningshavare äger köpoptioner avseende aktier i det
egna bolaget är emellertid ofta av intresse för aktieägarna och aktiemarknaden i
stort. Enligt Aktiemarknadsnämnden kräver därför god sed på aktiemarknaden att
styrelsen informeras om saken och att information om innehavet lämnas i årsre-
dovisningen.

Annorlunda förhåller det sig om arbetsgivarbolaget skall medverka till att
optionsprogrammet kommer till stånd, t.ex. genom att ta initiativ till, bidra till
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finansieringen av eller administrera programmet. Enligt Aktiemarknadsnämnden
skall ett beslut om sådan medverkan fattas av styrelsen – något som i vart fall i
fråga om optionsprogram för verkställande direktören också torde följa direkt av
aktiebolagslagen.

Om arbetsgivarbolaget självt ställer ut köpoptioner på egna aktier är situatio-
nen i princip densamma som vid utfärdande av teckningsoptioner. Enligt aktie-
bolagslagen skall beslut om överlåtelse av egna aktier för att infria sådana
köpoptioner fattas av bolagsstämman med tillämpning av Leo-lagens regler för
emissionsbeslut. Enligt Aktiemarknadsnämnden bör motsvarande gälla för beslut
om en emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner till en tredje part
om denne, på det emitterande bolagets uppdrag, skall teckna instrumenten och
leverera dem till optionsinnehavarna.

4.2 Hur skall utspädning och andra kostnader för programmet bedömas?

Program baserade på teckningsoptioner

En viktig fråga i samband med varje emission av aktier, konvertibla skuldebrev
eller teckningsoptioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
vilken utspädning som aktieägarna får vidkännas. Det gäller också emissioner
som utgör ett led i incitamentsprogram.

Begreppet utspädning kan ha olika betydelser. Avser man med utspädning en
förändring i fråga om värdet på befintliga ägares aktier avgörs utspädningsgraden
av storleken på emissionen och eventuell skillnad mellan emissionskursen och
aktiekursen. Ju större volym som emitteras och ju lägre emissionskursen är i
förhållande till aktiekursen desto större blir utspädningen i denna mening.

Svårigheten att på förhand bedöma aktiekursens utveckling gör att begreppet
utspädning i praktiken ofta används i en annan betydelse, nämligen som den
procentuella ökning av antalet aktier emissionen i fråga kan komma att leda till.
En sådan uppgift kan ge underlag för att beräkna utspädningen av aktieägarnas
andelar i bolagets resultat.

Frågan om hur stor utspädning som är acceptabel ägnar sig knappast för
reglering, därtill är verkligheten alltför mångfacetterad. Det är en fråga som
aktieägarna själva måste ta ställning till. Aktiemarknadsnämnden har från sina
utgångspunkter inte funnit skäl att uppställa någon övre gräns för utspädningsef-
fekten.

Ett incitamentsprogram baserat på av bolaget utgivna aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner ger eller kan ge dem som omfattas av programmet rätt till en
andel i bolagets framtida resultat. Det är därför viktigt att aktieägarna får informa-
tion till ledning för bedömningen av instrumentens marknadsvärde och informe-
ras om det pris till vilket instrumenten skall kunna förvärvas. Finns det inte något
etablerat marknadsvärde på instrumenten i fråga bör ett teoretiskt marknadsvärde
beräknas enligt någon allmänt vedertagen värderingsmodell, t.ex. den s.k. Black

Användning av optioner för belöning av anställda: privat- och skatterättsliga frågor



492

& Scholes-modellen. Vid emission i ett bolag vars aktier inte är föremål för
notering eller tillförlitlig kursbildning bör i förekommande fall beräkningen av
värdet både på konvertibeln eller optionen och på den underliggande aktien göras
av en oberoende expert, t.ex. ett värdepappersinstitut. Eftersom teoretiska beräk-
ningar av marknadsvärden alltid är starkt beroende av vilka antaganden som görs
om de i modellen ingående variablerna bör aktieägarna ges möjlighet att ta del av
hur värdet beräknats.

Kravet på att ge information om instrumentens marknadsvärde hindrar inte att
bolaget kan finna anledning att stimulera deltagandet i ett incitamentsprogram
genom att helt eller delvis bidra ekonomiskt till förvärven. Instrumenten kommer då
att åsättas ett pris som understiger marknadsvärdet eller erbjudas gratis. En förut-
sättning för detta är naturligtvis att bolaget genom incitamentsprogrammets för-
modade positiva effekter anser att det tillförs fullt vederlag för instrumenten i fråga.

Program baserade på syntetiska optioner och personaloptioner

Incitamentsprogram baserade på syntetiska optioner kontantavräknas. Program-
men kan därför inte i sig leda till någon bestående utspädning i kapital- eller
rösthänseende av aktieägarnas intressen i bolaget på det sätt som t.ex. ett teck-
ningsoptionsprogram kan göra. Utspädningseffekter kan emellertid uppkomma
beroende på den metod som används för att säkerställa programmen. Dessutom
står det klart att även kontantavräkning kan medföra betydande kostnader för
bolaget och i den meningen momentant späda ut aktieägarnas andel i bolagets
resultat. Även personaloptioner kan leda till betydande kostnader för bolaget,
särskilt i beaktande av de socialavgiftsuttag som normalt sker vid utnyttjande av
personaloptioner.

