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Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2009 gäller nya regler för beskattning av förmån på personal-
optioner. Anledningen till de nya reglerna är att de tidigare har ansetts strida mot EG-
rätten. De tidigare reglerna innebar att en innehavare av personaloptioner vid en utflyttning 
från Sverige fick betala skatt på en förmån som ännu inte erhållits, så kallad avskattning. 
Andra länders liknande bestämmelser har underkänts av EG-domstolen i rättsfall såsom 
Lasteyrie och N. Det svenska Skatteverket tog efter de rättsfallen ställning i frågan och ut-
tryckte att avskattning ej skulle ske, även Regeringsrätten antog samma ståndpunkt vilket 
nödvändiggjorde ny lagstiftning. 

Lagstiftaren kom fram till att enbart borttagandet av avskattningsregeln skulle kunna leda 
till såväl dubbelbeskattning som skattefrihet. Därför skulle samtidigt en ändring av skatte-
pliktens omfattning gällande personaloptionsförmån införas. Valet gällde två olika            
alternativ, proportionering eller utvidgad skatteplikt. Den metod som valdes och som nu 
ska gälla är utvidgad skatteplikt eftersom regeringen ansåg att det var den mest ändamåls-
enliga metoden samt det bästa sättet att undvika utflyttning i skatteplaneringssyfte. Flera 
sakkunniga uttalade i remissyttranden och artiklar att de föredrog proportionerings-
metoden då det är en metod med internationell acceptans. De ansåg att användandet av 
proportionering skulle medföra harmonisering med övriga medlemsländers skattesystem 
vilket skulle öka förutsebarheten och underlätta för den fria rörligheten och effektivisering-
en av EU:s inre marknad. 

Sverige har i och med sitt medlemskap i EU förbundit sig till att följa EG-rätten. Även om 
det inte finns någon harmonisering på området för direkt beskattning, måste medlems-
länderna ha EG-rätten och de fri- och rättigheter som EG-fördraget garanterar i åtanke då 
de lagstiftar. Nationell rätt får ej göra skillnad på medborgare från olika länder, inte heller 
mellan en medborgare som stannar i ett medlemsland och en medborgare som flyttar ut. 
Den tidigare avskattningen medförde en sådan skiljaktighet och stred därför mot EG-
rätten. Näringslivets Skattedelegation har uttryckt en oro att också de nya bestämmelserna 
kan komma att strida mot EG-rätten då de kan vara diskriminerande för de som flyttar hit 
och blir obegränsat skattskyldiga jämfört med de som är bosatta i Sverige och tillfälligt   
flyttar utomlands för att arbeta. 

Utvidgad skatteplikt innebär att den begränsade skattskyldigheten angående förmån av  
personaloption som kunnat utnyttjas innan flytt till Sverige slopas. Generell skatteplikt för 



 

all inkomst blir tillämplig även på förmån av personaloption, vilket innebär att förmån som 
intjänats utomlands kommer att beskattas i Sverige. Dubbelbeskattning kommer att uppstå 
på förmån av personaloption oftare än tidigare och ska då undanröjas genom tillämpning 
av skatteavtal. I de flesta skatteavtal fördelas beskattningsrätten genom proportionerings-
metoden. I praktiken innebär utvidgad skatteplikt att skattskyldiga som flyttar till ett land 
med vilket Sverige har skatteavtal, där creditmetoden tillämpas, kommer att beskattas på 
hela förmånsvärdet med en skattesats motsvarande den som används på svenska förvärvs-
inkomster.  I det fall att den skattskyldiga flyttar till ett land med vilket Sverige har skatte-
avtal och där exemptmetoden tillämpas beskattas vardera del med den skattesats respektive 
land har, vanligtvis blir den totala skattesatsen lägre jämfört med creditmetoden. 

Vi anser att regeringen har gjort ett tveksamt val av metod för utformandet av skatte-
pliktens omfattning, då de än en gång väljer att avfärda proportionering som är en inter-
nationellt accepterad metod. En proportioneringsmetod skulle bättre uppfylla ändamålet att 
varje land ska beskatta det som är hänförligt till verksamhet där och på ett mer effektivt sätt 
undvika skatteplanering. EU:s inre marknad medför många fördelar för Sverige och det är 
viktigt att effektivisera den ytterligare. En nationell proportioneringsregel skulle öka förut-
sebarheten och rättssäkerheten för de som är verksamma över gränserna. 
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Abstract 

From January first 2009 there are new rules concerning taxation of benefits derived from 
stock-options. The new rules have been created because the old ones were regarded in-
compatible with EC-law.  The old rules meant that a person in possession of stock options 
when moving out of Sweden had to pay tax on an unrealized benefit; this is called exit-
taxation. Other countries’ similar rules have been disapproved by the ECJ in cases such as 
Lasteyrie and N. After those court cases the Swedish tax authority decided that exit       
taxation would not take place, the Swedish Supreme Administrative Court were of the 
same opinion and therefore new legislation was needed.  

The legislator found that the removal of the exit tax could result in double taxation or no 
taxation at all and therefore they also had to modify the rules about the scope of the tax   
liability concerning an employment benefit attributable to a stock- option. Two different 
methods were analyzed, the proportion method and an extended tax liability. The method 
that the legislator chose to introduce and that is now applicable is extended tax liability. 
Their arguments were that this method was the most suited for the purpose and the best 
way to avoid tax evasion. Many experts expressed that they preferred a proportion method 
because it is a method with international acceptance. They were of the opinion that a pro-
portion method would increase the harmonization of different countries’ tax systems, 
which would enhance the predictability and facilitate the free movement and efficiency of 
the European Union’s inner market.  

By being a member of the European Union, Sweden is bound by the laws of EC. Even 
though there is no harmonization within the area of direct taxation, the member states has 
to have the EC legislation and the freedoms and rights that are guaranteed by the EC treaty 
in mind when they legislate. National courts are not allowed to discriminate on the basis of 
citizenship and they cannot treat a citizen which is moving out from the country any      
different from a citizen that is staying in the country. The Swedish exit taxation concerning 
stock options involved such discrimination and was therefore considered to be in-
compatible with EC law. Näringslivets Skattedelegation have expressed worries that the 
new rules also can be regarded as incompatible with EC law because they are discriminating 
people that move here and becomes liable to unlimited taxation compared to those who 
are residents here and go abroad temporary for work.   

Extended tax liability means that the restricted duty to pay taxes concerning benefit derived 
from stock options that were usable before moving to Sweden is abolished.  General tax  



 

liability on income will be applicable on benefit derived from stock options which means 
that benefit derived from employment abroad will be taxable in Sweden.  Double taxation 
will arise more often than before and it is supposed to be solved by applying tax treaties. In 
most tax treaties the proportion method is used when allocating the right to tax a benefit. 
When moving to a state which Sweden has a tax treaty with, where the credit method is 
used, an extended tax liability will result in a bigger tax burden for the individual than when 
a proportion method is used directly in national legislation. When moving to a country 
where the tax treaty includes the exempt method, each part of the income is taxed in the 
country of origin, the total tax rate is often lower then when using the credit method.   

We are of the opinion that the government has made a doubtful choice when creating the 
new rules concerning the scope of the tax liability and when they once again are dismissing 
the proportion method which is a method of international acceptance. A proportion 
method would fulfil the purpose of making sure that every country levies tax on incomes 
which originate from employment there and it would also hinder tax avoidance in a more 
efficient way.  The inner market of the European Union contributes with many advantages 
for Sweden and it is important to make it more efficient.  A proportion method in national 
legislation would increase the predictability and the legal security for they who move across 
the borders.    
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Incitamentsprogram är en form av belöningsprogram som många företag använder sig av 
för att motivera sin personal.  De finns i flera olika varianter, bland annat olika options-
program, konvertibler och bonus i form av extra lön. Användningen av incitaments-
program ökar bland företag i Sverige,1 ett av de populäraste alternativen är personal-
optioner.2 

En innehavare av en option besitter en rätt/skyldighet att i framtiden vid ett bestämt      
tillfälle köpa/sälja aktier till ett i förväg bestämt pris.3  Personaloptioner riktar sig vanligtvis 
enbart till en grupp inom ett företag och det erläggs oftast ingen ersättning för själva       
optionen. Dock är den ofta behäftad med vissa inskränkande villkor som till exempel att 
den inte fritt kan överlåtas, är beroende av fortsatt anställning och har en stegvis            
kvalifikationstid till när rätten att köpa aktierna inträder.4 På grund av dessa villkor        
klassificeras personaloptioner till skillnad från vanliga optioner inte som värdepapper.5 
Värdet för förmånen, alltså skillnaden mellan vad innehavaren får betala för aktierna då   
optionen utnyttjas och vad marknadsvärdet är för aktierna vid det tillfället, ska beskattas i 
inkomstslaget tjänst.6 

I Sverige innebar de tidigare reglerna angående beskattning av personaloptioner att en     
innehavare beskattades för eventuell förmån då optionen utnyttjades och förvärv av under-
liggande aktier skedde.7 I det fall en innehavare av personaloptioner flyttade ut ur Sverige 
skulle beskattning ske vid utflyttning,8 oavsett ifall de utnyttjats eller inte, så kallad av-
skattning.9 Denna bestämmelse infördes för att undvika att innehavare av personaloptioner 
som flyttar utomlands skulle undkomma beskattning.10  

De tidigare reglerna som innebar en avskattning av personaloptioner vid utflyttning ur  
Sverige har ansetts strida mot EG-rätten. Restriktioner som påverkar de fri- och rättigheter 
som garanteras av EG-fördraget,11 är förbjudna.12 I propositionen13 till de gamla reglerna 
                                                 
1 Svenskt Näringsliv, promemoria ” Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments-

2 Nya incitamentsprogram vanligast bland börsens hälsovårdsföretag - personaloptioner populärast, KPMG. 

3 44 kap 12 § Inkomstskattelag (1999:1229). 

4 Proposition 1997/98:133 – Beskattning av personaloptioner s 21. 

5 RÅ 1994 not. 41 och RÅ 1994 not. 733. 

6 10 kap 1 § IL. 

7 10 kap 11 § 1 st IL. 

8 10 kap 11 § 2 st IL. 

9 Proposition 1997/98:133 s 37. 

10 Proposition 1997/98:133 s 36. 

11 Fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital samt personers och företags etableringsfrihet. 

12 Artikel 12 EG-fördraget. 

13 Proposition 1997/98:133. 



Inledning 

 2 

diskuterades ifall avskattning skulle strida mot EG-rätten men det konstaterades att det då 
inte fanns någon rättspraxis som fastställde att dylika avskattningsregler stred mot EG-
rätten.14 Sedan dess har det dock kommit rättsfall från EG-domstolen som fastställer att så 
är fallet.15  

Skatteverket fastställde i ett ställningstagande, i enlighet med EG-praxis, att avskattnings-
regeln ej skulle tillämpas och att en innehavare istället fick ta upp förmånen det               
beskattningsår personaloption utnyttjas.16 Även svenska rättsfall har klargjort att en förmån 
ska tas upp till beskattning vid utnyttjande av personaloptionen.17 Regeringen har även fast-
ställt att avskattning av personaloptioner inte är förenligt med EG-rätten,18 bland annat 
med hänvisning till rättsfall från EG-domstolen.19 

Finansdepartementet utarbetade en promemoria om slopning av avskattning på personal-
optioner vid utlandsflytt.20 Ett flertal remissinstanser lämnade därefter remissyttranden på 
promemorian och regeringen presenterade en proposition om slopad avskattning för     
personaloptioner till riksdagen.21 Propositionen innebär att avskattning på personaloptioner 
ska slopas och förmånen ska tas upp till beskattning då den utnyttjas oavsett i vilket land 
innehavaren befinner sig.22 

Riksdagen antog regeringens förslag den 22 oktober 2008, de biföll proposition 
2007/08:152 och de nya reglerna gäller från och med 1 januari 2009. 

Efter att de nya svenska reglerna har antagits har rådet uttalat sig i frågan om exit-
beskattning. De menar att det är viktigt att samordna reglerna kring exitbeskattning då  
skattesubjekt flyttar mellan medlemsländer för att undvika den dubbelbeskattning som kan 
uppstå på grund av ländernas olika skattesystem. Rådet understryker att en lösning på om-
rådet bör baseras på befintliga instrument, de nämner speciellt skatteavtalen. Lösningen ska 
begränsa den administrativa bördan för de skattskyldiga och skydda medlemsstaternas     
legitima finansiella intressen. Rådet har utformat vägledande principer som de uppmanar 
medlemsländerna att följa.23 

                                                 
14 Proposition 1997/98:133 s 39. 

15 C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant mot Ministère de l´Économie, des Finances et de l´Industrie, (REG 
2004 p I-2409). 

16 Skatteverkets ställningstagande till Beskattning av personaloptioner vid utflyttning till annat EU/EES-land, 
Dnr 131 581221-05/111, 2005-11-04. 

