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Abstract 

It has become increasingly simple for companies to offer its employees shares in the 

form of incentive or option plans to acquire.  Companies motivate incentive plans with 

employee buy-outs that it will lead to higher involvement of work. The offers are often 

associated with disposal restrictions to the employee such as not immediately dispose of 

shares or that the employees will have to remain of employment within a certain 

timeframe. The problems with disposal restrictions are that it makes it difficult to 

determine the point of taxation.  

When shares deemed acquired at the time of share subscription the benefit will be 

taxable as income from service and the increase in value income from capital. When 

shares are deemed to be acquired only after cessation of disposal restrictions this will 

result in that the benefit is taxed only once. 

After the Supreme Administrative Court rulings in 3167-09 and 3168-09, it is now 

obvious that the acquisition is deemed to occur at the time of acquisition. The problem 

is not yet solved because the constant development of the security market needs to be 

considered. The area will be a subject to further revisions because of the technological 

development and internationalization of the area. 



 

 
i 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................... 3 

1.1 Bakgrund ....................................................................................... 3 
1.2 Syfte .............................................................................................. 4 
1.3 Metod och material ........................................................................ 4 

1.4 Avgränsning .................................................................................. 5 
1.5 Disposition ..................................................................................... 5 

2 Värdepapper ......................................................................... 6 

2.1 Begreppet värdepapper ................................................................. 6 

2.1.1 Allmänt ................................................................................ 6 
2.1.2 Civilrättslig aspekt ............................................................... 6 
2.1.3 Skatterättslig aspekt ........................................................... 8 

2.2 Kriterier för skatterättslig värdepappersstatus ............................... 9 
2.2.1 Allmänt ................................................................................ 9 

2.2.2 Fysisk handling ................................................................... 9 
2.2.3 Kvalifikationstiden ............................................................. 10 
2.2.4 Betalning vid förvärvet ...................................................... 10 
2.2.5 Omsättningsbarhet ........................................................... 11 

2.3 Beskattning vid förvärvstillfället ................................................... 11 
2.3.1 Värdepappersregeln ......................................................... 11 

2.3.2 Värdepappersregelns tillämpningsområde ....................... 11 

3 Beskattning ......................................................................... 13 

3.1 Beskattningsprinciper och regler ................................................. 13 
3.1.1 Kontantprincipen ............................................................... 13 
3.1.2 Inkomstslaget tjänst .......................................................... 13 

3.1.3 Undantagsregeln i 11 kap. 15 § IL .................................... 15 
3.2 Anställdas förvärv av värdepapper .............................................. 15 

3.3 Värdering ..................................................................................... 16 

4 Äldre praxis av central betydelse ...................................... 17 

4.1 RÅ 1986 ref. 36 (Skåne-Gripen) .................................................. 17 

4.2 Rättsläget efter Skåne-Gripen ..................................................... 18 
4.3 RÅ 1996 ref. 92 (Skuggsparandemålet) ...................................... 18 
4.4 Rättsläget efter Skuggsparandemålet ......................................... 20 

4.5 RÅ 2002 ref. 78 ........................................................................... 20 
4.6 Har RÅ 2002 ref. 78 betydelse för förvärvsbegreppet? ............... 21 
4.7 RÅ 2004 ref. 35 I ......................................................................... 22 

5 Skatterättsnämndens förhandsbesked ............................. 23 

5.1 SRN 1 februari 2007 dnr 191-06/D .............................................. 23 
5.2 SRN 16 april 2009 dnr 84-08/D ................................................... 24 
5.3 SRN 16 april 2009 dnr 27-08/D ................................................... 25 

6 Skatteverkets uttalande om rättsläget mot bakgrund 
av rättsfallen ............................................................................. 27 

6.1 Konsultbyråernas skrivelse ......................................................... 27 
6.2 Skatteverkets brevsvar ................................................................ 28 



 

 
ii 

6.3 Kommentar till brevsvaret ............................................................ 29 

7 Ny praxis ............................................................................. 30 

7.1 Regeringsrättens dom 2009-12-30 i mål 3167-09 
(Gratisaktiemålet) .................................................................................. 30 

7.1.1 Överklagat avgörande ...................................................... 30 
7.1.2 Gratisaktiemålet i jämförelse med tidigare mål ................. 30 

7.2 Regeringsrättens dom 2009-12-30 i mål 3168-09 
(Riskkapitalmålet) .................................................................................. 31 

7.2.1 Överklagat avgörande ...................................................... 31 
7.2.2 Riskkapitalmålet i jämförelse med tidigare mål ................. 31 

8 Analys ................................................................................. 33 

8.1 Värdepappersregeln .................................................................... 33 
8.2 Dagens rättsläge ......................................................................... 35 

9 Slutsats ............................................................................... 37 

Referenslista ............................................................................ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

Förkortningar 

ABL  Aktiebolagslagen (2005:551) 

IL Inkomstskattelagen (1999:1229) 

KL Kommunalskattelagen (1928:370) 

LHF Lag om handel med finansiella instrument (1991:980) 

LKF Lag om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479) 

Not. Notis 

Prop. Proposition 

Ref. Referens 

RR Regeringsrätten 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

SKV Skatteverket 

SOU Statens offentliga utredningar 

SRN Skatterättsnämnden 

VPC Värdepapperscentralen 

 

 

 

 

 



 

 
3 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under 1980-talet genomgick den svenska värdepappersmarknaden en snabb och 

omfattande utveckling.
1
 I takt med utvecklingen tillkom nya instrument på marknaden 

och därmed ny reglering, vilken dock utelämnade definitioner av vissa instrument. 