Om program baserade på syntetiska optioner eller personaloptioner skall bes-
lutas av bolagsstämma är det mot denna bakgrund enligt Aktiemarknadsnämnden
angeläget att aktieägarna får information om hur stora kostnader som programmet
kan komma att medföra vid olika antaganden om aktiens framtida kursutveckling
liksom om arrangemang som bolaget kan ha vidtagit för att begränsa sin risk. När
programmets konstruktion medger det – det gäller här i praktiken bara syntetiska
optioner – bör aktieägarna också, på samma sätt som vid t.ex. teckningsop-
tionsprogram, bli informerade dels om optionernas faktiska eller beräknade
marknadsvärde, dels om bolagets eventuella subventionering av optionsprogram-
met. Vid emission i ett bolag vars aktier inte är föremål för notering eller tillförlit-
lig kursbildning bör instrumentens marknadsvärde också i detta fall bestämmas
av en oberoende expert.

Program baserade på köpoptioner

Incitamentsprogram baserade på köpoptioner som ställs ut av någon utanför
arbetsgivarbolaget, t.ex. en stor ägare, kan definitionsmässigt inte leda till någon
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utspädning av aktieägarkollektivets ekonomiska eller röstmässiga andelar i
bolaget. Köpoptionsprogram innebär däremot en helt annan risk, nämligen att
objektiviteten i förhållande till optionsutfärdaren påverkas hos dem som omfattas
av programmet. Enligt Aktiemarknadsnämnden får därför god sed på aktiemark-
naden normalt anses kräva att villkoren i köpoptionsavtal är marknadsmässigt
utformade, om inte styrelsen godkänt andra villkor. Även när det gäller
köpoptionsprogram är det emellertid enligt nämnden förenligt med god sed att
arbetsgivarbolaget underlättar anställdas deltagande i programmet genom att helt
eller delvis bidra ekonomiskt, om sådan subventionering redovisas öppet.

4.3 Kan styrelsen deltaga i optionsprogram?

Incitamentsprogram riktas normalt till hela eller delar av företagsledningen, andra
nyckelpersoner i företaget och ibland samtliga anställda inom vissa kategorier. En
sådan utformning ligger i linje med den grundläggande ekonomiska teorin bakom
programmen – att reducera agentproblemet. Men skall incitamentsprogram kunna
omfatta även styrelseledamöter, som inte dessutom är anställda i bolaget eller
annat företag i samma koncern eller står i liknande förhållande till bolaget?

Program baserade på teckningsoptioner

Aktiebolagslagen innehåller inte någon uttrycklig bestämmelse om fastställande
av styrelsens arvode. Av kompetensfördelningen mellan bolagsstämman och sty-
relsen anses emellertid följa att styrelsens arvode skall beslutas av bolagsstäm-
man. Lagen hindrar inte att detta arvode helt eller delvis görs beroende av
exempelvis bolagets resultatutveckling eller aktiekursutvecklingen – ett slags
incitamentsprogram för styrelseledamöter. Under förutsättning att beredningen av
ett sådant program inte skett under medverkan av någon styrelseledamot eller av
bolagsledningen och det inte heller är styrelsen som lägger fram förslaget för
bolagsstämman kan från aktiebolagsrättsliga utgångspunkter inga invändningar
göras mot att bolagsstämman låter styrelsearvodet helt eller delvis utgöras av t.ex.
teckningsoptioner. Det är också det synsätt som Aktiemarknadsnämnden, utifrån
intresset av god sed på aktiemarknaden, givit uttryck för.

Det nu sagda innebär emellertid inte att styrelseledamöter också kan deltaga i
teckningsoptionsprogram för anställda. Ett teckningsoptionsprogram avsett för
verkställande direktören, företagsledningen i övrigt eller de anställda i allmänhet
utgör en så viktig fråga för bolaget att styrelsen i praktiken måste deltaga i
beredningen och ta ansvar för programmet. När ett sådant program skall beslutas
av bolagsstämman är styrelsen garant för att värderingen av instrumenten är gjord
på ett godtagbart sätt, att eventuella subventioner redovisas öppet och att villkoren
i övrigt är rimliga. Även om frågan inte har ställts på sin spets i rättstillämpnin-
gen, får det därför antas att styrelsens ledamöter på grund av jäv är förhindrade att
delta i beredningen av och beslut om ett förslag till bolagsstämman om ett
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teckningsoptionsprogram för personalen, om styrelseledamöterna också själva
skulle omfattas av programmet.

Den aktiebolagsrättsliga jävsproblematiken gör sig visserligen inte gällande
om förslaget vid stämman framställs av en eller flera aktieägare, men misstanke
kan i så fall ibland uppkomma att styrelsen i realiteten ligger bakom förslaget.
Enligt Aktiemarknadsnämnden bör därför styrelseledamöter inte delta i teck-
ningsoptionsprogram för personalen om inte särskilda skäl föreligger.