17 RÅ 2004 ref 50. 

18 RÅ 2008 not 70. 

19 C-470/04 N mot Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, (REG 2006 p I-7409). 

20 Ds 2006:23 Slopad avskattning för personaloptioner. 

21 Proposition 2007/08:152 – Slopad avskattning för personaloptioner. 

22 Proposition 2007/08:152 s 22. 

23 Rådets Resolution av den 2 december 2008 om samordning av utflyttningsbeskattning, Europeiska Unio-
nens officiella tidning (2008/C 323/01). 
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1.2 Syfte 

Vi ska analysera huruvida utvidgad skatteplikt för reglering av skattepliktens omfattning är 
den mest lämpliga metoden ur ett EG-rättsligt perspektiv. Regeringens argument för att in-
föra utvidgad skatteplikt är att metoden är den mest ändamålsenliga och att utflyttning i 
skatteplaneringssyfte bäst undviks. De menar även att utvidgad skatteplikt innebär en större 
enhetlighet gentemot beskattning av övriga förvärvsinkomster. Vi ska utreda huruvida     
argumenten är hållbara från en objektiv synvinkel och ifall de åsikter som uttryckts av    
remissinstanserna, angående att de nya reglerna är av en diskriminerande karaktär, är       
berättigade. 

1.3 Metod 

För att kunna besvara vår problemformulering kommer vi analysera tidigare lagstiftning, 
och propositionen med de nya reglerna.24 Med hjälp av förarbetena som legat till grund för 
lagändringen vill vi få reda på lagstiftarens syfte med de nya bestämmelserna angående  
skattepliktens omfattning. För att kunna besvara vårt syfte kommer vi även att använda oss 
av gemenskapsrättslig lagstiftning och praxis från EG-domstolen. Det är av stor vikt att 
förklara en del grundläggande begrepp, vi tar därför hjälp av doktrin. Då Sverige är medlem 
i OECD och organisationens modellavtal har stor betydelse för internationell beskattning 
redogör vi även för OECD:s riktlinjer för beskattning av personaloptioner. 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer att inrikta oss på de nya bestämmelserna angående skattepliktens omfattning 
och kommer inte beröra övriga regeländringar i propositionen. För att kunna besvara vårt 
syfte kommer vi att klargöra vissa begrepp, dock kommer vi inte göra några djupare      
analyser av dem. 

1.5 Disposition 

I kapitel två redogör vi för vad personaloptioner är och de tidigare reglerna för               
beskattningen av dem. Därefter redogör vi för vad som lett fram till den nya propositionen 
i kapitel tre, bland annat rättsfall från EG-domstolen. I kapitel fyra berör vi OECD och   
deras modellskatteavtal. I kapitel fem sammanfattar de ändringar vad gäller skattepliktens 
omfattning som ska gälla. I kapitel sex ger vi konkreta exempel på hur de nya reglerna om 
skattepliktens omfattning kommer att se ut. Slutligen i kapitel sju kommer vår analys och 
en slutsats angående de nya reglerna med våra egna åsikter. 

1.6 Terminologi 

A-SINK  Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bo-
satta artister m fl 

Avräkningslagen  Lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt 

Creditmetoden   Avräkningsmetoden 

                                                 
24 Proposition 2007/08:152. 
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EG   Europeiska Gemenskaperna 

EGD   Europeiska Gemenskapens Domstol 

EU   Europeiska Unionen 

Exemptmetoden  Undantagandemetoden 

IL    Inkomstskattelag (1999:1229) 

LLMS  Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silfver-
berg Christer, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatte-
rätt. 

SINK  Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bo-
satta 

FAR    Föreningen Auktoriserade Revisorer 

NSD    Näringslivets Skattedelegation 
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2 Personaloptioner 

2.1 Inledning 

För att få en bakgrund i ämnet ger vi i det här kapitlet en definition av vad personal-
optioner är och redogör för hur de tidigare bestämmelserna för beskattning av dem såg ut. 
Vi förklarar även begrepp som är av stor vikt vid beskattning av personaloptioner, både för 
de tidigare reglerna och för de nya.   

2.2 Personaloptioner 

Personaloptioner är en form av incitamentsprogram, bonussystem, som företag har för att 
motivera sin personal. Incitamentsprogram finns i flera olika modeller, vanligast är          
optionsprogram.25 Idag står personaloptioner för en stor andel av incitaments-
programmen.26 

Personaloptioner gäller oftast rätten att förvärva aktier i företaget där innehavaren är       
anställd eller ett företag inom samma koncern. De är vanligtvis behäftade med förfogande-
rättsinskränkande villkor som till exempel att innehavaren fortsättningsvis ska vara anställd, 
att optionerna inte kan överlåtas och att de har en kvalifikationstid innan innehavaren kan 
utnyttja sin option och förvärva aktier. Personaloptioner utgör inget värdepapper, till   
skillnad från vanliga optioner, på grund av de villkor de är behäftade med.27 

Vid förvärv av personaloption erläggs normalt ingen premie,28 därav villkor som till        
exempel fortsatt anställning. Det är vanligt att de är förknippade med en kvalifikationstid 
som infaller stegvis,29 det vill säga att delar av en option kan utnyttjas vid olika tidpunkter. 
Kvalifikationstid är den tid mellan att optionen erhålls (grant) och den tid då hela optionen 
är möjlig att utnyttja (100 % vesting). Vid utgång av denna får innehavaren utnyttja         
optionen men när den verkligen utnyttjas är upp till innehavaren. 

2.3 Tidigare regler 

Personaloptioner är en förmån som utges av arbetsgivare till arbetstagare, förmåner        
erhållna på grund av anställning ska tas upp till beskattning.30 Det som ska beskattas är 
skillnaden mellan marknadspriset31 på aktierna och det pris optionsinnehavaren får betala. 
En förmån ska vanligtvis tas upp till beskattning då förvärvet av värdepapper sker,32 men 

                                                 
25 KPMG ”Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag”, s 5. 

26 28 % av de föreslagna under 2008, enligt ”Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag”, undersök-
ning gjord av KPMG 2008. 

27 RÅ 1994 not 41 och RÅ 1994 not 733. 

28 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s 47. 

29 Proposition 2007/08:152 s 12. 

30 11 kap 1 § 1 st IL. 

31 61 kap 2 § IL. 

32 10 kap 11 § 1 st IL tidigare lydelse. 
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eftersom personaloptioner inte klassificeras som värdepapper ska förmånen istället         
beskattas vid utnyttjandet av den33, alltså vid förvärvet av de underliggande aktierna. I det 
fall en innehavare flyttade ut ur Sverige skulle förmånen tas upp till beskattning till den del 
förmånen kunnat utnyttjas34, så kallad avskattning35. Vid utflyttning från Sverige skulle en 
värdering av personaloptionerna göras och det beräknade förmånsvärdet tas upp till be-
skattning. En innehavare beskattades för en förmån som inte var realiserad. 

Svenska regler för beskattning av personaloptioner utgår från att förmån av personaloption 
intjänas momentant vid den tidpunkt då rätten att utnyttja optionen infaller.36 Tidigare be-
stämmelser innebar att en innehavare av personaloptioner som flyttade till Sverige efter att 
optionerna blivit tillgängliga för utnyttjande behövde inte ta upp förmånen till beskattning i 
Sverige.37 Sverige ansåg att förmån som blivit tillgänglig innan inflyttning till Sverige inte 
härrör hit och ska därför ej beskattas här. 

2.3.1 Begränsad och obegränsad skattskyldighet 

2.3.1.1 Obegränsat skattskyldig 

I Sverige är det skillnad på obegränsat och begränsat skattskyldiga. En obegränsat skatt-
skyldig i Sverige är skattskyldig i Sverige för samtliga inkomster, oavsett varifrån de     
kommer.38 Obegränsat skattskyldig är den som är bosatt i Sverige, den som stadigvarande 
vistas i Sverige och den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit 
bosatt här.39 En person ska anses bosatt där denne vanligtvis tillbringar sin dygnsvila,     
faktorer som var familjen bor har också betydelse.40 Stadigvarande vistas har definierats i 
praxis som en sammanhängande tidsperiod på minst sex månader och att dygnsvilan sker i 
Sverige.41 För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig an-
knytning hit ska bland annat personens medborgarskap, hur länge personen var bosatt i 
Sverige, ifall denne är varaktigt bosatt på annan ort och dylika förhållanden tas med i be-
dömningen.42 En person som har flyttat utomlands inom de senaste fem åren anses alltid 
ha väsentlig anknytning till Sverige, ifall denne inte kan påvisa annorlunda,43 detta kallas 
presumtionsregeln eller femårsregeln.44 

                                                 
33 10 kap 11 § 2 st 1 men IL. 

34 10 kap 11 § 2 st 2 men IL. 

35 Proposition 1997/98:133 s 37. 

36 Proposition 2007/08:152 s 23. 

37 11 kap 16 § IL, upphävd från 2009-01-01. 

38 3 kap 8 § IL. 

39 3 kap 3 § IL. 

40 7 § Folkbokföringslagen, se även proposition 2004/05:19 – Beskattning av utomlands bosatta s 30. 

41 Proposition 2004/05:19 s 30, se även RÅ 1981 not 4. 

42 3 kap 7 § 1 st IL. 

43 3 kap 7 § 2 st IL. 

44 Proposition 2004/05:19 s 31. 



Personaloptioner 

 7 

2.3.1.2 Sexmånaders- och ettårsregeln 

Det finns undantag från beskattning för obegränsat skattskyldiga bosatta i Sverige. Detta 
gäller då en skattskyldig under en tillfällig vistelse utomlands uppbär inkomst från           
anställning där,45 under förutsättning att den skattskyldige fortsatt anses bosatt i Sverige. 
Undantaget gäller i två olika situationer.  

Sexmånadersregeln gäller då en skattskyldig person har en anställning som innebär att  
denne vistas utomlands i minst sex månader, det krävs inte att anställningen ska vara i ett 
och samma land under hela tiden.46 Den inkomst som den skattskyldige får där beskattas 
inte i Sverige, under förutsättning att det andra landet beskattar inkomsten enligt där      
gällande rätt.47 Det ställs inga krav på hur mycket skatt det andra landet ska ta ut för att 
skattefrihet ska gälla i Sverige.48 

Ettårsregeln gäller då en obegränsat skattskyldig person har en anställning som innebär att 
denne vistas utomlands i minst ett år i ett och samma land. Den inkomst som den skatt-
skyldige får där beskattas inte i Sverige, oavsett om det andra landet beskattar inkomsten  
eller inte.49 

2.3.1.3 RÅ 2004 ref 50 

I rättsfallet, där Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked, fastslogs 
att vid beskattning av personaloptioner ska sexmånaders- och ettårsregeln tillämpas, precis 
som för övrig tjänsteinkomst, och att en personaloption ska tas upp till beskattning då den 
utnyttjas. 

BE var anställd vid LM Ericsson och hade blivit tilldelad personaloptioner. BE skulle    
under perioden september 2002 till mars 2004 tillbringa sin anställning vid ett dotterbolag i 
England. Personaloptionerna skulle bli tillgängliga för utnyttjande både när BE befann sig i 
Sverige och i England. BE:s familj skulle dock bo kvar i Sverige och BE skulle resa hem 
tillräckligt ofta för att anses vara bosatt i Sverige och därför blev ingen avskattning aktuell 
på grund av ettårsregeln.50 

2.3.1.4 Begränsat skattskyldig 

Begränsat skattskyldig är den som inte är obegränsat skattskyldig, är i Sverige som anställd i 
en utländsk stats beskickning eller är här på grund av att en familjemedlem är det.51 En be-
gränsat skattskyldig är skattskyldig för inkomster som härstammar härifrån eller har till-

                                                 
45 3 kap 9 § IL. 

46 3 kap 9 § 1 st IL. 

47 3 kap 9 § 1 st 2 men IL e contrario. 

48 LLMS s 515. 

49 3 kap 9 § 2 st IL. 

50 RÅ 2004 ref 50. 

51 3 kap 17 § IL. 
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räckligt stark anknytning till Sverige.52 Bland annat så beskattas tjänsteinkomst från         
anställning i Sverige.53 

2.3.1.5 SINK 

Den som är begränsat skattskyldig är inte skattskyldig för några inkomster i inkomstslaget 
tjänst enligt IL såvida denne inte har begärt att vara det.54 Däremot är denne skattskyldig 
enligt SINK,55 vilket innebär en lägre skattesats.56 Skattskyldig enligt SINK är fysiska     
personer som är bosatta utomlands men som uppbär skattepliktig inkomst i Sverige,57 dock 
är det som inte skulle anses som skattepliktig inkomst enligt IL inte heller skattepliktig    
enligt SINK.58 En skattskyldig enligt SINK kan begära att istället vara skattskyldig enligt IL 
om den så önskar,59 och därmed betala den högre skattesatsen.60 En anledning till att göra 
det kan vara att den skattskyldige då även får göra avdrag enligt IL vilket kan resultera i att 
skatten som ska betalas inte nödvändigtvis blir högre än om beskattningen sker enligt 
SINK. 