Värdepappersbegreppet har stor betydelse på värdepappersmarknaden. Det är därför 

förvånande att det saknas en entydig definition av begreppet. I samband med 

skattereformen på 1990-talet tillkom begreppet finansiellt instrument, vilket är ett 

relativt vidsträckt begrepp.
2
 Den skatterättsliga betydelsen av värdepapper är i dagens 

läge oklar och många gånger hämtar lagstiftaren ledning från den civilrättsliga 

lagstiftningen.
3
  

Ett ämne som har blivit föremål för specialreglering är beskattningstidpunkten då 

anställda i samband med tjänsten förvärvar värdepapper på förmånliga villkor.
4
 Av 

regeln följer att beskattning av en värdepappersförmån ska ske vid förvärvet.
5
  

Incitamentsprogram har blivit allt mer vanligare. Företagen använder sig bl.a. av 

aktieoptionsprogram och personaloptionsprogram för att behålla, belöna och skapa 

motivation hos de anställda. Aktierna är ofta villkorade med 

förfoganderättsinskränkningar så som att den anställde måste kvarstå i anställningen 

under en viss tid. Frågan som här blir intressant är när ett värdepapper som är förenat 

med förfoganderättsinskränkningar ska anses vara förvärvat. Bedömningen kompliceras 

av att lagstiftaren utelämnat en definition på förvärv i samband med 

värdepappersförmåner. Efter Regeringsrättens (RR) avgöranden 3167-09 och 3168-09 

är det numera klart att det vid dessa typer av incitamentsprogram sker en beskattning 

vid förvärvet. Problemet är dock ännu inte löst. I takt med dagens utveckling och 

internationalisering på värdepappersmarknaden kommer skattemyndigheterna att ställas 

inför ytterligare problem i samband med tillkomsten av nya instrument. 

                                                 
1
 Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, upplaga 1:1, Norstedts juridik 2002, s. 93. 

2
 Prop. 1990/91:142 s. 86. 

3
 Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, upplaga 1:1, Norstedts juridik 2002, s. 92. 

4
 10 kap. 11 § första stycket IL. 

5
 10 kap. 11 § första stycket IL. 
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1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka beskattningstidpunkten för värdepapper som 

förvärvats i tjänsten och som är föremål för förfoganderättsinskränkningar. 

1.3 Metod och material 

För att utreda beskattningstidpunkten vid anställdas förmånliga värdepappersförvärv 

kommer jag att använda mig av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Vid tolkning av 

den skatterättsliga lagstiftningen, framförallt vid tolkning av 10 kap. 11§ första stycket 

inkomstskattelagen (IL), kommer utgångspunkten vara regelns ordalydelse och 

förarbeten dvs. en s.k. objektiv teleologisk tolkning. 

 En av de mest relevanta rättskällorna för min uppsats är således 10 kap. 11 § första 

stycket IL. Stor vikt kommer även att läggas vid rättspraxis som berör 

förvärvsbegreppet i samband med 10 kap. 11 § första stycket IL. Förhandsbeskeden från 

Skatterättsnämnden (SRN) kommer även att användas, eftersom dessa är bindande för 

Skatteverket och allmän förvaltningsdomstol i de fallen den som begär 

förhandsbeskedet yrkar detta. De är dock inte bindande för allmänheten men kan 

användas som riktlinjer i skatterättsliga frågor.  

Jag kommer även att redogöra för byråernas skrivelse till Skatteverket samt 

Skatteverkets brevsvar. Anledningen till detta är att det har uppstått osäkerhet i 

näringslivet kring beskattningstidpunkten när anställda inom ramen för sin anställning 

förvärvar värdepapper på förmånliga villkor. 

För att ge största möjliga tyngd åt min rättsutredning har jag valt att i första hand 

använda och referera till primärkällor. Har det inte varit möjligt eller av mindre vikt för 

min framställning har jag valt sekundära rättskällor. 

Hänvisning till RR:s avgöranden har till mestadels skett i tryckt form. Gällande RR:s 

avgöranden från den 30 december 2009, 3167-09 och 3168-09 har hänvisning dock 

gjorts till original dokumenten p.g.a. avsaknad av tryckt form. Detta gäller även för 

skatterättsnämndens förhandsbesked. 
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Gällande hänvisning till artiklar har jag använt mig av tryckt form. Artiklarna skrivna 

av Carin Lanke och Arne Baekkevold finns dock inte i tryck form, så hänvisning ges 

här istället till tidningsartiklarna. 

1.4 Avgränsning  

Jag har valt att utgå från ordalydelsen i 10 kap 11§ första stycket IL, då 

värdepappersregeln är central i min uppsats. Jag har försökt att avgränsa mig från 10 

kap 11 § andra stycket IL, då denna berör personaloptioner, på grund av tidsbrist. 

På grund av tidsbrist har jag valt att endast välja den mest centrala rättspraxisen inom 

området. Den centrala rättspraxisen som jag valt att redogöra för tar upp 

förvärvsbegreppets i samband med 10 kap. 11§ IL. 

Uppsatsen belyser det skatterättsliga området men eftersom den skatterättsliga 

lagstiftningen i många avseenden har sin grund i den civilrättsliga rätten, kommer även 

detta område i viss mån beröras.  

1.5 Disposition  

Inledningsvis ges en deskriptiv bakgrund av begreppet värdepapper, värdepappersregeln 

och beskattning. Inledningen är till för att ge läsaren en ökad förståelse för ämnet. Efter 

inledningskapitlet presenteras äldre praxis. Det ges en ingående beskrivning i kapitel 4 

av rättsfallen för att belysa de olika situationer och omständigheter kring de problem 

som kan uppstå vid anställdas förmånliga förvärv av värdepapper. Efter presentationen 

av äldre praxis följer en redogörelse i kapitel 5 av skatterättsnämndens förhandsbesked. 

I kapitel 6 presenteras näringslivet respektive Skatteverkets syn på problemet då 

anställda på förmånliga villkor förvärvar värdepapper. Anledningen till skrivelsen var 

att näringslivet avsåg att få ökad klarhet i rättsläget. Förhandsbeskeden i kapitel 5 har 

blivit överklagade och I kapitel 7 följer en redogörelse för RR bedömning av rättsläget. 