Program baserade på syntetiska optioner

Vad vi sagt ovan om styrelseledamöters deltagande i incitamentsprogram base-
rade på teckningsoptioner äger giltighet också i fråga om program baserade på
syntetiska optioner.

Program baserade på köpoptioner

Frågan om styrelseledamöters deltagande i incitamentsprogram baserade på
köpoptioner utställda av någon annan ställer sig lite annorlunda än frågan om
styrelseledamöter kan deltaga i det egna bolagets tecknings- eller syntetop-
tionsprogram. På samma sätt som verkställande direktören eller någon annan
anställd kan givetvis en styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag på eget initiativ
förvärva köpoptioner avseende aktier i bolaget. Några aktiebolagsrättsliga fråge-
ställningar aktualiseras inte i det sammanhanget. Förvärvas optionerna från en
fristående part, t.ex. ett värdepappersinstitut eller en ägare och sker förvärvet på
marknadsmässiga villkor och utan att bolaget medverkar till affären, kräver god
sed på aktiemarknaden inte annat än att styrelsen informeras om saken och att
information om innehavet lämnas i årsredovisningen.

Aktiemarknadsnämnden har inte heller funnit några principiella hinder mot att
bolaget medverkar till att någon utomstående ställer ut köpoptioner till styrelsele-
damöter. Med hänsyn till den risk som kan föreligga för obehörig påverkan i
förhållande till optionsutfärdaren eller annan bör emellertid styrelseledamöters
deltagande i ett sådant program enligt Aktiemarknadsnämnden underställas bolags-
stämman för godkännande. Därigenom ges aktieägarna möjlighet att ta ställning
till det lämpliga i arrangemanget. Skulle styrelseledamöterna i fråga vara aktie-
ägare i bolaget bör dessa enligt nämnden inte deltaga i stämmans beslutsfattande.

Om köpoptioner utfärdas av en ägare i bolaget kräver enligt Aktiemark-
nadsnämnden god sed att optionsutfärdaren inte deltar i bolagsstämmans beslut.
På det sättet reduceras risken för framtida lojalitetsband mellan berörda styrelse-
ledamöter och optionsutfärdaren.

5. Vissa skatterättsliga aspekter

Förmåner i form av optioner till anställda kan i princip beskattas på tre sätt,
antingen såsom löneinkomst, som kapitalvinst eller inte alls. I de flesta länder
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beskattas värdestegringen på en option antingen såsom lön eller som kapitalvinst.
I allmänhet föregås en kapitalvinstbeskattning av en förmånsbeskattning vid
förvärvet om den anställde betalar för lågt pris för sin option eller inte betalar
något alls. Vid lönebeskattning av den anställde utgår många gånger också arbets-
givaravgifter för utfärdaren av förmånen/arbetsgivarbolaget på samma underlag.
Endast i de länder där en option varken beskattas vid förvärvet eller vid utnytt-
jandet utan först vid en framtida försäljning av de underliggande aktierna undgår
den anställde förmånsbeskattning såsom för lön.

Tidpunkten för beskattning varierar från ett land till ett annat. Vanligast är att
beskattning av den anställde sker antingen vid erhållandet (”grant”), vid den
tidpunkt då optionen kan utnyttjas (”vesting”) eller vid utnyttjandet (”exercise”).
Det finns dock undantag härifrån. I vissa fall av kvalificerade optionsplaner sker
ingen beskattning för optionen utan först för aktieförsäljningen. Sådana beskatt-
ningsutfall kan förekomma vid vissa kvalificerade optionsplaner som kringgär-
dats av särskilda bestämmelser och förutsättningar (t.ex. i Förenta staterna för s.k.
qualified incentive stock options, ISOs). I andra länder kan beskattning förekom-
ma både vid erhållandet och vid utnyttjandet. I vissa länder, däribland Sverige,
Förenta staterna och Frankrike, påverkar utformningen av optionsplanen och
villkoren för densamma hur och när beskattningen sker. I Schweiz och Belgien
(och tidigare både i Norge och Danmark), värderas och beskattas optionsförmå-
ner redan vid förvärvet. I Sverige gäller detta för värdepappersbaserade op-
tionsprogram. Vid en beskattning vid förvärvet värderas förmånen efter särskilda
värderingsmodeller. Dessa modeller kan baseras på Black & Scholes modell,
aktiekurs, löptid och skilda räntefaktorer. Värderingsmodellerna kan skilja sig
betydligt från land till land. I Sverige tillämpar skattemyndigheterna genomgåen-
de Black& Scholes-modellen för värdering av värdepappersbaserade optionsför-
måner även om denna modell i de flesta fall ger ett för högt värde för optioner till
anställda med relativt lång löptid.

När det gäller personaloptioner som ges vederlagsfritt till anställda och där det
förekommer starka kopplingar till anställningen sker beskattningen i de flesta
länder först vid utnyttjandet av optionen. Detta gäller numera inom hela Norden.
Beskattning sker i allmänhet såsom för lön och arbetsgivaravgifter tas ut i före-
kommande fall. I vissa länder förekommer inget uttag av arbetsgivar- eller socia-
lavgifter eller så är uttaget subventionerat för vissa kvalificerade optionsplaner.
Det gäller t.ex. i Finland och Danmark.