2.4 Sammanfattning 

Personaloptioner är en form av incitamentsprogram som idag används i många företag. De 
är att betrakta som en förmån och ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Tidigare beskattades 
de vid utnyttjandet och efter hur stor del som blivit tillgänglig i Sverige. Ifall en innehavare 
som är obegränsat skattskyldig flyttade ut ur Sverige beskattades denne för ett uppskattat 
förmånsvärde, så kallad avskattning. Ifall en innehavare flyttade till Sverige och blev obe-
gränsat skattskyldig beskattades denne inte för den del av personaloptionerna som blivit 
tillgänglig för utnyttjande innan inflyttningen. En begränsat skattskyldig beskattades för en 
förmån ifall den hade tillräckligt stark anknytning till Sverige. 

 

                                                 
52 3 kap 18-19 §§ IL, 5 § SINK, 7 § A-SINK, 1 § Kupongskattelagen. 

53 5 § 1 st 1 p SINK. 

54 3 kap 18 § 1 st 1 p IL och 4 § SINK. 

55 Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. 

56 25 %, 7 § SINK. 

57 3 § och 5 § SINK. 

58 5 § 4 st SINK. 

59 3 kap 18 § 1 st 1 p IL och 4 § SINK. 

60 Marginalskatt upp till ca 57 %, 63 kap 3 och 5 §§ IL. 
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3 EU 

3.1 Inledning 

EG-rätten har stor inverkan på svensk rätt då Sverige i och med sitt medlemskap i EU har 
förbundit sig till att följa EG-fördraget och de fri- och rättigheter som där garanteras alla 
medborgare. I det här kapitlet ger vi en bakgrund till den EG-praxis som vi anser är av    
relevans för vårt ämne. Vi sammanfattar de rättsfall från EGD som behandlar               
avskattningsregler och har haft inverkan på att de nya svenska bestämmelserna tillkommit, 
Lasteyrie-fallet och N-fallet. Då det råder diskussioner ifall de nya bestämmelserna kan 
komma att strida mot EG-rätten belyser vi även Bachmann-fallet vilket är det enda rättsfall 
där en diskriminerande skatteregel har rättfärdigats på grund av hänsyn till allmänintresset. 
Samtliga rättsfall analyserar vi och belyser de punkter som är av vikt för vårt syfte. Därefter 
beskriver vi den svenska rättsutvecklingen som i slutändan gjorde att den svenska          
avskattningsregeln ansågs strida mot EG-rätten. 

3.2 EG 

En av de främsta uppgifterna som EG har är att upprätthålla den inre marknaden,61 som 
innebär fri rörlighet för varor, människor, tjänster och kapital.62 Dessa friheter garanteras 
genom EG-fördraget som även garanterar en etableringsfrihet för såväl människor som   
företag.63 Artiklarna som garanterar dessa friheter har direkt effekt, vilket innebär att de   
direkt kan åberopas av enskilda personer utan att friheterna har införts i nationell rätt.64 

Flera områden är harmoniserade inom EU genom bland annat direktiv. Inom skatterätten 
är det dock främst den indirekta beskattningen65 som har harmoniserats. För att utforma ett 
direktiv om gemensam lagstiftning för direkt beskattning66 krävs enhällighet i rådet.67  I 
skattefrågor består rådet av medlemsländernas finansministrar som alla kommer från    
skattesystem som ser väldigt olika ut, enhällighet är därför svårt att uppnå. Arbetet med att 
harmonisera den direkta skattelagstiftningen har därför inte lett till några större fram-
gångar.68 

EU-medlemskapet påverkar dock ändå den nationella skattelagstiftningen inom området 
för direkt beskattning. I praxis har EG-domstolen med hjälp av fördragsbestämmelser, 
konstaterat EG-rättens absoluta företräde framför nationell rätt då konflikt mellan regel-

                                                 
61 Artikel 2 och 14 EG-Fördraget. 

62 Artikel 14 EG-fördraget. 

63 Artiklar 23, 39, 43, 49 och 56 EG-fördraget. 

64 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska skatte-
förvaltningen (Rec 1963 p 3). 

65 Indirekt beskattning omfattar skatt på produktion och konsumtion, till exempel mervärdesskatt. 

66 Direkt beskattning omfattar all form av beskattning av fysiska personer. 

67 Artikel 94 EG-fördraget. 

68 Ståhl och Persson Österman, EG-skatterätt s 17. 
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verken har uppstått.69 Enligt företrädesprincipen får nationell rätt som strider mot EG-
rätten inte tillämpas.70 Det har förtydligats på skatteområdet genom Avoir fiscal-fallet,71 där 
EGD kom fram till att medlemsländerna ej får ignorera de grundläggande fördrags-
friheterna vid skapandet av nationell skattelagstiftning. Nationella skattebestämmelser som 
hindrar den fria etableringsfriheten och förhindrar skapandet av en inre marknad, kan    
undanröjas med hjälp av EG-fördraget.72 Genom att konstatera att nationella bestämmelser 
strider mot EG-fördraget har EGD tvingat medlemsländerna att ändra eller ta bort en    
sådan bestämmelse och på så sätt har en indirekt harmonisering av direkta inkomstskatte-
regler tagit plats.  

3.3 EG-praxis 

3.3.1 Lasteyrie-fallet 

3.3.1.1 Sammanfattning 

I Lasteyrie-fallet73 kom EG-domstolen fram till att beskattning av orealiserad vinst eller   
inkomst vid utflyttning, det vill säga avskattning, strider mot EG-fördragets regel om        
etableringsfrihet.74 

Lasteyrie flyttade från Frankrike till Belgien och beskattades vid utflyttning för en           
orealiserad vinst enligt franska bestämmelser. Den franska bestämmelsen innebar att skatt-
skyldiga som, ägde eller under de senaste fem åren själva eller tillsammans med närstående 
ägt minst 25 procent av ett franskt företag, flyttade utomlands och haft sitt skatterättsliga 
hemvist i Frankrike under minst sex av de tio åren under vissa förhållanden skulle avskattas 
för eventuella latenta vinster.75 Då det var fallet för Lasteyrie beskattades han vid             
utflyttningen för skillnaden mellan marknadsvärdet och förvärvspriset.76 

Lasteyrie åberopade att den franska bestämmelsen stred mot gemenskapsrätten och den 
fria rörligheten.77 EG-domstolen kom fram till att den franska bestämmelsen angående   
exitbeskattning för orealiserade vinster på bolagsandelar vid utlandsflytt stred emot       
principen om etableringsfrihet78.79 

                                                 
69 26/62 van Gend & Loos (1963) ECR 1, 6/64 Costa v Enel (1964) ECR 585. 

70 6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L. (Rec 1964 p 1194). 

71 C-270/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken (Rec 1986 p 273) (Avoir Fi-
scal) p 24. 

72 Avoir-fiscal p 13. 

73 C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant mot Ministère de l´Économie, des Finances et de l´Industrie, REG 
2004 p I-2409. 

74 Lasteyrie, p 46-48 och 58, se även artikel EG-domstolen och exitskatten s 294. 

75 Lasteyrie, p 4. 

76 Lasteyrie, p 12. 

77 Lasteyrie, p 13. 

78 Artikel 43 EG-fördraget. 
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Att en bestämmelse som kränker en fundamental rättighet enligt EG-fördraget motiverades 
med att förhindra skatteflykt, säkrande av skattebörden eller stärkande av skattekontrollen 
rättfärdigade inte skillnaden i behandling av en skattskyldig som önskar lämna landet och 
en som fortsätter att ha sitt hemvist i den berörda staten.80 En bestämmelse som strider 
mot etableringsfriheten kan bara rättfärdigas genom tvingande hänsyn till allmänintresset. 
En tillämpning av bestämmelsen får ej innebära att man går utöver syftet med bestämmel-
sen.81 Den aktuella bestämmelsen i fallet skulle innebära att det presumerades att det före-
låg ett skatteflyktsmotiv för alla som valde att flytta från landet, även folk med hederligt 
motiv skulle drabbas.82 Då konsekvenserna av bestämmelsen skulle gå långt utöver vad som 
krävs för att uppnå ändamålet med bestämmelsen skulle den strida mot proportionalitets-
principen.83 Även fast direkt beskattning ännu inte faller inom unionens behörighet så ska 
medlemsländerna ändå ta hänsyn till gemenskapsrätten då de utövar sin behörighet.84 

3.3.1.2 Kommentar 

Lasteyrie var det banbrytande rättsfallet för avskaffandet av nationella exitbeskattnings-
bestämmelser och ligger bakom slopandet av den svenska bestämmelsen. Då det även fast-
ställdes att en sådan bestämmelse ej kan rättfärdigas är deras resonemang bakom detta be-
slut av stor vikt för oss när vi analyserar om de nya bestämmelserna eventuellt kommer att 
utgöra ett hinder mot etableringsfriheten och om de i så fall kan rättfärdigas av tvingande 
hänsyn för allmänintresset.  

3.3.2 N-fallet 

3.3.2.1 Sammanfattning 

I N-fallet85 kom EGD fram till ett likartat beslut som i Lasteyrie-fallet. Det konstaterades 
att en nederländsk avskattningsregel ej var förenlig med EG-fördragets bestämmelser om 
fri etableringsrätt.  

N flyttade från Nederländerna till Förenade Kungariket och blev då beskattad för en fiktiv 
vinst på aktierna till de bolag han ägde vid utflyttningen.86 En nederländsk bestämmelse lik-
ställde en utflyttning ur landet med en avyttring vilket innebar att en person som skulle 
lämna landet blev beskattad för en fiktiv vinst och aktierna ansågs avyttrade till marknads-
värdet vid utflyttningen.87  

                                                                                                                                               
79 Lasteyrie, p 48. 

80 Lasteyrie, p 33. 

81 Lasteyrie, p 49, se även Bachmann-målet. 

82 Lasteyrie, p 51-54. 

83 Lasteyrie, p 34, se även Mutén, Leif, EG-domstolen och exitskatten, s 298. 

84 Lasteyrie, p 44. 

85 C-470/04 N mot Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, Rec 2006 p I-7409. 

86 N, p 11. 

87 N, p 5-6. 



EU 

 12 

N ifrågasatte vid domstol huruvida de nederländska bestämmelserna var förenliga med  
gemenskapsrätten.88 Då bestämmelsen endast blev tillämplig vid utflyttning ur landet ansåg 
EGD att, på grund av den olikbehandling som uppstod mellan de som stannade i landet 
och de som flyttade, bestämmelsen var ett hinder mot etableringsfriheten.89 Nederländerna 
menade att skattereglerna ifråga syftar till att hindra dubbelbeskattning. Nationella åtgärder 
som försvårar utövandet av de grundläggande friheterna kan godtas, om syftet med åt-
gärderna är av betydelse för allmänintresset och åtgärderna inte är oproportionerliga    
gentemot syftet.90 EGD gjorde bedömningen att det fanns andra metoder för att säkerställa 
allmänintresset,91 bland annat hänvisade de till OECD:s modellavtal i frågan om att undvika 
dubbelbeskattning vilket var en av anledningarna till den nederländska bestämmelsen.92 Be-
stämmelser som den nederländska i det här fallet får inte införas i nationell rätt, då det  
strider mot etableringsfriheten.93  

Det fanns ett flertal faktorer i de nederländska skattereglerna som utgjorde hinder för den 
fria etableringsfriheten. Även om de inte direkt förbjöd en skattskyldig att utöva sin       
etableringsrätt så hade de en avskräckande verkan på skattskyldiga att flytta ut från Neder-
länderna. Enbart i det fall att nationella bestämmelser, som hindrar eller försvårar    ut-
övandet av de rättigheter som EG-fördraget garanterar, är nödvändiga med hänsyn till    
allmänintresset kan de godkännas.94 

EGD konstaterade även i fallet ”...att det av fast rättspraxis följer att även om frågor om  
direkta skatter i och för sig, enligt nu gällande gemenskapsrätt, inte faller inom gemen-
skapens behörighetsområde, är medlemsstaterna inte desto mindre skyldiga att iaktta     
gemenskapsrätten vid utövandet av sin behörighet”,95 de hänvisar vid detta argument till 
Lasteyrie-fallet och Marks & Spencer-fallet96. 

3.3.2.2 Kommentar 

I N-fallet fastställdes ytterligare det faktum att nationella avskattningsregler strider mot 
EG-rätten. Enbart det faktum att en bestämmelse har en avskräckande verkan för skatt-
skyldiga att flytta mellan medlemsländerna ansågs tillräckligt för att utgöra ett hinder för 
EU:s inre marknad. Ett viktigt uttalande som EGD gjorde i fallet är att medlemsstaterna 
måste följa EG-rätten även på den direkta beskattningens område, trots att någon         
harmonisering på området inte finns. De hänvisade även till OECD:s modellavtal i frågan 
hur dubbelbeskattning ska undvikas.  