I kapitel 8 sker en analys av rättsläget kring förvärvsbegreppet. I kapitel 9 följer en 

sammanfattande slutsats.  
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2 Värdepapper 

2.1 Begreppet värdepapper 

2.1.1 Allmänt 

En fråga som är central för beskattning är huruvida en rättighet utgör ett värdepapper 

eller inte. Ett exempel härtill är regeln i 10 kap 11 § första stycket IL, den s.k. 

värdepappersregeln, som föreskriver följande: 

”om den skattskyldige på grund av sin tjänst förvärvar värdepapper på förmånliga 

villkor, ska förmånen tas upp som intäkt det beskattningsår då förvärvet sker”.  

Av detta följer att det är av vikt att det som förvärvas är ett värdepapper. Vad händer då 

om det som förvärvats inte utgörs av ett värdepapper, vad händer om förvärvet istället 

utgörs av en rättighet att i framtiden förvärva värdepapper till ett förutbestämt pris?  Om 

förvärvet inte utgörs av ett värdepapper, utan en rätt att i framtiden förvärva 

värdepapper till ett förutbestämt pris sker beskattning det beskattningsår då rättigheten 

utnyttjas eller överlåts, i enlighet med personaloptionsregeln.
6
  

I dagens läge saknas en definition av begreppet värdepapper. I förarbetena anges att en 

anledning till detta är att det i dåvarande IL inte fanns någon definition av begreppet.
7
 

Jag anser att detta är anmärkningsvärt då det i dagens läge är ett begrepp som ofta 

förekommer i den skatterättsliga lagstiftningen. Edvardsson är av den meningen att 

anledning härtill kan vara att begreppets innebörd varierar beroende på i vilket 

sammanhang det används.
8
  

2.1.2 Civilrättslig aspekt 

Värdepappersbegreppet har en central roll på finansmarknaden. Man kan därför fråga 

sig varför lagstiftaren valt att utelämna en definition av begreppet. En anledning till 

detta kan vara att lagstiftaren vill undvika en entydig definition på grund av 

värdepappersmarknadens snabba utveckling. Vägledning kan sökas i förarbetena till 

                                                 
6
 10 kap. 11§ 2 st. IL, den s.k. personaloptionsregeln. 

7
 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 19. 

8
 Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, upplaga 1:1, Norstedts juridik 2002, s. 92. 
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lagen om handel med finansiella instrument (LHF) som framställer värdepapper enligt 

följande:  

”en handling som tillförsäkrar innehavaren en viss rättighet som vanligen kan 

omvandlas i pengar. Till värdepapper räknas traditionellt aktier, obligationer, 

förlagsbevis, värdepappersfondsandelar, växlar, checkar och vissa andra 

skuldebrev”.
9
 

Något som är anmärkningsvärt med ovannämnda beskrivning är att optioner och 

terminer utelämnats. Framställningen kan anses knapphändig då det idag på 

finansmarknaden omsätts en rad olika instrument som utelämnats i beskrivningen.   

Genom skattereformen 1990 introducerades finansiella instrument som en 

samlingsbeteckning för de instrument som figurerar på värdepappersmarknaden.
10

 

Lagstiftaren motiverade introduceringen av finansiella instrument med att en definition 

skulle underlätta till ett enhetligt språkbruk. Begreppet inbegriper ”fondpapper och 

andra rättigheter eller förpliktelser avsedda för handel på värdepappersmarknaden”.
11

 

Med andra rättigheter eller förpliktelser avses exempelvis köpoptioner avseende 

aktier.
12

 Delägarrätter och fordringsrätter omfattas inte av fondpappersbegreppet om de 

inte är konstruerade för allmän omsättning.
13

 Härutöver framkommer det av förarbetena 

att rättigheten i sig torde vara överlåtbar, då det vanligtvis förutsätts att ett instrument är 

”avsett för allmän omsättning”.
14

 

Det har visat sig vara problematiskt då rättigheten som förvärvats är förenad med 

förfoganderättsinskränkningar. Förfoganderättsinskränkningar kan, men behöver inte 

nödvändigtvis frånta värdepappersstatusen.
15

 Hur omfattande dessa inskränkningar kan 

vara innan värdepappersstatusen försvinner är emellertid inte helt klart. Edvardsson är 

dock av den uppfattningen att de förfoganderättsinskränkningar som förekommer i 

                                                 
9
 Prop. 1990/91:142 s. 85. 

10
 A prop. s. 86. 

11
 A prop. s. 86. 

12
 A prop. s. 86. 

13
 A prop. s. 88. 

14
 A prop. s. 87. 

15
 Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, upplaga 1:1, Norstedts juridik 2002, s. 98. 



 

 
8 

aktiebolagslagen (ABL) dvs. hembud- och förköpsklausuler godtas såvida de inte utgör 

hinder för innehavaren vid avyttringen att tillgodogöra sig värdet.
16

   

2.1.3 Skatterättslig aspekt 

Den skatterättsliga innebörden av begreppet värdepapper är inte heller definierat. Detta 

kan ha sin grund i att det fram till 1970-talet inte förelåg ett behov av en entydig 

definition då de instrument som förekom på marknaden vid detta tillfälle var lätta att 

särskilja.
17

Förutsättningarna ändrades dock på 1980-talet när finansmarknaden 

utvecklades. En anledning till avsaknaden av ett entydigt resonemang framkommer i 

förarbetena till 1998 års lag om personaloptioner.
18

 Lagstiftaren uttrycker här en 

osäkerhet till ett entydigt begrepp då detta skulle kunna resultera i att en liknande 

rättighet inte faller under definitionen och då förblir skatterättsligt oreglerad.
19

  

Något som har visat sig vara av central betydelse vid diskussionen kring 

värdepappersstatusen att det skall vara fråga om en rättighet som tillförsäkras 

innehavaren.
20

 Inom den civilrättsliga doktrinen har diskussionen kring värdepapprets 

status diskuterats flitigt. En fråga som är av central betydelse för begreppet värdepapper 

är huruvida innehavaren erhållit något av särskilt värde.
21

 Detta styrks med uttalandet i 

förarbetena till LHF, där värdepapper beskrivs som: 

”en handling som tillförsäkrar innehavaren en viss rättighet som vanligen kan 

omvandlas till pengar.”
22

 

Uttalandet skulle kunna anses utgöra ett uttryck för att det skall vara en rätt till någon 

slags ekonomisk ersättning.  Av RÅ 1986 ref. 36 följer att det är av grundläggande 

betydelse att instrumentet är realiserbart för att det skall föreligga värdepappersstatus.  