Tidpunkten för beskattningen har betydelse eftersom även värderingen av
optionen normalt sker vid beskattningstidpunkten. Värdestegringen därefter, på
optionen eller underliggande aktier, beskattas normalt inte såsom lön utan oftast
som kapitalvinst. Om skattesatsen på löneinkomster och kapitalvinster är olika,
såsom fallet är i Sverige, får beskattningstidpunkten än större betydelse.
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5.1. Personalförflyttningar över landgränser

Eftersom olika länder har skilda regler vad gäller beskattningstidpunkt, beskatt-
ningsmetod och värderingsregler för optionsprogram till anställda, uppkommer
ofta skatteproblem för optionsinnehavare vid förflyttningar över landgränser i
samband med byte av anställningsland inom en multinationell koncern. De
svenska in- och utflyttningsreglerna för s.k. personaloptioner innebär att om en
person flyttar ur Sverige så sker avskattning för den del av optionerna som anses
intjänade (vestade) i Sverige oberoende av om något utnyttjande av optionen skett
i Sverige. Ingen hänsyn tas härvid till eventuella utländska skattekonsekvenser
som kan uppkomma när optionerna efter utflyttningen från Sverige faktiskt ut-
nyttjas. Därvid kan dubbelbeskattning av optionen uppkomma. Någon avräkning
för avskattningen i Sverige torde inte medges i utlandet eftersom beskattningen
sker vid annan tidpunkt och på annat underlag än vad som skett i Sverige.

I andra fall kan olikbehandlingen i de skilda länderna medföra en icke avsedd
skattebefrielse vid flyttningar t.ex. om en anställd efter tilldelning av optioner
men före utnyttjandet flyttar från ett land där optionerna beskattas först vid
utnyttjande (exercise) till ett land med beskattning vid förvärvet (grant).

5.2. Beskattning av optionsprogram i Sverige

I Sverige beskattas optioner till anställda olika beroende på om optionerna är
värdepapper eller ej. Ett problem vid tillämpningen och förutsebarheten vid
implementeringen av optionsprogram är dock att det saknas en skatterättslig
definition på vad som utgör ett värdepapper. Inte heller inom civilrätten finns en
entydig definition. Ett annat problem vid tillämpningen är att vissa villkor för
optioner kan medföra särskilda beskattningsutfall. Det gäller värdepapper där det
förekommer sådana förfoganderättsinskränkningar att värdepapperet ännu inte
kan anses förvärvat och därmed inte heller är beskattningsbart. En sådan uppskju-
ten beskattning medför att tjänstebeskattning av en eventuell förmån sker senare
än vid förvärvet och sannolikt på ett högre värde än värdet vid förvärvet.

Villkor som kan skjuta upp beskattningen är framför allt olika kopplingar till
anställningen eller förhinder för innehavaren att tillgodogöra sig optionens ekono-
miska värde, t.ex. överlåtelseförbud och klausuler om att optionen skall återläm-
nas om anställningen upphör. Skatterättsligt är det oklart vilka villkor som skjuter
upp beskattningen samt hur länge beskattningen skjuts upp, låt vara att viss praxis
har utkristalliserat sig under senare år. På grund av denna osäkerhet iakttas
normalt stor försiktighet vid utformningen av optionsvillkor på den svenska
marknaden. Särskilda beskattningsutfall kan också uppkomma för optioner som
inte utgör värdepapper men som ändå inte faller in under de särskilda svenska
skattereglerna för personaloptioner t.ex. beroende på att de aldrig medför någon
rätt att förvärva värdepapper utan endast ger rätt till ett kontantbelopp. Sådana
syntetiska personaloptioner kan komma att beskattas vid vestingtidpunkten.
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5.2.1. Beskattning av optioner som utgör värdepapper

Den anställde

Typiskt sett utgör teckningsoptioner, köpoptioner och syntetiska optioner värde-
papper. När anställda förvärvar sådana optioner skall en jämförelse göras mellan
marknadsvärdet och vad den anställde betalar för optionen. Om en anställd
förvärvar optionerna under marknadspris gäller att förmånen skall tas upp till
beskattning såsom inkomst av tjänst, med en skattesats upp till 56 %, redan för
förvärvsåret. För utgivaren av förmånen utgår sociala avgifter på samma värde.
Värdepapperna skall värderas efter vedertagna värderingsmodeller varvid även
ett förväntningsvärde skall beaktas. Några särskilda skatterättsliga värderings-
principer finns inte utan normalt tillämpas Black & Scholes-modellen.

Därefter uppkommande värdestegring på optionen beskattas för den anställde i
inkomstslaget kapital med 30 % skatt och inga arbetsgivaravgifter utgår för
utfärdaren eller arbetsgivaren. Detta gäller t.ex. vid försäljning av optionen. Om
optionen utnyttjas för förvärv av underliggande aktier utlöses ingen beskattning.
I stället sker kapitalvinstbeskattning i inkomstslaget kapital när aktierna avyttras.
Eftersom en syntetisk option aldrig leder till leverans av underliggande aktier
kommer utnyttjandet alltid att utlösa beskattning eftersom kontant likvid erhålls.