                                                 
88 N, p 16. 

89 N, p 16. 

90 N, p 40, se även Lasteyrie, p 49. 

91 N, p 51. 

92 N, p 44-45. 

93 N, p 51. 

94 N, p 34-40. 

95 N, p 33. 

96 C-446/03, Marks & Spencer, REG 2005, I-10837. 
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3.3.3 Bachmann-fallet 

3.3.3.1 Sammanfattning 

I Bachmann-fallet97 konstaterades att nationella skatteregler med diskriminerande karaktär 
kan rättfärdigas ifall de behövs för tvingande hänsyn till allmänintresset och för att skydda 
sambandet i det tillämpliga skattesystemet. Detta resonemang kallas i EG-praxis för Rule of 
reason,98 en bestämmelse som i princip innebär att dold diskriminering kan rättfärdigas ifall 
hänsyn till det allmänna väger tyngre. Bachmann-fallet är det enda fall där EG-domstolen 
har godtagit diskriminerande skatteregler på grund av hänsyn till det allmänna. 

Hanns-Martin Bachmann, en tysk medborgare bosatt i Belgien, hade tecknat försäkringar i 
Tyskland innan han flyttade till Belgien, vilka han fortsatte betala premier till efter flytten 
till Belgien. Han nekades i Belgien att få göra avdrag för dessa från sin inkomst av tjänst i 
deklarationen. Enligt belgiska bestämmelser får försäkringspremier avseende frivilliga sjuk-
och invaliditetsförsäkringar bara dras av om de går till ett av Belgien erkänt ömsesidigt för-
säkringsbolag.99 Kommande utbetalningar skulle dock inte beskattas av belgiska staten.100  

Bachmann krävde dock att han skulle ha rätt att göra avdrag, det skulle annars strida mot 
etableringsfriheten. Den belgiska staten å sin sida hävdade att bestämmelsen var nödvändig 
för att behålla det inre sambandet i skattesystemet. EGD kom fram till att den belgiska   
staten hade rätt, det skulle vara svårt att garantera samband i skattesystemet utan bestäm-
melsen. 

Dylika bestämmelser är oftast till nackdel för utländska medborgare även fast bestäm-
melsen i sig inte gör skillnad på medborgarskap.101 Skattemyndigheter ska dessutom utan     
svårigheter kunna inkräva den information som behövs från de skattskyldiga gällande  
premier utbetalda till ett försäkringsbolag etablerat i ett annat medlemsland för att kunna 
avgöra ifall avdrag för dessa ska godkännas.102 Den skattskyldige ska heller inte behöva 
teckna en ny försäkring enbart för att denne flyttar till en annan medlemsstat.103 EG-
domstolen hade tidigare fastställt ett samband mellan avdragsrätt för premier och ut-
betalade belopp från försäkringsgivare104 och gjorde bedömningen att det inte skulle gå att 
garantera samband i ett skattesystem med mindre restriktiva bestämmelser än de som    
Belgien tillämpade.105 Bestämmelsen skulle därför vara tillåten med hänsyn till skatte-
systemet, den stred inte mot etableringsfriheten.106 

                                                 
97 C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska staten(Rec 1992 p I-249). 

98 120/78 Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Rec 1979 p 649). 

99 Bachmann p 3. 

100 Bachmann p 10. 

101 Backmann p 8-9. 

102 Bachmann p 20. 

103 Bachmann p 12. 

104 C-300/90 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien REG 1992, se även Bach-
mann p 21. 

105 Bachmann p 27. 

106 Bachmann p 28. 
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3.3.3.2 Kommentar 

EGD har varit väldigt restriktiva när det kommer till att rättfärdiga bestämmelser som   
strider mot EG-fördraget. Bachmann är det enda rättsfallet där det har konstaterats att  
stridande bestämmelser kunde motiveras av hänsyn till behovet av att säkerställa sambandet 
i det tillämpliga skattesystemet.107 Det konstaterades även att syftet ej gick att säkerställa  
genom bestämmelser som var mindre restriktiva.108 

Det har diskuterats om de nya bestämmelserna skulle vara oförenliga med EG-rätten då det 
kan avskräcka personer från att flytta till Sverige på grund av risk för dubbelbeskattning.109 
Det är av stor vikt för oss att följa diskussionen som ligger bakom beslutet i Bachmann för 
att analysera ifall de nya bestämmelserna är av en diskriminerande karaktär och i sådana fall 
om de är nödvändiga för att skydda allmänintresset och är det den minst restriktiva åt-
gärden för att uppnå syftet med att förhindra skatteflykt.  

3.4 Skatteverkets skrivelse 

Då den svenska avskattningsregeln för personaloptioner hade liknande skatterättsliga    
konsekvenser som de avskattningsregler som dömts strida mot EG-rätten, fann Skatte-
verket i en skrivelse att även den svenska bestämmelsen var oförenlig med EG-rätten.  
Skatteverket konstaterade också att det inte fanns några skäl som kunde rättfärdiga den 
särbehandling som uppstod på grund av avskattningsregeln. Varken argumentet om att 
skydda skattesystemets inre sammanhang,110 eller att motverka skatteflykt ansågs kunna 
motivera de konsekvenser som den svenska avskattningregeln framkallade. Konsekvensen 
av Skatteverkets skrivelse blev att bestämmelsen ej skulle tillämpas, personer som besatt 
personaloptioner som vid utflytt kunde utnyttjas skulle inte beskattas för förmånen vid av-
flyttning från Sverige till annan stat inom EU/EES. Beskattningstidpunkt för förmånen 
blev istället då rätten utnyttjades eller överläts.111 

3.5  RÅ 2008 not 70 

I fallet fastställde regeringsrätten ett förhandsbesked från skatterättsnämnden vilket      
konstaterade att om en anställd som innehar personaloptioner flyttar till ett annat EES-
land, skulle beskattning av förmånen ej ske vid utflyttningen.  

Fallet involverade en person som var anställd av ett svenskt bolag vilket ingick i en       
amerikansk koncern. Den anställde tilldelades personaloptioner, vilka gav honom en rätt att 
i framtiden förvärva aktier i det amerikanska moderbolaget till ett i förväg bestämt pris. 
Rätten att utnyttja optionerna inföll stegvis, den 19 mars 2004 kunde han utnyttja en     
tredjedel och övriga tredjedelar kunde utnyttjas från och med den 19 mars 2005 respektive 
19 mars 2006.  

                                                 
107 Bachmann p 35. 

108 Bachmann p 27. 

109 NSDs remissyttrande. 

110 Bachmann. 

111 Dnr 131 58122105/111 
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Då den anställde erbjöds att spendera en period, den 1 april 2005- den 31 mars 2008, vid 
ett tyskt koncernbolag, uppkom frågan om den anställde skulle ta upp förmånen av de    
optioner som kunde utnyttjas vid utflyttningen från Sverige redan vid tidpunkten för av-
flyttningen. 

Skatterättsnämnden motiverade sitt beslut, att beskattning ej skulle ske vid utflyttningen, 
med att det strider mot artikel 39 i EG-fördraget angående fri rörlighet för arbetstagare. 
Särbehandlingen som uppstod mellan en person som flyttade från Sverige respektive en 
som fortsatte att vara bosatt i landet, riskerade att avskräcka en medborgare att lämna ett 
medlemsland för att arbeta i ett annat medlemsland. Skatterättsnämnden konstaterade 
emellertid att den svenska bestämmelsen kunde motiveras av tvingande hänsyn till allmän-
intresset och att den uppfyllde kravet på ändamålsenligt, dock ansågs bestämmelsen vara en 
oproportionerlig åtgärd och skulle ej tillämpas.112 

3.6 Sammanfattning 

Praxis angående avskattningsregler är entydiga, det är diskriminerande att beskatta någon 
som flyttar ut ur landet annorlunda jämfört med någon som stannar kvar och en sådan    
regel strider därför mot EG-fördraget. Sverige har genom sitt medlemskap i EU förbundit 
sig att följa EG-rätten och nationella bestämmelser som utgör ett hinder för fri- och rättig-
heter garanterade av EG-fördraget är förbjudna. Även om det inte har skett någon harmo-
nisering av området för direkt beskattning är det viktigt att Sverige tar hänsyn till EG-rätten 
vid skapandet av nationell lagstiftning för att på så sätt effektivisera EU: s inre marknad. 
Om Sverige väljer att ej beakta EG-rätten och den praxis som existerar finns det risk för att 
även de nya bestämmelserna kommer att anses oförenliga med EG-rätten. Att eventuellt 
kunna motivera en diskriminerande bestämmelse med hänvisning till Bachmann kan vara 
förknippat med osäkerhet då EGD har varit restriktiva med att tillämpa det resonemang 
som fördes i rättsfallet. 

                                                 
112 RÅ 2008 not 70. 
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4 OECD 

4.1 Inledning  

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utformat ett      
modellavtal för hur skatteavtal angående inkomst och förmögenhet bör se ut.113 De har 
även tagit fram en tillhörande kommentar som ska fungera som hjälpmedel då tolkning av 
de olika artiklarna kan behövas. Även då OECD:s rekommendationer ej är av en bindande 
karaktär följs modellavtalet av många länder runt om i världen, både av medlemmar och av 
icke medlemmar.114 

Sverige har också valt att utforma sina skatteavtal med modellavtalet som förebild och   
Regeringsrätten har konstaterat att inom området för internationell beskattning särskild   
betydelse ofta bör tillmätas OECD: s modellavtal och de kommentarer till avtalet som ut-
arbetats inom organisationen.115 

Artikel 15 i OECD:s modellavtal och kommentaren till artikeln reglerar beskattningsrätten 
av inkomst från anställning vilket även inkluderar förmån av personaloptioner. I artikeln 
förespråkas att en förmån som är hänförlig till mer än en stat ska proportioneras utifrån de 
dagar som anställningen tagit plats i respektive stat, det vill säga att proportionerings-
metoden ska användas för att fördela beskattningsrätten. 

Då Regeringsrätten har uttryckt att det är av stor vikt att följa OECD:s rekommendationer 
även vid skapandet av nationell lagstiftning väljer vi att i detta kapitel redogöra för OECD:s 
rekommendationer i ämnet och vad de tycker talar för att proportionering är den mest 
lämpliga metoden.  

Då artikel 15 i sig inte hindrar dubbelbeskattning utan bara delar upp beskattningsrätten, 
har vi valt att belysa de två typer av metodartiklar som finns i svenska skatteavtal för att 
undanröja dubbelbeskattning nämligen exemptmetoden och creditmetoden. Det är av stor 
vikt att förstå hur de olika metoderna fungerar för att kunna följa med i våra uträkningar i 
kapitel 6 där vi visar de skattemässiga skillnaderna mellan att införa proportioneringsregel 
och utvidgad skatteplikt i svensk intern rätt. 

4.2 Proportionering  

Artikel 15 i OECD: s modellavtal behandlar beskattning av inkomst från anställning.116 I  
artikeln inkluderas även förmåner erhållna på grund av anställning, såsom personal-
optioner.117 Huvudregeln är att inkomst från anställning endast är beskattningsbar i hem-
viststaten såvida anställningen ej faktiskt utövas i en annan stat. Då så är fallet får            
inkomstens källstat, det vill säga där anställningen verkligen utövas, även beskatta               

                                                 
113 Model Convention with respect to taxes on income and on capital, adopted 2008-07-17. 

114 Dahlgren, Mattias, Internationell Beskattning, s 162. 

115 RÅ 1996 ref. 84. 

116 OECD:s modellavtal artikel 15 p 1. 

117 Kommentar till art 15 p 2.1. 
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inkomsten.118 Eftersom olika länder tillämpar olika tidpunkter för när en förmån av       
personaloptioner ska anses intjänad och beskattas, finns det inga restriktioner för när käll-
staten får beskatta förmånen. De får beskatta förmånen även om individen inte längre är 
anställd i staten när skatten ska inkasseras.119 

Inkomst som härstammar från anställning utövad i flera länder måste delas upp efter hur 
mycket som härrör från varje land för att dubbelbeskattning ska kunna undanröjas enligt 
skatteavtalets metodartikel. Uppdelningen ska göras i proportion av antal dagar som an-
ställningen har pågått i var stat till totalt antal dagar anställningen, som utgör källan till   
personaloptionerna, har pågått.120 

4.3 Metodartiklarna 

Artikel 15 i modellavtalet hindrar inte dubbelbeskattning i sig utan reglerar att källstaten får 
beskatta en inkomst som härrör från anställning därifrån. Det finns inget förbud mot att 
även hemviststaten beskattar en inkomst som källstaten har tilldelats enligt artikel 15 och 
därav kan inkomsten komma att beskattas i två stater. 