Bedömningen om huruvida en rättighet är att anse som ett värdepapper eller inte sker 

vid förvärvet.
23

 Om rätten vid förvärvet är att anse som ett värdepapper sker 

                                                 
16

 Edvardsson, se ovan not 15 a.a. s. 98. 

17
 Edvardsson, se ovan not 15 a.a. s. 101. 

18
 Prop. 1997/98:133 s. 31-32. 

19
 A prop. s. 31-32. 

20
  Prop. 1990/91:142 s. 85. 

21
 Liljeborg, Per, Anställdas förvärv av värdepapper och personaloptioner, Skattenytt 2000, s. 583. 

22
 Prop. 1990/91:142 s. 85. 
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beskattningen enligt de regler som gäller vid förvärv av värdepapper. Avgörande för 

förmånsbeskattningen är således om det som förvärvats är att klassa som ett 

värdepapper eller inte.  

2.2 Kriterier för skatterättslig värdepappersstatus 

2.2.1 Allmänt 

Kriterier som kan ha ytterligare inverkan på bedömningen huruvida skatterättslig 

värdepappersstatus föreligger har utvecklats via praxis. Det skatterättsliga 

värdepappersbegreppet har behandlats i ett antal skatterättsliga artiklar med fokus på 

frågan om ett visst instrument, som en anställd förvärvat i samband med ett 

incitamentsprogram är att anse som ett värdepapper eller ej.
24

 Begreppet har dock inte 

varit föremål för någon mer djupgående diskussion i den skatterättsliga doktrinen. 

Grundläggande kriterier för att skatterättslig värdepappersstatus skall föreligga är som 

ovan nämnts att instrumentet innebär en rättighet för innehavaren. Ett ytterligare krav är 

att instrumentet ska vara realiserbart.
25

 Dock krävs även beaktande av andra aspekter 

vid bedömningen. En redogörelse för dessa aspekter sker nedan i kapitel 2.2.2 – 2.2.4. 

2.2.2 Fysisk handling 

Begreppet värdepapper kan medföra tanken att det ska föreligga någon form av fysisk 

handling. Detta skulle dock inte kunna vara genomförbart i dagens läge på grund av 

värdepappersmarknadens utveckling. Huvudhanteringen av aktier sker numera 

datoriserat i VP- systemet.
26

 Av förarbetena till IL framgår det att begreppet 

värdepapper sträcker sig till registrering i ett kontobaserade system.
27

 Detta följer även 

av RÅ 1994 not. 41 att reglerna om anställdas värdepappersförvärv blir tillämpliga när 

ett värdepappersförvärv i ”gängse mening eller dokumentlös form”,
28

 verkligen 

                                                                                                                                               
23

 Prop. 1997/98:133 s. 47. 

24
 Se bl.a. Liljeborg, Per, Anställdas förvärv av värdepapper och personaloptioner, Skattenytt 2000 och 

Lanke, Carin, Förvärv av aktier i samband med anställning m.m., Svensk skattetidning 2008/8 årgång 75. 

25
 Prop. 1990/91:142 s. 85. 

26
 Rutberg, Rutberg, Molander, Beskattning av värdepapper, andra upplagan, Iustus förlag, s. 18. 

27
 Prop. 1999/2000:2 del 1 s. 512. 

28
 RÅ 1994 not. 41 s. 455. 
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föreligger. Ett värdepapper kan således föreligga trots att det inte finns någon fysisk 

handling. 

2.2.3 Kvalifikationstiden 

Kvalifikationstid innebär att innehavaren måste innehaft värdepappret under en viss tid 

exempelvis 5 år innan man kan förfoga över rättigheten. I målet RÅ 1986 ref. 36, vilket 

avsåg personalkonvertibler, tillmätte RR kvalifikationstiden inte någon särskild 

betydelse. Syftet med lagändringen som följde av målets utgång är att 

förmånsbeskattningen ska ske redan vid förvärvstidpunkten. Gränsdragningen mellan 

värdepapper och personaloptioner kan grundas i det ställningstagande som RR gjorde i 

RÅ 1994 not. 41. I detta fall medförde inskränkningarna att optionerna, vare sig före 

eller efter kvalifikationstidens utgång, betraktades utgöra värdepapper.
29

 

Kvalifikationstiden hade betydelse vid beskattning och värdering, när man hade 

klargjort att det rörde sig om en personaloption.
30

 Kvalifikationstiden som sådan har 

således ingen avgörande betydelse för om en viss handling är att anse som ett 

värdepapper eller inte. 

2.2.4 Betalning vid förvärvet 

Som en effekt av avgörandet RÅ 1986 ref. 36 införde lagstiftaren, vid 

marknadsvärderingen av ett förmånligt förvärv, att förväntningsvärdet på förmånen ska 

beaktas.
31

 En värdering ska dock endast företas om rättigheten är att anse som ett 

värdepapper och således inte om den är att anse som en personaloption. Om betalningen 

som erlagts motsvarar marknadsvärdet föreligger således ingen förmån. Är den erlagda 

betalningen lägre sker en förmånsbeskattning av mellanskillnaden.
32

 I ett 

förhandsbesked från SRN följer det att värdepappret, trots att den anställde inte erlägger 

någon betalning, inte förlorar sin värdepappersstatus.
33

  

                                                 
29

 RÅ 1994 not. 41 s. 456. 

30
 A.a. s. 456. 

31
 42 § anvisning punkt 5 KL. Regeln har dock inte tagits med i IL p.g.a. värderingsregeln följer 

huvudprincipen. 