Om optionen förfaller värdelös, t.ex. när tiden för optionen löpt ut utan att ha
utnyttjats, får kapitalförlustavdrag göras med 70 procent av anskaffningsvärdet.
Anskaffningsvärdet utgörs i princip av det pris som betalats för optionen plus
eventuellt förmånsbeskattat belopp.

Utfärdaren/arbetsgivaren

Teckningsoptioner emitteras normalt tillsammans med ett förlagslån till ett dotter-
företag eller extern part. Eftersom emissionslikviden i emitterande bolag är
skattefri oavsett pris, medan en avyttring från dotterföretaget respektive tredje
part till de anställda i princip är skattepliktig, brukar priset för optionerna vid
emissionen noga övervägas. Efter ett avgörande av Regeringsrätten under år
20003 är det dock sannolikt att dotterbolaget får marknadsvärde såsom anskaff-
ningsvärde på teckningsoptionerna vid förvärvet. Det medför att ett dotterbolag
som håller teckningsoptionerna i ”garage” för eventuella nyanställda beskattas på
skillnaden mellan detta värde och marknadsvärdet vid vidareförsäljningen till
anställda (om denna görs till marknadspris). Genom ett nytt avgörande från
Regeringsrätten under år 2001,4 som i och för sig handlade om konvertibler, bör
vidare kunna dras den slutsatsen att en avyttring av teckningsoptioner emitterade
av ett moderbolag till dess helägda dotterbolag kan vara helt skattefri hos dotter-
bolaget.

3 Regeringsrättens dom den 6 juli 2000 i mål 98–2000.
4 Regeringsrättens dom den 9 november 2001 i mål 197–2000.
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För utfärdaren av en köpoption – när denne är någon annan än bolaget självt –
utgör premien normalt en skattepliktig kapitalvinst. För optioner som har längre
löptid än ett år beskattas premien samma år som optionen utfärdas. Vid utnytt-
jandet av optionen kommer aktier att avyttras till visst pris (alternativt sker
kontantavräkning). Därvid utlöses normalt en kapitalvinstbeskattning. Eftersom
premien inte skall medräknas i försäljningsintäkten uppkommer normalt en kapi-
talförlust. Kapitalförlust för ett utfärdande bolag kommer sannolikt att hamna i
den s.k. kvittningsfållan och därmed endast vara avdragsgill mot kapitalvinster
vid försäljning av aktier och liknande värdepapper.

För utfärdaren av en syntetisk option utgör premien normalt en skattepliktig
kapitalvinst. För optioner som har längre löptid än ett år beskattas premien
samma år som optionen utfärdas. Vid utnyttjandet av optionen uppkommer nor-
malt en kapitalförlust för arbetsgivarbolaget. Kapitalförlusten hamnar normalt i
den s.k. kvittningsfållan och är därmed avdragsgill endast mot kapitalvinster vid
försäljning av aktier och liknande värdepapper. Frågan om utfärdarens beskatt-
ning har dock föranlett viss osäkerhet efter lagstiftningen år 2000 om återköp av
bolagets egna aktier m.m., se vidare nedan avsnitt 5.2.2.. Beskattningsfrågorna
för utfärdande bolag har dock nyligen klargjorts av Regeringsrätten genom ett
överklagat förhandsbesked.5

Enligt ett uttalande från Redovisningsrådet akutgrupp i april 1995 skall värde-
förändringen avseende en syntetisk option redovisas löpande såsom en personal-
kostnad.

5.2.2. Beskattning av personaloptioner som inte utgör värdepapper

Den anställde

Genom särskild lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 1998 regleras bland
annat beskattningstidpunkten för anställdas rättigheter att förvärva värdepapper
där rättigheterna i sig inte utgör värdepapper.6 Beskattningen hos den anställde
skall inte ske när rättigheterna tilldelas utan först när rättigheterna utnyttjas för
förvärv av värdepapper eller – för det fall avyttring skulle vara möjlig – när
rättigheterna avyttras. Därtill finns vissa särskilda regler för beskattning vid in-
och utflyttning i och ur riket. Reglerna om beskattningstidpunkt m.m. finns i 10
kap. 11 § andra stycket Inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Begreppet personaloption är inte definierat i lagtexten. Av förarbetena framgår
att detta beror på en önskan att fånga upp samtliga rättigheter som inte utgör
värdepapper och som således skall beskattas såsom tjänsteinkomst hos den
anställde på samma sätt som lön och andra naturaförmåner.7 I propositionen anges

5 Regeringsrättens dom den 8 februari 2002 i mål 1835–2001.
6 Prop. 1997/98:133, SFS 1998:337.
7 Prop. 1997/98:133 s. 31 f.
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dock vilka kriterier som normalt utmärker de personaloptioner som lagstiftaren
avsett att reglera:

”En personaloption är en rättighet som riktar sig enbart till anställda inom ett företag
eller en företagsgrupp. Rättigheten består i att den anställde erhåller en rätt att under
vissa förutsättningar i framtiden förvärva aktier till ett i förväg bestämt pris. Det är
fråga om en standardiserad rättighet, vilket betyder att optionsvillkoren är bestämda på
ett enhetligt sätt för samtliga anställda som får del av förmånen. Ofta är villkoren
bestämda i en av företaget beslutad optionsplan. I flertalet fall erhåller den anställde
personaloptionen utan att betala någon ersättning till utställaren. Personaloptionerna
kännetecknas av att de är förenade med förfoganderättsinskränkningar, t.ex. att de inte
får överlåtas eller pantsättas, och att de kan utnyttjas först efter viss kvalifikationstid.
Det är inte ovanligt att optionen är uppdelad i ”etapper” med olika kvalifikationstider.
Optionens löptid är lång, ofta tio år. Vanligtvis förfaller personaloptionen, eventuellt
efter en kortare karenstid om anställningen upphör på grund av uppsägning, avskedande
eller dödsfall.”8

Den anställde beskattas, på sätt ovan angivits, såsom för lön på skillnaden mellan
marknadsvärdet av de aktier som förvärvas och lösenpriset enligt personal-
optionsvillkoren. Personaloptioner är uteslutande ett skatterättsligt begrepp som
medför att beskattningen skjuts upp till dess personaloptionen utnyttjas eller
avyttras. Fördelen är att ingen beskattning och inget arbetsgivaravgiftsuttag sker
vid förvärvet, vilket innebär att den anställde normalt kan tilldelas fler optioner än
vad som kunnat ske vid värdepapperslösningar inom samma ekonomiska ramar.
Vidare kan tilldelningen av personaloptioner ske utan risktagande för den
anställde och för utfärdaren eftersom varken betalning eller skatt för optionen
utgår vid tilldelningen.

En annan markant fördel är att personaloptioner på ett effektivt sätt kan förenas
med inlåsningar och förfoganderättsinskränkningar som är kopplade till anställ-
ningen. Eftersom personaloptioner undantagslöst ges vederlagsfritt till de anställ-
da är det i regel också möjligt att optionerna förenas med villkor om att de helt
eller delvis förloras om anställningen upphör inom viss tid.9

Utfärdaren/arbetsgivaren

För utfärdaren eller för arbetsgivarbolaget uppkommer en skyldighet att betala
arbetsgivaravgifter på samma underlag som den anställde lönebeskattas för vid
utnyttjandet. Vidare skall kontrolluppgift lämnas samt preliminär skatt innehållas
såsom vid utbetalning av vanlig kontant lön. Preliminär skatt kan dock inte
innehållas för mer än vad som kontant utbetalas under redovisningsperioden.

8 Prop.1997/98:133 s. 24 f.
9 Här kan dock arbetsrättsliga frågeställningar uppkomma i vissa länder.
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För utfärdaren av personaloptioner kan betydande kostnader uppkomma om
inga säkringsåtgärder vidtas (s.k. hedging). För leveransskyldigheten avseende
underliggande aktier kan olika metoder övervägas, t.ex. att samtidigt utfärda
teckningsoptioner till extern part avseende aktien eller att ägarna förbinder sig att
leverera befintliga aktier. Vidare kan hedging ske genom t.ex. swap-arrangemang
med ett finansiellt institut eller genom återköp av egna aktier. Valet av metod får
avgöras av omständigheterna i det enskilda fallet. Kostnaderna för hedging-
arrangemang och de formella kraven för vad som är juridiskt möjligt skall dock
inte underskattas. För de sociala avgifterna tillkommer vissa frågor av skatterätts-
lig och praktisk natur när hedgen skall omvandlas i kontanter för att leveras in till
statsverket.

Redovisningsfrågorna i samband med personaloptioner är såvitt känt inte
klarlagda. Liksom vid syntetiska optioner torde i vart fall en ohedgad personal-
option sannolikt få en löpande resultatpåverkande effekt. I allmänhet har perso-
naloptionsåtaganden som hedgats inte redovisats löpande under förutsättning att
lösenpriset för desamma inte understigit börskursen på den underliggande aktien
vid tilldelningstidpunkten. Under löptiden skall normalt arbetsgivaravgifterna
periodiseras över viss tid även om de är ”säkrade” t.ex. genom egna aktier. Det har
lett till att arbetsgivaravgifterna i större program i allmänhet säkras upp genom
options- eller swapavtal med någon extern part.

När det gäller avdragsmöjligheterna för utfärdaren av personaloptioner så är
inte heller dessa frågor klarlagda. Avdragsrätten hos arbetsgivarbolaget för en
skattepliktig förmån hos dess anställda är inte beroende av varandra. Ingen
kongruensprincip råder således.

Frågan om avdragsrätten för personaloptionsprogram såsom för lönekostnad
har behandlats helt kort i förarbetena efter det att Riksskatteverket tagit upp
frågan om bolagets avdragsrätt för löneförmånerna.