Efter att proportionering tagit plats enligt artikel 15 måste man därför gå till skatteavtalets 
metodartikel. I metodartiklarna anges det på vilket sätt dubbelbeskattning ska undanröjas.121 
Sverige använder sig främst av två metoder i sina skatteavtal, creditmetoden och exempt-
metoden.122 

4.3.1 Creditmetoden 

Den metod som är vanligast i de svenska skatteavtalen är creditmetoden. Metoden innebär 
att Sverige beskattar all inkomst som en i Sverige skattskyldig person förvärvat, även de ut-
ländska inkomster som förbehållits den andra staten enligt artikel 15 i skatteavtalet. Den 
andra staten beskattar de inkomster som tilldelats dem enligt skatteavtalet och därefter 
medger Sverige avräkning från den svenska skatten för den utländska skatten. Vid ordinary 
credit är utländsk skatt som får avräknas begränsad till inhemsk skatt på samma inkomst. 
Full credit innebär att all utländsk skatt får avräknas från inhemsk skatt, även då den 
överskrider inhemsk skatt på utländsk inkomst.123 

4.3.2 Exemptmetoden 

Exemptmetoden innebär att Sverige bortser från den inkomst som tilldelats den andra    
staten enligt skatteavtal. Den kan vara förknippad med ett progressionsförbehåll vilket 

                                                 
118 OECD:s modellavtal artikel 15 p 1. 

119 Kommentar till artikel 15 OECD modellavtal p 12.1. 

120 Kommentar till art 15 p 12.14. 

121 Kommentar till artikel 23 A & 23 B i OECD: s modellavtal p 1. 

122 Proposition 2007/08:152 s 15. 

123 LLMS s 548. 
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medför att utländsk inkomst inte beskattas i Sverige men att hänsyn tas till inkomsten då en 
skattesats på inhemsk inkomst ska fastställas.124 

4.4 Sammanfattning 

Sverige har i stor utsträckning valt att använda OECD:s modellavtal som förebild vid    
skapandet av skatteavtal och har även tillämpat kommentarerna då tolkning behövts för att 
lösa en konflikt. I modellavtalet förespråkas proportionering för att fördela beskattnings-
rätten för förmån av personaloptioner och Sverige har ej gjort några invändningar an-
gående att denna metod skulle vara för komplicerad för att applicera. Ett av regeringens  
argument emot att införa en proportioneringsregel i intern rätt för att bestämma skatte-
pliktens omfattning angående förmån av personaloptioner är att det är en komplicerad   
metod som bör undvikas i största mån. Det kan verka underligt att Sverige använder sig av 
proportionering i skatteavtalen och anser det vara den bästa metoden för att fördela be-
skattningsrätten vid dubbelbeskattning medan det anses vara en alltför krånglig lösning för 
att tillämpas i intern rätt vid beskattning av förmån av personaloptioner.   

Många länder väljer att ta hänsyn till OECD:s riktlinjer för internationell beskattning vid 
skapandet av nationell reglering och har infört en proportioneringsregel vid beskattning av 
förmån av personaloptioner i intern rätt. Fördelarna med att använda sig av en metod med 
internationell acceptans är många, riskerna för dubbelbeskattning minskar samtidigt som 
förutsebarheten av de skatterättsliga konsekvenser som uppstår ökar och på så sätt stärks 
rättssäkerheten för internationell arbetskraft och dess arbetsgivare.125 Regeringen har ut-
tryckt oro över att låta OECD:s rekommendationer påverka nationell lagstiftning för 
mycket och anser ej att en proportioneringsregel är den bästa lösningen för Sverige.       
Experter anser dock att Sverige, för att undvika onödiga skattekonflikter med andra länder 
och utsätta sina medborgare för en onödigt tung skattemässig börda, bör ta hänsyn till 
OECD:s riktlinjer vid utformandet av nationell lagstiftning. Något som även Regerings-
rätten har uttalat att Sverige bör göra. Ur ett internationellt perspektiv är det därför mer 
lämpligt att Sverige inför en proportioneringsregel istället för utvidgad skatteplikt.  

                                                 
124 LLMS s 549. 

125 Miller, Angharad, Principles of International Taxation, s 96. 
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5 De nya reglerna 

5.1 Inledning 

Då Sveriges avskattningsregel ansågs strida mot EG-rätten och i Sverige skattskyldiga  
kunde använda sig av två olika metoder för beskattning av personaloptionsförmån lade   
regeringen fram en proposition med förslag angående slopad avskattning för personal-
optioner och ändring av skattepliktens omfattning.126 I propositionen valde regeringen att 
förespråka utvidgad skatteplikt som det bästa alternativet för skattepliktens omfattning    
eftersom ändamålet att en inkomst ska beskattas av den stat som utgör källan till inkomsten 
då uppfylls och att skattefrihet undviks. Sveriges riksdag antog därefter förslaget och de nya 
bestämmelserna med utvidgad skatteplikt gäller från 1 januari 2009. I det här kapitlet     
presenterar vi de alternativ regeringen valde mellan och de argument som de motiverar sitt 
beslut med samt de åsikter som remissinstanser uttryckt i frågan. 

5.2 Obegränsat skattskyldiga 

Regeringen konstaterade att då avskattningsregeln för personaloptioner slopas skulle den 
begränsning av skatteplikten som fanns innebära att såväl dubbelbeskattning som total 
skattefrihet skulle kunna uppstå och att det därför krävdes vissa kompletteringar angående 
skattepliktens omfattning.127 De tidigare svenska bestämmelserna utgick från att personal-
optioner intjänas momentant då möjligheten att förfoga över optionerna infaller (100 % 
vesting). Endast sådana optioner som intjänas i Sverige, ska beskattas här. OECD och 
många andra länder anser att personaloptioner utgör retroaktiv ersättning för utfört arbete 
och intjänandet sker under hela den kvalifikationstid som är kopplad till optionerna.128 Be-
skattningsrätten mellan länderna ska enligt OECD delas upp proportionerligt efter hur 
många dagar som spenderats i respektive land under kvalifikationstiden.129 De två olika syn-
sätten om när personaloptioner ska anses intjänade medför vissa problem vid beskattning 
av personer som till viss del har arbetat utomlands under kvalifikationstiden då              
avskattningsregeln slopas. 

Följande exempel demonstrerar hur situationen skulle se ut ifall enbart avskattningsregeln 
skulle tagits bort och skattepliktens omfattning inte ändrats.130 I exemplet innehar X en 
personaloption med löptid om tio år. 25 % av optionerna kan utnyttjas (vesting) vid ut-
gången av vart och ett av åren 4, 6, 8 och 10, men alla utnyttjas samtidigt, vid utgången av 
år 10. X arbetar under kvalifikationstiden i Sverige och i land Y där proportioneringsregeln 
tillämpas. 

Exempel 1 

X spenderar de första sju och ett halvt åren av kvalifikationstiden i 
land Y, därefter flyttar X till Sverige. Två av fyra tidpunkter då 25 

                                                 
126 Proposition 2007/08:152. 

127 Proposition 2007/08:152 s 24. 

128 Proposition 2007/08:152 s 23. 

129 Kommentar art 15 OECD:s modellavtal. 

130 Se exemplen i proposition 2007/08:152 s 23-24. 
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% av optionerna kan utnyttjas infaller i Sverige, år 8 och 10, Sveri-
ge kommer beskatta hälften av förmånsvärdet. Land Y kommer 
beskatta tre fjärdedelar av förmånsvärdet med tillämpning av   
proportioneringsmetoden.  

Dubbelbeskattning uppstår på en fjärdedel av förmånsvärdet. 

 

Exempel 2 

X bor i Sverige och flyttar till land Y precis innan utgången av år 4, 
X flyttar sen tillbaka till Sverige precis vid utgången av år 7. Två av 
fyra tidpunkter då 25 % av optionerna kan utnyttjas infaller i    
Sverige, år 8 och 10, Sverige kommer beskatta hälften av förmåns-
värdet. Tre år av den totala kvalifikationstiden på tio år har    
spenderats i land Y, Y kommer beskatta tre tiondelar av förmåns-
värdet.  

Skattefrihet uppstår på två tiondelar (20 %) av förmånsvärdet. 

 

 

Dubbelbeskattning som uppstår i exemplen kan avhjälpas med hjälp av skatteavtal eller av-
räkningslagen. Skatteförluster som uppstår då arbete utförts i Sverige under kvalifikations-
tiden men tidpunkten då möjligheten att förfoga över optionerna infaller utomlands kan ej 
undvikas med hjälp av skatteavtal och därför ansåg regeringen att de tidigare bestäm-
melserna angående skattepliktens omfattning var tvungna att ändras i samband med att 
avskattningsregeln slopades.131 

5.2.1  Utvidgad skatteplikt eller proportionering 

Det bakomliggande syftet till den tidigare inskränkningen av skatteplikten i svensk lag-
stiftning är att ersättning som härrör från arbete utomlands ej ska beskattas i Sverige.132 

                                                 
131 Proposition 2007/08:152 s 24. 

132 Proposition 2007/08:152 s 23  och proposition 1997/98:133 s 37-38. 
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Kommentaren till OECD: s modellavtal baseras på samma tanke, dock anser de att be-
skattningsrätten ska fördelas proportionerligt mellan de stater där arbetet har utförts.133 
Den svenska regeringen valde att utreda två möjliga alternativ till förändring av bestäm-
melserna angående skattepliktens omfattning, proportionering och utvidgad skatteplikt. 
Frågan var i vilken omfattning OECD:s kommentar till modellavtal, angående fördelningen 
av beskattningsrätten, ska påverka svensk lagstiftning.    

5.2.1.1  Utvidgad skatteplikt  

Efter överväganden mellan utvidgad skatteplikt och proportionering valde regeringen att i 
propositionen stödja alternativet angående utvidgad skatteplikt. Riksdagen biföll därefter 
propositionen och utvidgad skatteplikt för beskattning på förmån av personal optioner 
gäller från och med 1 januari 2009. Utvidgad skatteplikt kommer att medföra att den be-
gränsade skatteplikten134 försvinner och att huvudregeln135 om generell skatteplikt för obe-
gränsat skattskyldiga på all inkomst gäller även på förmån av personaloptioner. Genom ut-
vidgad skatteplikt kommer Sverige att beskatta all förmån av personaloptioner som ut-
nyttjas eller överlåts här, oavsett om förmånen härrör från arbete utomlands.  

För personer som inte enbart arbetar i Sverige under kvalifikationstiden kommer bort-
tagandet av begränsad skattskyldighet för de som flyttar till Sverige innebära ett utvidgat 
beskattningsanspråk.136 Förutom Sverige kommer även de andra staterna där arbete har ut-
förts att hävda beskattningsanspråk på förmånen. Dubbelbeskattning som uppstår på 
grund av ländernas olika skattesystem, kommer i verkligheten avhjälpas av skatteavtal och 
dess motsvarighet till artikel 15 i OECD:s modellavtal och metodartikel samt avräknings-
lagen. Genom utvidgad skatteplikt undviks att total skattefrihet uppstår eftersom Sverige 
kommer att beskatta all förmån av personaloptioner som utnyttjas av en i Sverige skatt-
skyldig person, även det som härrör från arbete i ett land som ej har något skatteavtal med 
Sverige.137 

5.2.1.2 Proportionering 

Det andra förslaget som regeringen valde att utreda var proportionering vilket är den     
metod för fördelning av beskattningsrätt som förespråkas av OECD. Personaloptioner är 
som regel kopplade till fortsatt anställning inom ett bolag och är ofta behäftade med en 
kvalifikationstid. Den består av perioden mellan tilldelning av optionerna och den tidpunkt 
då de kan utnyttjas. En proportioneringsregel innebär att beskattningsrätten fördelas mellan 
berörda länder, efter hur stor del av en anställning som spenderas i vardera land.138 I artikel 
15 i OECD:s modellavtal finns en mall för hur uppdelningen ska gå till och denna kan an-
vändas som förebild för skapandet av en nationell bestämmelse. I kommentaren till artikel 
15 i modellavtalet har OECD kommenterat att metoden även är tillämplig på personal-
optioner.139 Genom att införa en proportioneringsregel i intern rätt begränsas Sveriges be-
                                                 
133 OECD:s kommentar till modellavtalet art 15 p 12. 

134 11 kap 16 § 2 st IL, upphävd från 2009-01-01. 

135 3 kap 8 § IL. 

136 11 kap 16 § IL, upphävd från 2009-01-01. 

137 Proposition 2007/08:152 s 25-26. 

138 Proposition 2007/08:152 s 25. 

139 Kommentarer till OECD:s modellavtal art 15  p 2.1. 
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skattningsanspråk till att beskatta endast de inkomster som härrör från Sverige, de           
inkomster som har tillfördelats det andra landet får Sverige inte beskatta.   