32
 Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, upplaga 1:1, Norstedts juridik 2002, s. 109. 

33
 Förhandsbesked den 17 september 1998, rättsfallsprotokoll 29/98. 
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2.2.5 Omsättningsbarhet 

I förhandsbeskedet RÅ 1997 ref. 71 ansåg RR att optionerna ändå var att anse som 

värdepapper trots det faktum att de inte var avsedda för handeln på en 

värdepappersmarknad. Liknande resultat nåddes i RÅ 2000 not. 47 där RR ansåg att ett 

värdepappersförvärv förelåg trots att aktierna inte var avsedda för handel på någon 

marknad. Av det ovan anförda kan slutsatsen dras att det inte föreligger något krav på 

omsättningsbarhet på en öppen marknad för att ett värdepapper ska anses föreligga. 

2.3 Beskattning vid förvärvstillfället 

2.3.1 Värdepappersregeln 

Värdepappersregeln infördes med anledning av RÅ 1986 ref. 36, den s.k. Skåne-Gripen 

domen, för att förhindra möjligheten att förena ett förvärv med villkor som innebär 

inskränkningar i förfoganderätten och på så sätt förhindra möjligheten att beskattningen 

skjuts upp.
34

  Regeln återfinns i 10 kap 11 § första stycket IL och stadgar att en 

skattskyldig som förvärvar värdepapper på förmånliga villkor i samband med tjänsten, 

ska ta upp denna till beskattning det år som förvärvet sker. 

Vid tillämpning av värdepappersregeln beskattas förmånen redan vid förvärvet även om 

förvärvet är förenat med förfoganderättsinskränkningar. Motivet till införandet av regeln 

var att förvärvet ibland är förenat med sådana villkor som inte föreligger redan vid 

förvärvstidpunkten.
35

 Ett exempel härtill var de omständigheter som förelåg i RÅ 1986 

ref. 36. I de fall där värdepappersregeln blir tillämplig beskattas förmånen i 

inkomstslaget tjänst, medan värdeförändringen reavinstbeskattas i inkomstslaget kapital. 

2.3.2 Värdepappersregelns tillämpningsområde 

Värdepappersregeln är en s.k. punktlagstiftning där lagstiftaren avsett att reglera en 

speciell situation.
36

 Detta är något man måste ha i åtanke vid tillämpning av 

bestämmelsen, eftersom det följer av allmänna principer att bestämmelsen inte ska ges 

en vidare tillämpning än vad som följer av dess ordalydelse och förarbeten. 
37

 Förvärvar 

                                                 
34

 Prop. 1989/90:50 s. 74. 

35
 A prop. s. 74. 

36
 RÅ 1994 not. 41, s. 455. 

37
 A.a. s. 455. 
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den skattskyldige istället en personaloption är bestämmelsen inte tillämpning utan 10 

kap. 11 § andra stycket IL blir i sådana fall tillämplig. 

Av regelns ordalydelse ter det sig ganska självklart att det ska vara fråga om ett förvärv 

av ett värdepapper. Med förvärv av värdepapper menas då antingen i ”gängse mening 

eller dokumentlös form”.
38

 Avseende rätten till framtida förvärv av värdepapper, menar 

RR att detta inte omfattas av reglerna om omedelbart beskattning, om inte rätten 

grundas på ett värdepapper som den anställde faktiskt blivit ägare till.
39

 Bestämmelsen 

är även tillämplig när rättigheten inte får utnyttjas förrän efter viss tid samt är föremål 

för vissa andra förfoganderättsinskränkningar.
40

  

Sammanfattningsvis förutsätter alltså värdepappersregeln två villkor, nämligen för det 

första att den anställde gör ett faktiskt förvärv och för det andra att denne förvärvar ett 

värdepapper. 

                                                 
38

 RÅ 1994 not. 41, s. 455. 

39
 Jfr RÅ 1994 not. 41 och RÅ 1996 ref. 92. 

40
 Prop. 1989/90:50 s. 74. 
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3  Beskattning 

3.1 Beskattningsprinciper och regler 

3.1.1 Kontantprincipen 

Inkomstskattelagstiftningen anger två metoder för skatteberäkningen av ett visst års 

inkomster. Enligt 14 kap. 2 § IL ska inkomster som hänför sig från näringsverksamhet 

beskattas i enlighet med bokföringsmässiga grunder. Med bokföringsmässiga grunder 

menas att de inkomster och utgifter som hör till ett räkenskapsår, ska intäkts och 

kostnadsföras det år de uppkommer.
41

 För andra inkomster dvs. inkomster av tjänst och 

kapital tillämpas kontantprincipen.
42

 Kontantprincipen återfinns i 10 kap. 8 § IL och 

innebär att inkomster ska tas upp det år de kan disponeras. Av detta följer att det inte är 

avgörande för när inkomsten intjänats. Enligt 10 kap. 13 § IL ska utgifter dras av som 

kostnad det år som de betalas. Edvardsson är av den åsikten att kontantprincipen är, 

inom ramen för kapitalinkomstbeskattningen, direkt kopplad till att en avyttring skett.
43

 

För de inkomstberäkningsregler som gäller vid överlåtelse av värdepapper har därför 

avyttringsbegreppet en avgörande betydelse.
44

  

3.1.2 Inkomstslaget tjänst 

Kontantprincipen definieras för inkomstslaget tjänst i 10 kap. 8-15 §§ IL. För 

värdepappersrelaterade förmåner anges specialregeln i 11 §: 

”om den skattskyldige på grund av sin tjänst förvärvar värdepapper på förmånliga 

villkor, skall förmånen tas upp som intäkt det beskattningsår då förvärvet sker. 

Om det som förvärvas inte är ett värdepapper utan innebär en rätt att i framtiden 

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

tas förmånen upp som intäkt det beskattningsår då rätten utnyttjas eller överlåts.” 

                                                 
41

 14 kap. 2 § IL. 