”Riksskatteverket har i sitt remissvar anfört att fråga uppkommer om det bolag som
utfärdat optionen har rätt till avdrag för denna. Regeringen konstaterar att frågan om när
en lönekostnad uppkommer beror på hur optionen är utformad. En lönekostnad upp-
kommer normalt när optionen utnyttjas av den anställde. Huruvida en avdragsgill
lönekostnad har uppkommit dessförinnan beror på utformningen av optionsplanen.”10

Av uttalandet torde kunna dras slutsatsen att avdragsrätt i samband med perso-
naloptioner normalt bör hanteras enligt generella principer för lönekostnader. Det
innebär också i normalfallet att avdrag såsom för lön bör ske vid samma tidpunkt
och med samma belopp som blir föremål för förmånsbeskattning hos den anställ-
de och för arbetsgivaravgifter hos arbetsgivarbolaget. Den fråga om ett eventuellt

10 Prop. 1997/98:133 s. 33.
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tidigarelagt avdrag som anges i propositionen tar närmast sikte på sådana situatio-
ner då den framtida kostnaden för personaloptionsåtagandet kommer att bekostas
av annan t.ex. genom att en finansiell aktör mot ersättning åtar sig att leverera
aktier till de anställda. I sådana fall uppkommer ju lönekostnaden redan när
ersättningen betalas till den finansiella aktören. Däremot uppkommer ingen ytter-
ligare kostnad för utfärdaren av personaloptionen för att fullgöra leveransen av
aktier enligt personaloptionsåtagandet.

Genom lagstiftning som trädde i kraft den 10 mars 2000 infördes regler i den
civilrättsliga lagstiftningen avseende vissa aktiebolags rätt att återköpa egna ak-
tier.11 Den civilrättsliga lagstiftningen åtföljdes av vissa särskilda skatteregler12.
Återköp av egna aktier påverkar redovisningsmässigt inte bolagets resultat utan
utgiften för förvärv belastar bolagets fria egna kapital. På motsvarande sätt skall
en överlåtelse av egna aktier inte resultatföras utan inkomsten ökar i stället
bolagets egna kapital. Det innebär att redovisningsmässigt tas egna aktier inte
heller upp som tillgång i balansräkningen.

De skatteregler som infördes i samband med de civilrättsliga och redovisnings-
mässiga reglerna medför att ingen skattskyldighet för kapitalvinst och ingen
avdragsrätt för kapitalförlust föreligger vid ett bolags transaktioner i egna aktier.
Detsamma gäller för vinst och förlust då bolaget utfärdar eller avyttrar optioner,
terminer eller liknande instrument vars underliggande tillgångar består av egna
aktier.

Det är osäkert om dessa skatteregler innebär att avdrag inte heller skall medges
för faktiska lönekostnader för det fall egna aktier genom t.ex. personaloptions-
program överförs till anställda där värdeförändringen på aktierna mellan tilldel-
ningstidpunkten och utnyttjandetidpunkten beskattas såsom löneförmån. Frågan
kommer med all sannolikhet att prövas inom kort genom förhandsbesked från
Skatterättsnämnden.

Trots de skattemässiga oklarheterna vad avser utfärdarens kostnader och
avdragssituation har utvecklingen i Sverige under de två, tre senaste åren
inneburit ett frångående från kapitalbeskattade teckningsoptioner till förmån för
tjänstebeskattade personaloptioner som incitament. Detta beror framför allt på att
personaloptioner inte medför något initialt risktagande för de anställda då perso-
naloptionerna tilldelas vederlagsfritt. Vid införandet av personaloptionsprogram
bör dock alltid övervägas hur bolaget skall säkerställa leverans av aktier vid
utnyttjande av personaloptioner och hur säkerställande skall ske av de med
aktiekursen parallellt växande socialavgifterna.

11 Prop. 1999/2000:34, SFS 2000:66.
12 Prop. 1999/2000:38, SFS 2000:79.
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Diskussionspunkter

Incitamentsprogram reser en rad civilrättsliga frågor. En första sådan fråga är hur
ett beslut om införande av ett incitamentsprogram skall fattas. Såvitt avser
program baserade på teckningsoptioner följer av aktiebolagslagen att stämman
skall besluta i saken. Starka skäl talar här för att man, på det sätt som föreskrivs i
den svenska s.k. Leo-lagen inte tillåter att beslutet delegeras till styrelsen och
kräver att stämmans beslut fattas med ett högt majoritetskrav. Beslut om utfär-
dande av syntetiska optioner eller personaloptioner bör normalt kunna fattas av
styrelsen, men om programmet är mycket stort och kan förväntas få väsentlig
betydelse för bolaget kan det vara lämpligt att låta bolagsstämman ta ställning
även till sådana program. Ett beslut av någon utomstående om utfärdande av
köpoptioner berör inte direkt bolaget. Om emellertid bolaget skall medverka till
ett incitamentsprogram baserade på sådana köpoptioner bör beslut om sådan
medverkan fattas av bolagets styrelse.