Då beskattningsrätten ska delas med ett land med vilket Sverige har ett skatteavtal där     
exemptmetoden ska tillämpas, innebär en proportioneringsregel i verkligheten inte någon 
begränsning av Sveriges beskattningsrätt eftersom man vid tillämpning av skatteavtalet   
använder sig av proportionering enligt OECD:s modellavtal och Sverige har ingen rätt att 
beskatta utländsk inkomst. Om skatteavtalet föreskriver att creditmetoden ska användas 
kan en proportioneringregel innebära viss inskränkning eftersom Sverige då ej får beskatta 
den utländska inkomsten vilket de hade fått göra vid tillämpandet av skatteavtalet.140 

5.3 Frågetecken kring de nya bestämmelserna  

5.3.1 Enhetlighet 

Regeringen anser att regleringen för beskattning av förmån av personaloptioner ska vara så 
enhetlig som möjligt. Ett införande av utvidgad skatteplikt i svensk lagstiftning skulle med-
föra mer likartad reglering av obegränsat skattskyldiga eftersom även förmån av personal-
option då beskattas enligt huvudregeln141 för obegränsat skattskyldigas förvärvsinkomster. 
Att Sverige beskattar all förvärvsinkomst och därefter undanröjer eventuella konflikter med 
andra staters skatteanspråk med hjälp av skatteavtal är enligt regeringen ett mer              
systematiskt tillvägagångssätt. Regeringen inser att utvidgad skatteplikt innebär att tillämp-
ning av skatteavtal kommer att bli vanligare men menar att användningen av skatteavtal  
redan nu förekommer allt oftare och är ett välfungerande system för att undanröja dubbel-
beskattning.142 

FAR har uttryckt att det är missvisande att regeringen vill använda proportionering vid för-
delning av skyldighet att betala socialavgifter hänförliga till förmån av personaloption men 
ej vid fördelning av beskattningsrätt. Att vid utvidgad skatteplikt förlita sig på skatteavtal 
för att undanröja dubbelbeskattning är något motsägelsefullt eftersom beskattningsrätten 
ändå kommer att fördelas genom proportionering som ansetts vara för krånglig för att in-
föra i intern rätt. Eftersom proportionering i slutändan ändå kommer att ske, är det en 
onödig omväg för en skattskyldig att tvingas gå via skatteavtal. Att införa proportionering i 
intern rätt skulle medföra en mer enhetlig reglering av beskattning av personaloptioner i 
förhållande till övriga världen då många andra länder har en proportioneringsregel i sin    
interna rätt. Dubbelbeskattningsproblematiken undviks på så sätt i större utsträckning och 
skattskyldiga behöver ej förlita sig på skatteavtal.143 

NSD har också avfärdat argumentet om att en proportioneringsregel för att fördela be-
skattningsrätten skulle medföra problem. De anser att det tvärtemot blir lättare för samtliga 
parter, skattskyldiga, Skatteverk och arbetsgivare, ifall fördelningen av skyldighet att erlägga 

                                                 
140 Se kapitel 6. 

141 3 kap 8 § IL. 

142 Proposition 2007/08:152 s 27. 

143 FARs remissyttrande s 2-3. 



De nya reglerna 

 23 

socialavgifter och beskattningsrätten på förmånen grundas i samma beräkning. De anser 
även att skattskyldiga inte ska behöva åberopa skatteavtal.144 

Skatteverket har uttalat att deras erfarenhet av tillämpning av skatteavtal inte är positiv.    
Situationer då skatteavtal ska användas för förmån av personaloption är vanligtvis kompli-
cerade då ländernas skattetidpunkter skiljer sig åt och att det är svårt att kontrollera hur den 
skattskyldige har flyttat runt mellan olika länder.145 

Lindberg och Horvath146 har i en artikel uttryckt åsikten att de nya bestämmelserna är      
inkonsekventa, eftersom proportioneringsregeln avfärdas för fördelning av beskattnings-
rätten men anses lämplig för att bestämma skyldigheten att betala socialavgifter och vid  
undanröjandet av dubbelbeskattning. De anser att det är av stor vikt att svensk lagstiftning 
utformas i enlighet med OECD:s riktlinjer, det vill säga att införa proportionering i intern 
rätt för beskattning av personaloptionsförmån vore den mest lämpliga metoden för att för-
dela beskattningsrätten. Det skulle minska riskerna att dubbelbeskattning uppstår och leda 
till ökad förutsebarhet för såväl skattskyldiga som deras arbetsgivare. 

5.3.2 Ändamålsenligt 

Regeringen anser, att utvidgad skatteplikt är den mest ändamålsenliga lösningen då det bäst 
överensstämmer med synsättet att förmånen ska beskattas i det land som utgör källan till 
förmånen. Detta grundläggande synsätt genomsyrar även OECD:s principer angående be-
skattning av förmån, beskattningen ska ske i det land där den skattskyldige har arbetat    
under kvalifikationstiden. Till skillnad från regeringen anser OECD att detta mål uppnås 
mest tillfredsställande genom proportionering.147 

NSD menar, att en utvidgad skatteplikt inte är den mest lämpliga metoden för att uppnå 
syftet med att förmånen ska beskattas i det land som utgör källstaten. Då Sverige kommer 
att beskatta alla inkomster som en individ har förvärvat, även de som intjänats i ett annat 
land, kommer dubbelbeskattning uppstå då även det andra landet gör gällande skatte-
anspråk. Den skattskyldige måste därefter åberopa skatteavtal för att undkomma dubbel-
beskattning. Eftersom proportioneringen som normalt görs genom tillämpning av skatte-
avtalet i sig inte förhindrar dubbelbeskattning finns det risk att förmånen till viss del ändå 
blir dubbelbeskattad. Endast de skatteavtal som tillämpar exemptmetoden i sin metod-
artikel kommer att helt undanröja dubbelbeskattning. I de skatteavtal som tillämpar credit-
metoden, vilket är vanligast, kommer Sverige att beskatta mer än den inkomst som härrör 
härifrån och därmed uppnås inte det grundläggande ändamålet.148 

Även Skatteverket har påpekat att skatteavtalens metodartikel inte undanröjer alla situa-
tioner av dubbelbeskattning.149 

                                                 
144 NSDs remissyttrande s 3. 

145 Skatteverkets remissyttrande s 4. 

146 Lindberg Lillon och Horvath Alexander, Exitskatten på personaloptioner, Skattenytt nr 4 2007. 

147 Proposition 2007/08:152 s 24. 

148 NSDs remissyttrande s 2. 

149 Skatteverkets remissyttrande s 4. 
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5.3.3 Skatteplanering 

Regeringen anser, att ett införande av proportioneringsregel i intern rätt kan användas i 
skatteplaneringssyfte.150 När det inte finns något skatteavtal medför proportionering att 
Sverige inte kan hävda något beskattningsanspråk för förmån som inte härrör härifrån även 
om den andra staten inte beskattar förmånen. Det finns då risk att viss skattefrihet upp-
står.151 Genom att införa utvidgad skatteplikt och ge Sverige beskattningsanspråk på all 
förmån av personaloption, oavsett var den förvärvats undviks risken att skattefrihet upp-
står. Den dubbelbeskattning som uppstår på grund av Sveriges utvidgade skatteanspråk 
undanröjs med hjälp av skatteavtal. Vid de tillfällen där skatteavtal saknas och det andra 
landet ej beskattar förmånen kommer förmånen ändå beskattas av Sverige och därmed 
undviks skattefrihet. 

FAR instämmer inte med regeringens åsikt att utvidgad skatteplikt förhindrar utflyttning i 
skatteplaneringssyfte. Då förmånen enligt de nya bestämmelserna fortfarande kommer an-
ses som intjänad momentant då den blir tillgänglig att utnyttja kommer sexmånaders- och 
ettårsregeln ändå möjliggöra undvikande av svensk beskattning genom utflyttning. Först 
vid upphävandet av praxis som fastställer att intjänandet sker vid den tidpunkt de blir till-
gängliga för utnyttjande,152 och istället inför att intjänandet sker löpande under               
kvalifikationstiden kommer utflyttning i skatteplaneringssyfte undvikas.  

Individer som flyttar till Sverige kan träffas av tröskeleffekter. Då Sverige endast medger 
avräkning av den skatt som betalats utomlands riskerar den skattskyldige att behöva betala 
en svensk marginalskatt på 56 % på en förmån som nästan helt och hållet intjänats utom-
lands vilket kan leda till 20-30 % skatteökning. FAR menar att utvidgad skatteplikt kan öka 
skatteplanering för de som flyttar till Sverige eftersom de ser till att utnyttja sina personal-
optioner innan flytten för att undvika Sveriges skatteanspråk. De är av åsikten att skatte-
planering bättre undviks genom proportioneringsmetoden eftersom hänsyn då tas till hela 
kvalifikationstiden, ”...det är svårare att planera var en option ska intjänas än var den ska 
utnyttjas”153.  

NSD är även de skeptiska till regeringens resonemang om att en proportioneringsregel i  
intern rätt skulle kunna användas i skatteplaneringssyfte. Då det krävs en motprestation, 
det vill säga att den skattskyldige faktiskt arbetar i det andra landet under kvalifikations-
tiden, blir det inte tal om rena skatteupplägg och därmed inte heller skatteplanering. NSD 
påvisar även den EG-praxis som visar att den omständigheten att en skattskyldig flyttar till 
ett annat medlemsland för att ta del av ett mer fördelaktigt skattesystem inte är att anse 
som otillåten skatteplanering.154 Det har till och med bedömts att hindra en medborgare 
från att ta del av ett mer fördelaktigt skattesystem utgör ett hinder av den fria rörligheten 
och därmed strider mot EG-rätten. Endast vid de situationer då det gäller rent konstlade 
skatteupplägg godkänns begränsningar av den fria rörligheten.155 Eftersom det vid en    

                                                 
150 Proposition 2007/08:152 s 27. 

151 Proposition 2007/08:152 s 25. 

152 RÅ 2004 ref 50. 

153 FARs remissyttrande s 2. 

154 Till exempel C-196/04, Cadbury Schweppes mot Cadbury Schweppes Overseas (REG 2006 p I-7995). 

155 NSDs remissyttrande s 3. 
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proportioneringsregel verkligen krävs att den skattskyldige arbetar i respektive land kan det 
ej bli tal om flytt enbart i skatteplaneringssyfte. 

5.3.4 Diskriminering 

NSD uttrycker att det finns en risk att utvidgad skatteplikt kan anses stå i strid med EG-
fördraget. Begränsat skattskyldiga som flyttar till Sverige och då blir obegränsat skatt-
skyldiga blir med utvidgad skatteplikt beskattade för hela förmånen i Sverige då personal-
optionerna utnyttjas. Då de troligtvis även blir beskattade i det andra landet har de rätt till 
avräkning av utländsk skatt. Obegränsat skattskyldiga som under kvalifikationstiden arbetat 
i ett annat land kan undkomma beskattning på sådan personaloptionsförmån som intjänats 
utomlands genom att åberopa sexmånaders- eller ettårsregeln. Det innebär en negativ sär-
behandling av de som inte varit obegränsat skattskyldiga i Sverige under kvalifikationstiden 
och som utnyttjar sina optioner efter att de flyttat till Sverige eftersom de inte får tillämpa 
sexmånaders- och ettårsregeln.156 

Regeringen menar att bestämmelserna inte står i strid med EG-fördragets bestämmelser 
om fri rörlighet. Sexmånaders- och ettårsregeln är interna bestämmelser som endast gäller 
obegränsat skattskyldiga, oavsett medborgarskap. En begränsat skattskyldig som under  
kvalifikationstiden bott utomlands men som vid utnyttjandet flyttat till Sverige och blivit 
obegränsat skattskyldig och en obegränsat skattskyldig person som flyttar utomlands och 
blir begränsad skattskyldig ej uppfyller villkoren för tillämpning av sexmånaders- och ett-
årsregeln.157 De menar att dessa två situationer behandlas likadant och därför föreligger  
ingen negativ särbehandling. 

5.4 Sammanfattning 

Efter att ha konstaterat att avskattningsregeln stred mot EG-rätten och att den bör slopas 
konstaterade regeringen att det inte bara räckte med att slopa avskattningsregeln, skatte-
pliktens omfattning måste även justeras. Enbart slopande av avskattningsregeln skulle leda 
till såväl skattefrihet som dubbelbeskattning. Regeringen valde mellan att införa utvidgad 
skatteplikt och proportioneringsmetoden för hur personaloptionsförmån ska beskattas, de 
valde utvidgad skatteplikt. De främsta argumenten för utvidgad skatteplikt framför       
proportionering var att det blir en större enhetlighet, det är mer ändamålsenligt och att det 
bäst förhindrar skatteplanering. Flera sakkunniga var av annan åsikt i de här frågorna. NSD 
menade till och med att utvidgad skatteplikt skulle kunna leda till diskriminering, något    
regeringen avfärdade.  