42
 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt del 1, tolfte 

upplagan, Studentlitteratur 2009, s. 149. 

43
 Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, upplaga 1:1, Norstedts juridik 2002, s. 126. 

44
 Edvardsson, se ovan not 43, s. 126. 
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Värdepappersförmåner som riktas till anställda kan utformas så att 

beskattningstidpunkten träder in vid olika tidpunkter.
45

 Om det som förvärvas är ett 

värdepapper sker beskattningen vid förvärvet i normala fall i enlighet med 11 § första 

stycket IL. Av 11 § IL följer att beskattningstidpunkten i första hand bestäms av om det 

som förvärvats är att anse som ett värdepapper eller en personaloption. De fall som blir 

komplicerade är de fall där det som förvärvats inte är att anse som ett värdepapper på 

grund av förfoganderättsinskränkningar och som inte heller kan klassificeras som en 

personaloption. Beskattningstidpunkten för en personaloption träder in när optionen 

faktisk utnyttjas, i enlighet med 10 kap. 11 § andra stycket IL. 

Beskattningstidpunkten vid aktierelaterade förmåner avgörs antingen genom den 

generella regeln i 8§ eller specialregeln i 11§ IL.  På grund av lex specialis derogat legi 

generali, har 11§ företräde framför 8§.  

Det första att avgöra är karaktären på den anställdes förmån. Är förmånen ett resultat till 

följd av avtal med arbetsgivaren om förvärv av värdepapper eller personaloption? Eller 

är det fråga om att den lön som den anställde tjänar kommer att utgå i form av 

värdepapper? Gällande lönen sker beskattningen när den kan disponeras.
46

 I avtalsfallet 

sker beskattning när förvärvet sker. Vanligtvis sammanfaller dessa tidpunkter och 

betydelse saknas om värdepappret förvärvas som en del av lönen eller till följd av ett 

särskilt avtal. Svårigheter uppstår istället när förvärvet är förenat med 

förfoganderättsinskränkningar, då det ibland kan leda till att förvärvet i avtalsfallet har 

skett senare än avtalstidpunkten.
47

  

Kontantprincipen ger dock en möjlighet till förskjutningar i beskattningen som ger den 

skattskyldige möjlighet att planera när skattskyldigheten för en inkomst ska inträda. 

Principen innebär ett praktiskt avsteg från att skattskyldighet bör inträda redan vid 

realisering av en intäkt och vid förbrukning av en avdragsrätt.
48

 Lagstiftaren har försökt 

förebygga detta, dock utan resultat. En lösning som har presenterats var att ersätta 

kontantmetoden med en bokföringsmässig metod.
49

 Motiveringen till ersättning var att 

                                                 
45

 Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, upplaga 1:1, Norstedts juridik 2002, s. 126. 

46
 10 kap. 8 § IL. 

47
 Edvardsson, se ovan not 45, s. 130. 

48
 SOU 1989:33 del 2 s. 33. 

49
 A.a. s. 33. 
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det i dagens läge med hänsyn till den skattskyldiges betalningsförmåga och den 

utvecklade kreditmarknaden läggs mindre vikt vid när betalning för en intäkt erhålls.
50

 

En generell tillämpning av en bokföringsmässig metod (belöpandemetod) visade sig 

dock vara praktiskt problematisk avseende löpande kapitalavkastningar och reavinster.
51

  

3.1.3 Undantagsregeln i 11 kap. 15 § IL 

Regeln i 11 kap. 15 § IL är ett undantag från principen om att den anställdes 

värdepappersförvärv ska förmånsbeskattas. Regeln medför att en anställd i ett 

aktiebolag kan, under särskilda förutsättningar, skattefritt förvärva aktier på förmånliga 

villkor i bolaget eller i annat koncernbolag.
52

 Regeln kan därför liknas vid uppskov med 

beskattningen. Beskattning av värdestegring sker istället enligt kapitalvinstregler när 

den anställde avyttrar värdepapperna.
53

 Enligt förarbetena kan det i vissa fall uppstå 

svårigheter att avgöra om en person vid tiden för aktieutförsäljningen är att betrakta som 

anställd i företaget. Ledning får då sökas i begreppet arbetstagare och hur detta benämns 

när det gäller skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter.
54

  

3.2 Anställdas förvärv av värdepapper 

För att ett förmånligt förvärv ska beskattas som en löneförmån krävs det att ersättningen 

utgått på grund av tjänsten.
55

 Enligt 11 kap. 1 § IL skall kontanta ersättningar samt 

andra ersättningar som utgått på grund av tjänsten tas upp som intäkt av tjänst. Det har 

vidare ingen betydelse, vilket framgår av lagrummets lydelse, om förmånen utgått i 

form av kontanter eller i form av förmåner. Omfattningen av begreppet tjänst är dock 

inte definierat varken i lagtext eller förarbeten. Av förarbetena till undantagsregeln i 11 

kap. 15 § IL följer det att ledning kan sökas i hur begreppet arbetstagare benämns 

gällande skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter.
56

 Ett erbjudande om att köpa aktier 

till underpris måste riktas till en begränsad grupp exempelvis anställda eller att de 

                                                 
50

 SOU 1989:33 del 2 s. 33. 

51
A.a. s. 33. 

52
 Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, upplaga 1:1, Norstedts juridik 2002, s. 79. 