En för aktieägarna väsentlig fråga är vidare vilken utspädning av aktieägandet
och vilka kostnader för bolaget som ett visst incitamentsprogram kan komma att
medföra. Frågan om hur stor utspädning och hur stora kostnader som är accep-
tabbla ägnar sig emellertid knappast för reglering, därtill är verkligheten alltför
mångfacetterad. Det är en fråga som aktieägarna själva måste ta ställning till.

En i praktiken ofta ställd fråga är om styrelseledamöter bör ha rätt att deltaga i
incitamentsprogram. Det kan antas att styrelsens ledamöter på grund av jäv är
förhindrade att delta i beredningen av och beslut om ett förslag till bolagsstäm-
man om ett teckningsoptionsprogram för personalen, om styrelseledamöterna
också själva skulle omfattas av programmet. Om förslaget vid stämman framställs
av en eller flera aktieägare, gör sig visserligen den aktiebolagsrättsliga jävsprob-
lematiken inte på samma sätt gällande, men misstanke kan i så fall ibland
uppkomma att styrelsen i realiteten ligger bakom förslaget. Styrelseledamöter bör
därför inte delta i teckningsoptionsprogram för personalen om inte särskilda skäl
föreligger. En annan fråga är om styrelsearvodet helt eller delvis kan utgöras av
exempelvis teckningsoptioner. Under förutsättning att beredningen av ett sådant
ärende inte skett under medverkan av någon styrelseledamot eller av bolags-
ledningen och det inte heller är styrelsen som lägger fram förslaget för bolags-
stämman kan från aktiebolagsrättsliga utgångspunkter inga invändningar göras
mot att bolagsstämman beslutar att så skall vara fallet. Detsamma gäller
syntetiska optioner.

Några principiella invändningar kan inte riktas mot att ett bolag medverkar till
att någon utomstående ställer ut köpoptioner till styrelseledamöterna. Med
hänsyn till den risk som kan föreligga för obehörig påverkan i förhållande till
optionsutfärdaren bör emellertid styrelseledamöters deltagande i ett sådant pro-
gram underställas bolagsstämman för godkännande. Om köpoptionerna utfärdas
av en ägare i bolaget bör optionsutfärdaren inte delta i bolagsstämmans beslut.
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Incitamentsprogram är numera ofta globala där anställda i många olika länder
deltar. Därvid uppkommer ett antal skattefrågor som kan hindra eller försvåra
implementeringen på lika villkor i alla länder. Exempel på sådana svårigheter kan
vara att optioner beskattas vid olika tidpunkter och på olika underlag i skilda
länder. Detta kan verka hämmande på önskemålet att införa programmet för
anställda i vissa länder eftersom attraktionskraften i programmet kan gå förlorad
om skattekonsekvenserna blir negativa. En strävan bör därför vara att genom
internationellt samarbete t.ex. inom OECD försöka harmonisera skattereglerna i
de olika länderna.

Ett annat problemområde är personalförflyttningar över gränserna. Vid olika
skattesystem i skilda länder kan situationer uppkomma då en innehavare blir
beskattad mer än en gång för en optionsförmån (t.ex. både vid grant och vid
exercise). Om innehavaren inte ges möjlighet till avräkning för tidigare erlagda
skatter i annat land kan dubbelbeskattning uppkomma. På samma sätt kan icke-
avsedd skattfrihet uppkomma. Även här bör internationellt samarbete ske i syfte
att eliminera sådana skatteeffekter i samband med personalförflyttningar. En
avräkningsrätt bör t.ex. kunna krävas för skatter erlagda i annat land på samma
optionsförmån även om beskattningen uppkommit under ett annat år och på ett
annat underlag.

I de länder där optionsprogram beskattas först vid utnyttjandet såsom tjänste-
inkomst uppkommer många gånger ett arbetsgivaravgiftsuttag för arbetsgivaren/
utfärdaren. I de länder, däribland Sverige, där socialavgiftsuttaget är mycket högt
(drygt 32 %) kan betydande belopp komma att belasta arbetsgivarbolaget. Dessa
socialavgifter är inte heller förutsebara eftersom underlaget räknas fram först när
den anställde väljer att utnyttja sin option i framtiden. I Sverige har näringslivs-
organisationer försökt få till stånd en lättnad i socialavgiftsuttaget. Ännu har dock
ingenting hänt i detta avseende. I andra nordiska länder finns däremot sådana
lättnader för personaloptioner.

När det gäller avdragsrätten för bolagets kostnader i samband med optionspro-
gram varierar reglerna i olika länder. I vissa länder medges avdrag oavsett om
kostnad uppkommit eller ej. Där medges avdrag för arbetsgivarbolaget i samma
omfattning som den anställde beskattas för sin optionsförmån. I andra länder
däremot är det avgörande för avdragsrätt att en faktisk kostnad belastar arbets-
givarbolaget. Vidare kan ett bolag i koncernen t.ex. ett moderbolag inte stå för
kostnader för anställda i andra bolag, t.ex. i dotterbolag utan att detta medför
skattekonsekvenser i koncernen. Även i detta avseende kan det vara betydelsefullt
att söka lösningar som är enhetliga för undvikandet av skatteplanering och skatte-
problem.
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