                                                 
156 NSDs remissyttrande s 2. 

157 Proposition 2007/08:152 s 28. 
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6 Konkreta exempel 

6.1 Inledning 

För att visa på skillnaderna mellan utvidgad skatteplikt och proportionering visar vi nedan 
hur tillämpningen kommer att gå till i praktiken. Det har vi gjort genom att beräkna skatten 
för en personaloptionsinnehavare som flyttar till eller från ett annat land. Innehavaren för-
utsätts vara obegränsat skattskyldig i Sverige såväl innan som efter flytten. Flytten i 6.2 och 
6.3 är permanent, vilket innebär att varken sexmånaders- eller ettårsregeln kan tillämpas. 

I samtliga exempel är kvalifikationstiden för personaloptionen på tio år och flytten sker   
efter fem år, halva tiden. Vi har valt att flytten sker mellan Sverige och Tyskland respektive 
Finland. I skatteavtalet med Tyskland tillämpas creditmetoden vid dubbelbeskattning,158 i 
det nordiska skatteavtalet tillämpas exemptmetoden för lön. 159  

I samtliga exempel uppgår förmånsvärdet för enkelhetens skull till 10 000 kr. 

6.2 Sverige och Tyskland 

6.2.1 Proportioneringsmetoden 

Sverige och Tyskland beskattar 5.000 kr var: 

Sverige 5 000 * 57 % =2 850 

Tyskland 5 000 * 42 %160 =2 100 

Total beskattning 2 850 + 2 100 =4 950 

Total behållning 10 000 – 4 950 =5 050 

Total skattesats 4 950 / 10 000 =49,5 % 

6.2.2 Utvidgad skatteplikt 

Sverige vill beskatta hela beloppet på 10.000, Tyskland vill beskatta 5.000. Dubbel-
beskattning uppstår som löses genom skatteavtalet där creditmetoden tillämpas. I skatte-
avtalet fastställs att Tyskland får rätt att beskatta hälften av förmånsvärdet genom         
proportioneringsmetoden i artikel 15. I artikel 23 därefter konstateras att creditmetoden 
används. 

Sverige 10 000 * 57 % = 5 700 

Tyskland 5 000 * 42 % = 2 100 

Sverige får efter till-
ämpning av skatteavtalet ta 

5 700 – 2 100 = 3 600 

                                                 
158 Artikel 23, skatteavtalet med Tyskland. 

159 Artikel 25, Skatteavtal Norden. 

160 Arbetsförmedlingen: Att arbeta inom EU/EES och Schweiz – Tyskland. 



Konkreta exempel 

 27 

ut 

Total beskattning 2 100 + 3 600 = 5 700 

Total behållning 10 000 – 5 700 =4 300 

Total skattesats 5 700 / 10 000 = 57 % 

6.3 Sverige och Finland 

6.3.1 Proportioneringsmetoden 

Sverige och Finland beskattar 5 000 var: 

Sverige 5 000 * 57 % = 2 850 

Finland 5 000 * 52,5 %161 = 2 625 

Total beskattning: 2 850 + 2 625 =5 475 

Total behållning: 10 000 – 5 475 = 4 525 

Total skattesats 5 475 / 10 000 =54,75 % 

6.3.2 Utvidgad skatteplikt 

Sverige vill beskatta samtliga 10 000, Finland vill beskatta 5 000. Dubbelbeskattning upp-
står som löses genom skatteavtalet där exemptmetoden tillämpas. I skatteavtalet fastställs 
att Sverige och Finland får rätt att beskatta hälften var genom proportioneringsmetoden i 
artikel 15. I artikel 25 konstateras att exemptmetoden används.  

Sverige 10 000 * 57 % = 5 700 

Finland 5 000 * 52,5 % = 2 625 

Sverige får efter tillämpning 
av skatteavtalet beskatta 

5 000 * 57 % = 2 850 

Total beskattning: 2 625 + 2 850 =5 475 

Total behållning: 10 000 – 5 475 = 4 525 

Total beskattning 5 475 / 10 000 = 54,75 % 

6.4 Undantag 

I det fall att flytt från Sverige till ett annat land enbart är tillfällig och den skattskyldige fort-
sätter anses bosatt i Sverige kan den skattskyldige åberopa sexmånaders- och ettårsregeln 
vilket då innebär att förmånen undantas svensk beskattning. Något liknande undantag finns 
inte för de som flyttar till Sverige, oavsett om de blir begränsat eller obegränsat skatt-
skyldiga. 

                                                 
161 Skattesatser - Skatteprocenterna för allmänt skattskyldiga (i Finland bosatta) privatpersoner. 
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6.5 Flytt till Sverige 

I det fall att en innehavare av personaloptioner flyttar till Sverige efter att större delen av 
kvalifikationstiden har gått blir skillnaden ännu större. I följande exempel har 80 % av   
kvalifikationstiden spenderats i Tyskland och därefter flyttade innehavare till Sverige där 
resterande 20 % spenderades. Förmånsvärdet är även här 10 000 kr. 

6.5.1 Proportioneringsmetoden 

Sverige beskattar 2 000 kr och Tyskland 8 000 kr. 

Sverige 2 000 * 57 % = 1 140 

Tyskland 8 000 * 42 % = 3 360 

Total beskattning: 1 140 + 3 360 = 4 500 

Total behållning: 10 000 – 4 500 =5 500 

Total skattesats 4 500 / 10 000 = 45 % 

 

6.5.2 Utvidgad skatteplikt 

Sverige vill beskatta samtliga 10 000, Tyskland vill beskatta 8 000. Dubbelbeskattning upp-
står som löses genom skatteavtal där creditmetoden tillämpas. I skatteavtalet fastställs att 
Tyskland får rätt att beskatta 80 % av förmånsvärdet genom proportioneringsmetoden i  
artikel 15. I artikel 23 därefter konstateras att creditmetoden används. 

Sverige 10 000 * 57 % = 5 700 

Tyskland 8 000 * 42 % = 3 360 

Sverige får efter till-
ämpning av skatteavtalet ta 
ut 

5 700 – 3 360 = 2 340 

Total beskattning: 3 360 + 2 340 = 5 700 

Total behållning: 10 000 – 5 700 = 4 300 

Total skattesats 5 700 / 10 000 = 57 % 

 

6.6 Sammanfattning 

I det exempel där en innehavare av personaloptioner flyttar till Tyskland får denne betala 
49,5 % i skatt med proportioneringsmetoden och 57 % i skatt om den utvidgade skatte-
plikten tillämpas. För Sverige innebär proportioneringsmetoden att de får in 2 850 kr, vilket 
motsvarar 28,5 % av det totala förmånsvärdet. Vid utvidgad skatteplikt får de in 3 600 kr, 
vilket motsvarar 36 % av det totala förmånsvärdet. I det fall att en innehavare av personal-
optioner flyttar till ett land med vilket Sverige har ett skatteavtal där creditmetoden         
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tillämpas kommer den skattskyldige alltid att få beskatta 57 % av förmånsvärdet. Hur 
mycket Sverige får in i skattepengar beror på hur mycket skatt det andra landet tar ut. 

I exemplet där flytten går till Finland får den skattskyldige betala 54,75 % i skatt oavsett 
proportioneringsmetoden eller utvidgad skatteplikt. Sverige får in 2 850 kr i skattepengar 
oavsett ifall proportioneringsmetoden eller utvidgad skatteplikt tillämpas. 

Vid flytt till länder med vilka Sverige har skatteavtal där exemptmetoden tillämpas blir det 
alltså ingen skillnad, varken för individen eller för Sverige, beroende på om proportionering 
eller utvidgad skatteplikt tillämpas i svensk intern rätt. Det är när flytt sker till länder med 
vilka Sverige har skatteavtal där creditmetoden tillämpas som det blir skillnad för både    
individen och Sverige. Den skattskyldige får betala mer i skatt och Sverige får in mer   
pengar, det beror på att Sverige har en väldigt hög inkomstskatt, bland de högsta i        
världen.162 Exakt hur mycket Sverige får in i skattepengar beror på hur mycket det andra 
landet tar ut i skatt. Creditmetoden är den metod som är vanligast i Sveriges skatteavtal, det 
nordiska är ett av få där exemptmetoden tillämpas.163 

I exemplet där en skattskyldig flyttar från Tyskland till Sverige blir skillnaden väldigt stor, 
med utvidgad skatteplikt får den skattskyldige betala 12 % mer i skatt än vid                 
proportionering. 

                                                 
162 KPMG ”Individual Tax Rate Survey 2008” s 2. 

163 Skatteverket ”Avräkning av utländsk skatt”. 
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7 Analys och slutsats 

7.1 Analys 

Frågan som funnits där under skrivandet av denna uppsats är varför? Varför införs be-
stämmelser angående utvidgad skatteplikt när det finns en risk att de kommer att skapa 
tröskeleffekter för de som flyttar till Sverige och då blir skattskyldiga här, samt på flera sätt 
strida mot EG-fördraget? Redan vid införandet av tidigare bestämmelser fanns det       
funderingar ifall en avskattningsregel skulle strida mot EG-rätten men diskussionerna      
avfärdades då det ej fanns några konkreta avgöranden att hänvisa till. Även vid det tillfället 
var det proportioneringsmetoden som ratades av regeringen.  

Den svenska avskattningsregelns förenlighet med EG-rätten har inte prövats av EGD, men 
andra länders exitbeskattningsregler har av EGD dömts strida mot de fri- och rättigheter 
som EG-fördraget garanterar. En bestämmelse som behandlar en skattskyldig som flyttar 
ut från landet annorlunda än en som stannar kvar inom landets gränser är diskriminerande 
och inte tillåten. På grund av de rättsfall som kommit från EGD i frågan har även den 
svenska exitbeskattningsregeln klassificerats som oförenlig med EG-rätten och därför har 
de nya reglerna med utvidgad skatteplikt tagits fram. Även denna gång diskuteras det ifall 
de nya reglerna kan komma att strida mot EG-rätten, trots flera varningstecken väljer      
regeringen ändå att införa utvidgad skatteplikt.  

För att upprätthålla en effektiv inre marknad inom EU är det viktigt att medlemsländerna 
alltid har EG-rätten i åtanke då de lagstiftar. I Avoir Fiscal-fallet fastställde EGD att    
medlemsländerna ej får ignorera de grundläggande fördragsfriheterna vid skapandet av    
nationell skattelagstiftning och att nationella regler som hämmar förverkligandet av en inre 
marknad kan undanröjas. Då varje lands skattesystem är källan till betydelsefulla inkomster 
och är något länderna är måna om att styra själva, är det ett område där harmonisering varit 
mindre framgångsrik. Det är endast indirekt beskattning som harmoniserats till viss del. I 
både Lasteyrie-fallet och N-fallet uttryckte dock EGD klart att medlemsländerna är      
skyldiga att iaktta EG-rätten vid lagstiftning för direkt beskattning trots avsaknad av     
harmonisering på området. I N-fallet uttalade EGD även att medlemsländerna bör låta sig 
inspireras av internationell praxis för hur beskattningsrätten ska fördelas mellan dem, de 
nämnde speciellt OECD:s modellavtal som förebild.  

Regeringsrätten har konstaterat att OECD:s riktlinjer bör följas inom området för inter-
nationell beskattning. OECD förespråkar att skattepliktens omfattning ska regleras av  
proportionering och detta synsätt delas av många länder, såväl medlemmar som icke    
medlemmar. Genom att införa en proportioneringsregel skulle Sverige öka förutsebarheten 
av de skatterättsliga konsekvenser som uppstår för en person som väljer att flytta in i eller 
ut ur landet. Eftersom de flesta länderna i Europa tillämpar proportionering minimeras  
riskerna för dubbelbeskattning eller andra negativa skattekonsekvenser och en EU-
medborgare behöver ej vara orolig när denne flyttar över gränserna. Förutsebarhet och 
rättsäkerhet är två viktiga komponenter i realiseringen av EU:s inre marknad. För att     
Sverige ska få ta del av alla fördelar med en effektiv europeisk inre marknad krävs det att de 
är villiga att anpassa sitt eget skattesystem till viss del och inte bara fokusera på att skydda 
sina egna skatteintäkter. Frågan är varför Sverige inte tagit större hänsyn till OECD:s rikt-
linjer vid skapandet av de nya reglerna för beskattning av personaloptioner. Varför väljer 
Sverige bort den metod som OECD och många andra sakkunniga förespråkar? 
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Argumentet att utvidgad skatteplikt skulle vara en mer ändamålsenlig metod på grund av att 
Sverige då beskattar den inkomst som härrör härifrån håller inte. Sverige kommer beskatta 
all förmån av personaloption, oavsett varifrån den faktiskt härrör. Dubbelbeskattning som 
ska lösas genom skatteavtal kommer att uppstå mer ofta än innan, vilket inte borde vara 
något att eftersträva då myndigheterna har uttalat att det är ett komplicerat arbete. Enda 
gången dubbelbeskattning verkligen undanröjs är då skatteavtalet använder sig av exempt i 
metodartikeln. I de fall där creditmetoden används kommer skattebördan för den skatt-
skyldige bli betydligt tyngre och den totala skattesatsen som individen får betala på sin  
förmån motsvarar den svenska skattesatsen, oavsett hur mycket av kvalifikationstiden som 
har spenderats i Sverige.  