53
 Edvardsson, se ovan not 52, s. 79. 

54
 Prop. 1984/85:80 s. 11. 

55
 SOU 1989:33 del 3 s. 28. 

56
 A prop. s. 11. 
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anställda får företrädesrätt till förvärv då detta anses falla in under definitionen om vad 

den anställde ska ha erhållit på grund av tjänsten.
57

 

Om en anställd som samtidigt är aktieägare förvärvar värdepapper antingen till 

underpris eller gratis p.g.a. ett erbjudande till aktieägarna men inte till de anställda sker 

beskattning för utdelningen i inkomstslaget kapital.
58

 Det är även möjligt med blandade 

fall, då en person förvärvar aktier på grund av ett erbjudande till aktieägarna samtidigt 

som samma erbjudande ges till de anställda. Beskattning sker i detta fall i både 

inkomstslaget tjänst och kapital.
59

 Om den anställde har någon annan relation till 

arbetsgivaren och han har erhållit förmånen på grund av denna relation, ska beskattning 

i inkomstslaget tjänst således inte ske.
60

 Av RÅ 85 Aa 192 framgår att förmånen inte 

nödvändigtvis behöver erhållas direkt från arbetsgivaren, då värdepappret kan ha 

erhållits från exempelvis en personalstiftelse eller av ett bolag i samma koncern. 

Värdepappret kan även ha erhållits av en utomstående, som på grund av en affärsmässig 

relation till arbetsgivaren överlåtit värdepapper till arbetstagaren.
61

 

3.3 Värdering 

Huvudregeln är att en anställds förmånliga villkor är att anse som en löneförmån och 

ska således beskattas till det fulla värdet.
62

 Förmånen beräknas som skillnaden mellan 

värdepapprets marknadsvärde vid förvärvstillfället och vad den anställde erlagt för att få 

teckna eller köpa värdepapper.
63

 Beräkningen av marknadsvärdet kan ske via 

tillförlitliga marknadsnoteringar av det aktuella finansiella instrumentet. Finns det inga 

tillförlitliga marknadsnoteringar sker beräkning enligt någon av de modeller som 

används på kapitalmarknaden.
64

 Av 61 kap. 2§ IL följer grundregeln att värderingen ska 

ske till marknadsvärdet. 

 

                                                 
57

 SOU 1989:33 del 3 s. 28. 

58
 A.a. s. 28. 

59
 A.a. s. 28. 

60
 A.a. s. 28. 

61
 A.a. s. 28. 

62
 Prop. 1989/90:50 s. 72. 

63
 A prop. s. 72. 

64
 A prop. s. 72. 
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4 Äldre praxis av central betydelse 

4.1 RÅ 1986 ref. 36 (Skåne-Gripen) 

En anställd vid Skåne-Gripen AB erbjöds att på förmånliga villkor, via PKbanken, 

förvärva konvertibla skuldebrev (personalkonvertibler). Skuldebrevet kunde efter fem år 

konverteras till aktier i bolaget. Förvärvet var förenat med långtgående 

förfoganderättsinskränkningar som innebar att den anställde inte fick överlåta eller på 

annat sätt disponera över skuldebrevet före kvalifikationstiden löpt ut.
65

 En förutsättning 

för att den anställde skulle kunna utnyttja konverteringsrätten var att anställningen inte 

upphört vid konverteringstidpunkten. Upphörde anställningen innan var den anställde 

tvungen att sälja skuldebrevet till banken för ett pris motsvarande skuldebrevets 

nominella belopp.  

Riksskatteverkets nämnd konstaterade inledningsvis att om det vid inledningen av 

konverteringsperioden visade sig att skuldebrevens marknadsvärde var högre än det 

belopp som erlagts av den anställde, fick det anses att han erhållit en skattepliktig 

förmån på grund av sin anställning.
66

 Eftersom den anställde inte kunde tillgodogöra sig 

förmånen förrän konverteringsperioden inletts kunde man inte konstatera ifall en 

skattepliktig förmån erhållits. Bedömningen av om en faktisk förmån uppkommit sker 

när den anställde kan tillgodogöra sig den eventuella förmånen innan 

konverteringstidpunkten inletts.
67

 Bedömningen var att om marknadsvärdet vid 

konverteringsperiodens början överstiger det belopp som den anställde erlagt, ska detta 

belopp anses utgöra skattepliktig inkomst av tjänst. 

RR ansåg, trots förfoganderättsinskränkningarna, att den anställde förvärvat 

värdepapper.
68

 Förmånen skulle beskattas, enligt den då gällande kontantprincipen, först 

när den anställde fritt kunde disponera över skuldebreven, dvs. efter 

konverteringstidpunkten.
69

  

                                                 
 

66
 RÅ 1986 ref. 36 s. 108. 

67
 A.a. s. 108. 

68
 A.a. s. 108. 
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4.2 Rättsläget efter Skåne-Gripen 

Följden av rättsfallet var som ovan redan nämnts att värdepappersregeln infördes. 

Lagändringen medförde att förvärv av värdepappersförmåner ska beskattas vid 

förvärvet trots förfoganderättsinskränkningar.
70

 Ett av skälen till lagförslaget var att vid 

förvärv av värdepapper och konvertibla skuldebrev sker förmånsbeskattningen normalt 

vid förvärvet.
71

 Om förvärvet är förenat med villkor som innebär att det inte föreligger 

någon förmån vid förvärvstidpunkten, inträder inte skattskyldigheten förrän 

förfoganderättsinskränkningarna upphört.
72

 Villkoren medför att skattekrediter erhålls 

eftersom man med hjälp av förfoganderättsinskränkningar kan skjuta upp 

beskattningstidpunkten. Lagstiftaren ansåg därför att det var nödvändigt att beskattning 

sker redan vid förvärvet. 

4.3 RÅ 1996 ref. 92 (Skuggsparandemålet) 

Sökanden var anställd i företag X, som var dotterföretag till ett amerikanskt börsnoterat 

företag, Y. De anställda fick erbjudandet att delta i en internationell aktieägarplan. 