I vårt exempel i 6.2.2 så avräknar Sverige den tyska skatten efter att ha låtit Tyskland be-
skatta 5 000 kr med tysk skattesats. Artikel 15 i skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland 
säger att förmånen ska delas upp proportionerligt varpå Tyskland beskattar 5 000 kr med 
sin skattesats på 42 %, 2 100 kr. Därefter räknar Sverige av den skatten och den slutliga 
skatten till Sverige är 3 600 kr. 3 600 kr är 72 % av de 5 000 som enligt proportionerings-
metoden i artikel 15 i skatteavtalet härrör från Sverige. Är det då rimligt att hävda att ut-
vidgad skatteplikt är den metod som bäst uppnår ändamålet, då Sverige faktiskt i praktiken 
beskattar inkomst hänförlig till arbete som utförts i ett annat land? 

Det blir uppenbart att en utvidgad skatteplikt kommer att innebära större skatteintäkter för 
Sverige, och samtidigt en större skattebörda för de skattskyldiga. Då regeringen är väl med-
veten om att creditmetoden är den vanligaste i skatteavtalen verkar det snarare som att   
ändamålet med utvidgad skatteplikt är att öka Sveriges skatteintäkter än att se till att varje 
land beskattar den inkomst som rätteligen tillhör dem. 

Ett annat av regeringens argument är att utvidgad skatteplikt innebär en mer enhetlig be-
skattning jämfört med proportionering eftersom det då stämmer bättre överens med be-
skattning av övriga inkomster. En proportioneringsregel skulle enligt regeringen innebära 
en mer ingående utredning för att fastställa hur stor del som Sverige ska beskatta.           
Regeringen menar att det skulle bli alltför krångligt och att utvidgad skatteplikt är lättare att 
tillämpa. Dock anser den att proportionering ska tillämpas vid beräkning av socialavgifter 
på samma inkomst, blir inte det samma komplicerade utredning då? Om proportionerings-
metoden ska användas för fördelning av betalningsansvar för socialavgifter kan väl samma 
beräkning användas för att fördela beskattningsanspråket på förmånen? Vore det inte mer 
logiskt att sträva efter enhetlighet vid beräkning av de olika avgifter som ska erläggas på 
samma förmån? 

Även vid utvidgad skatteplikt kommer proportioneringsmetoden i slutändan att användas 
genom tillämpning av skatteavtal. Det regeringen gör genom att införa utvidgad skatteplikt 
är egentligen att skjuta upp proportioneringen och tvingar de skattskyldiga att åberopa  
skatteavtalen för att undkomma dubbelbeskattning. Är det verkligen rätt att skattskyldiga 
ska behöva förlita sig på skatteavtal och inte kunna förutse de skatterättsliga                  
konsekvenserna som uppstår vid utnyttjande av sina personaloptioner. Detta skapar ett 
onödigt orosmoment som mycket väl kan hindra personer från att flytta till och från     
Sverige. Att införa proportionering i svensk rätt skulle medföra en större enhetlighet med 
internationell rätt vilket också vad som bör eftersträvas för att underlätta för de fria rörlig-
heterna och EU:s inre marknad. 

Regeringens tyngsta argument emot att införa en proportioneringsregel är att den skulle 
kunna användas i skatteplaneringssyfte då skattefrihet skulle kunna uppstå i vissa fall där 
skatteavtal saknas. Det kan inte handla om många situationer där skattefrihet skulle uppstå, 
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och det kan ifrågasättas om det verkligen är Sveriges sak att se till att inga inkomster går 
skattefria, så länge Sverige får in skatt på den inkomst som faktiskt härrör härifrån. Genom 
att införa utvidgad skatteplikt undviks visserligen skattefrihet men samtidigt åläggs den 
skattskyldige bördan att behöva åberopa skatteavtal för att undkomma dubbelbeskattning, 
vilket innebär en stor nackdel för individen eftersom skattebördan blir tyngre än vid       
tillämpning av en intern proportioneringsregel. Ett bättre sätt att undvika skattefrihet vore 
att harmonisera ländernas skattesystem och att arbeta mot att alla länder använder sig av 
proportioneringsmetoden från början, på så sätt skulle inga konflikter uppstå. Då en     
proportioneringsregel faktiskt innebär en motprestation, det krävs att individen faktiskt 
jobbar i respektive land under kvalifikationstiden för att proportionering ska ta plats, är det 
svårt att se att en sådan regel skulle kunna användas i rent skatteplaneringssyfte. En ut-
vidgad skatteplikt däremot som använder sig av en bestämd tidpunkt för att avgöra be-
skattning, nämligen själva utnyttjandet, kräver inte mycket planering för att kunna undvikas. 
Eftersom en personaloption ofta är kopplad till en anställning och en kvalifikationstid är 
det betydligt lättare att planera var man ska utnyttja en option än var den ska intjänas.    
Enligt oss kommer istället utvidgad skatteplikt leda till skatteplanering eftersom innehavare 
av personaloptioner kommer se till att utnyttja sina optioner innan de flyttar till Sverige, för 
att undkomma Sveriges beskattningsanspråk.  

Att en bestämmelse som hindrar den fria rörligheten stöds genom argumentet att den är 
mest lämplig för att undvika skatteplanering har avfärdats av EGD då skattelagstiftning 
ofta har en generell räckvidd och inte enbart syftar till att stoppa de situationer som är  
skapade i enbart skatteplaneringssyfte. EGD har till och med fastslagit att det ej är otillåten 
skatteplanering för EU-medborgare att utnyttja de fri- och rättigheter de garanteras av EG-
fördraget. Det vill säga att då en medborgare flyttar från ett medlemsland till ett annat och 
på så sätt erhåller förmånligare beskattning ej klassificeras som skatteplanering. Det enda 
undantaget är då det är uppenbart att flytten sker på grund av ren skatteplanering. Då det 
krävs att den skattskyldige faktiskt jobbar i landet under kvalifikationstiden för att tilldelas 
personaloptioner kan detta ej anses vara ett rent konstlat skatteupplägg och argumentet att 
proportionering skulle underlätta skatteplanering faller på så sätt bort.  

Vid införandet av avskattningsregeln fördes diskussioner ifall den skulle komma att strida 
mot EG-rätten. Det avfärdades eftersom det vid tillfället inte fanns några rättsfall som 
styrkte detta. Dock dröjde det inte många år innan EGD underkände nationella av-
skattningsbestämmelser vilket ledde till slopandet av den svenska bestämmelsen angående 
avskattning av personaloptioner och ny lagstiftning på området krävdes. Vid utformandet 
av den nya lagstiftningen uppstod än en gång debatt huruvida de nya bestämmelserna skulle 
kunna anses strida mot EG-rätten. Sakkunniga påpekade att det fanns risk att de som under 
intjänandetiden varit begränsat skattskyldiga och därefter flyttat till Sverige och blivit    
obegränsat skattskyldiga skulle bli diskriminerade jämfört med de som varit obegränsat 
skattskyldiga under hela intjänandetiden. Det eftersom de som under hela intjänandetiden 
varit obegränsat skattskyldiga får tillämpa sexmånaders- och ettårsregeln och därmed kan 
undkomma beskattning medan de andra enbart får rätt till avräkning av utländsk skatt. Ut-
vidgad skatteplikt skulle på så sätt klart medföra en negativ särbehandling av de som ej varit 
bosatta i Sverige under intjänandetiden men som utnyttjar sina personaloptioner här efter 
flytt till Sverige. Den särbehandling som uppstår kan mycket väl komma att hämma den fria 
rörligheten och därmed strida mot EG-rätten. Att regeringen än en gång väljer att bortse 
från de risker som har påpekats angående utformningen av lagstiftning gällande beskattning 
av personaloptioner kan verka nonchalant. Kommer vi inom de närmsta tio åren behöva 
ännu en ny lagstiftning angående beskattning av personaloptioner för att Sverige är för   
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fokuserade på att skydda sina skatteintäkter istället för att se till sina medborgares bästa och 
arbeta för en effektivare inre marknad inom EU?  

Om vi tänker ett steg längre, att de nya bestämmelserna faktiskt fastställs strida mot EG-
rätten, skulle de då kunna rättfärdigas enligt resonemanget i Bachmann-fallet? Regeringen 
skulle kunna hävda att en sådan regel är nödvändig för allmänintresset och med hänsyn till 
sambandet i Sveriges skattesystem. Då regeringen hävdar att utvidgad skatteplikt är det 
mest lämpliga för att undvika skatteplanering skulle det kunna vara ett argument de    
kommer använda för att rättfärdiga bestämmelserna. Dock får inte konsekvenserna av be-
stämmelserna gå utöver syftet med dem enligt proportionalitetsprincipen. Syftet med ut-
vidgad skatteplikt är att undvika skatteplanering och se till att varje land beskattar den     
inkomst som är hänförlig dit, dock blir konsekvenserna att dubbelbeskattning kommer att 
uppstå allt oftare vilket får anses gå utöver syftet. I Bachmann tilläts de diskriminerande 
reglerna eftersom det sambandet i skattesystemet inte skulle gå att garantera med mindre 
restriktiva åtgärder, det argumentet skulle knappast gå att tillämpa i den här frågan då   
skatteplanering går att undvika även genom proportionering. Med proportionering und-
viker man dessutom de negativa konsekvenserna såsom tyngre beskattning för individer 
och tillämpning av skatteavtal i större utsträckning. EGD har inte godtagit resonemanget 
från Bachmann i något annat fall, trots att flera länder har åberopat allmänintresset och 
hänvisat till fallet, inget tyder på att de kommer att godta det vad gäller utvidgad skatteplikt 
ifall det skulle klassificeras som diskriminering. 

Även ifall utvidgad skatteplikt i dagsläget inte kan anses strida mot EG-rätten så innebär 
det ändå en omotiverad skärpning av skatteplikten. De eventuella fördelarna med utvidgad 
skatteplikt överväger inte alla de nackdelar som medföljer. Skatteplanering löses bättre    
genom proportioneringsmetoden eftersom beskattningen då fördelas enligt hur stor del av 
den totala kvalifikationstiden som den skattskyldige har spenderat i vardera land. Att skatte-
frihet skulle uppstå torde vara extremt ovanligt, och det är inte ett tillräckligt starkt          
argument för att införa utvidgad skatteplikt framför proportionering. 

7.2 Slutsats 

Det är klargjort att utvidgad skatteplikt kommer att innebära nackdelar för de skattskyldiga 
då de i de flesta fall blir tyngre beskattade och blir tvungna att åberopa skatteavtal för att 
undkomma dubbelbeskattning. Dessutom finns det ingen garanti att dubbelbeskattningen 
verkligen undanröjs vid tillämpning av skatteavtal eftersom de flesta använder sig av en 
creditmetod. En proportioneringsmetod i nationell rätt skulle innebära att varje inkomst 
enbart blir beskattad en gång, det vill säga av källstaten, och individen skulle ej behöva för-
lita sig på skatteavtal för att undanröja dubbelbeskattning. Proportionering är enligt oss den 
lämpligaste metoden för de skattskyldiga. 

Även ur ett EG-perspektiv skulle en proportioneringsregel vara lämpligare eftersom det 
skulle bidra till en harmonisering av Sveriges skatteregler för beskattning av personal-
optionsförmån i förhållande till övriga EG-länder då många andra länder tillämpar        
proportionering direkt i intern rätt. På så sätt undviks att konflikter uppstår mellan länders 
skattesystem och förutsebarhet och rättssäkerhet ökar för arbetstagare och arbetsgivare när 
de rör sig mellan EU:s medlemsländer vilket underlättar för effektiviseringen av EU:s inre 
marknad. 

Ett införande av en proportioneringsmetod för beskattning av personaloptionsförmån 
skulle inte medföra samma risk som utvidgad skatteplikt när det gäller oförenlighet med 
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EG-rätten. Sakkunniga har uttryckt att ett införande av utvidgad skatteplikt kan leda till att 
en ny lagstiftning kommer att behövas igen inom några år eftersom den kan komma att 
strida mot EG-rätten. Därför anser vi att utvidgad skatteplikt angående skattepliktens    
omfattning inte är den lämpligaste lösningen ur ett EG-perspektiv och att en                
proportioneringsregel skulle vara ett mer långsiktigt alternativ. 
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