Planen baserades på att den anställde sparade aktier i företag Y samtidigt som 

arbetsgivaren i företag X gjorde ett s.k. skuggsparande för den anställdes räkning i form 

av ytterligare aktier i företag Y. De avsatta medlen överlämnades till en särskild 

förvaltare som köpte aktier för de anställdas räkning. Aktierna som köptes 

tillgodoräknades på den anställdes depå hos förvaltaren. Aktierna var registrerade i 

förvaltarens namn såsom ombud för aktieplanens medlemmar. Utdelningen för aktierna, 

som var placerad i depåer, användes av förvaltaren till ytterligare förvärv. Den anställde 

hade slutlig rätt till aktierna när han uppfyllt kraven på fem års anställning. Rösträtten 

tillkom i princip den anställde men förvaltaren skulle, av praktiska skäl, få fullmakt att 

rösta. Arbetsgivarens rätt till depositionerna berodde på huruvida dessa var intjänade 

och förfallna. Om depositionerna var intjänade tillkom de den anställde och om de var 

förfallna innebar detta att de kunde tas ut av den anställde. När den anställde fullföljt 

fem anställningsår erhöll denne en rätt till arbetsgivarens depositioner, vilket även 

gällde vid frånfälle, pensionering, arbetsoförmåga eller att planen upphörde. Den 

                                                 
70

 Prop. 1997/98:133 s. 31. 

71
 A prop. s. 31. 

72
 Jmf RÅ 1986 ref. 36.   
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anställde kunde ge den särskilde förvaltaren rösträtt, via en fullmakt, på bolagsstämman, 

dock skulle det ske enligt den anställdes önskemål. 

SRN hänvisade till den allmänna regeln som gäller för inkomst av tjänst, att inkomst ska 

anses åtnjutits det år då inkomsten är att anse som verkligen förvärvad och till beloppet 

känt.
73

 Har den skattskyldige på grund av sin tjänst fått förvärva värdepapper på 

förmånliga villkor, ska förmånen tas upp till beskattning det år förvärvet sker. 

Huvudfrågan i målet var om värdepappersregeln var tillämplig på skuggsparade aktier. 

SRN ansåg att en förutsättning för att värdepappersregeln ska vara tillämplig är att det 

är fråga om ett verkligt förvärv ”i gängse mening eller dokumentlös form”.
74

 Av 

reglerna som gällde för sparandet framgick att värdet av de aktier som förvärvades för 

skuggsparandet och utdelningen inte kunde lyftas förrän intjänande hade skett. 

Upphörde anställningen dessförinnan var skuggsparandet förverkat. Sparandet skulle då 

användas av arbetsgivaren för den anställdes övriga förpliktelser som följde av planen. 

Följden av detta var att medlemmen inte förlorar någon ”självständig, redan förvärvad 

rätt till aktierna”.
75

 SRN ansåg också att trots skuggsparandet inte intjänats, och att den 

anställde fått en rätt att anvisa den särskilde förvaltaren angående rösträtten medförde 

detta ingen annan bedömning.
76

 Med bakgrund av detta kunde därför inte den anställde 

anses bli ägare eller delägare av aktier i Y. Beskattning skulle ske det år då den 

skattskyldige enligt planen tjänat in aktierna. Beskattning skulle således istället ske i 

enlighet med de allmänna 41 § KL och 42 § KL.
77

  SRN ansåg med bakgrund av RÅ 

1994 not. 41 att en rätt till att i framtiden förvärva värdepapper omfattades inte av 

värdepappersregeln om inte rätten grundar sig på ett värdepapper som den anställde 

faktiskt blivit ägare till.
78

 Den anställde kunde vidare inte lyfta aktierna eller 

utdelningen förrän anställningen varat i fem år. Upphörde anställningen var 

skuggsparandet förverkat och med detta som bakgrund ansåg majoriteten av SRN att 

den anställde inte förvärvat någon självständig rätt till aktierna. Utgången i målet blev 

                                                 
73

 RÅ 1996 ref. 92 s. 418. 

74
 RÅ 1992 ref. 92 s. 418. 

75
 A.a. s. 418. 

76
 A.a. s. 418. 

77
 Nuvarande 10 kap 8 § IL. 

78
 RÅ 1996 ref. 92 s. 418. 
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att den anställde skulle då skuggsparandet var intjänat enligt aktieägarplanen.
79

 

Majoriteten i RR gjorde samma bedömning som majoriteten i SRN.  

4.4 Rättsläget efter Skuggsparandemålet 

Efter utgången av Skuggsparandemålet uppstod det en tvekan angående 

värdepappersregeln om när ett värdepapper ska anses förvärvat i enlighet med 10 kap. 

11 § IL. En klar situation, när beskattning sker omedelbart är när en person förvärvar 

värdepapper med full ägande- och dispositionsrätt utan villkor om återlämnande.
80

 Det 

har uppstått en gråzon när det gäller tolkningen av bestämmelserna i 10 kap. 11 § IL 

mellan situationen i Skåne-Gripen och situationen i Skuggsparandemålet där rättsläget 

får anses oklart. Det har visat sig vara komplicerat att peka ut en viss omständighet som 

är avgörande för bedömningen då förekomsten av förutsättningar och villkor för den 

anställde varierar stort.
81

 Problem föreligger även vid att villkoren för förvärvet kan 

variera och utformas på olika sätt. Enligt Carin Lanke kan det vara så att 

omständigheterna får beaktas och sammanvägas.
82

 Här delar jag Lankes åsikt. Eftersom 

det är i dagens läge är svårbedömt att dra en gräns och även att bestämma vilka 

kombinationer av omständigheter som krävs för att beskattningstidpunkten ska 

senareläggas, vilket även har visat sig i diskussionerna i doktrin. En omständighet i sig 

är kanske inte tillräcklig för att senarelägga beskattningstidpunkten. Medans 

förekomsten av flera omständigheter kan bidra till en senareläggning av 

beskattningstidpunkten.  

4.5 RÅ 2002 ref. 78 

Målet gällde andelsbyte av kvalificerade aktier som skett mellan den sökande 

tillsammans med andra delägare i bolaget A till ett annat bolag, F. Avyttringen av de 

kvalificerade andelarna skedde F och i samband med detta anställdes sökanden i det 

förvärvande bolaget. Förvärvet av aktierna var förenat med villkoret att den anställde 

inte omedelbart och fritt kunde förfoga över 70 % av de erhållna aktierna. Den anställde 
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skulle enligt ett pantsättningsavtal ställa aktierna som säkerhet för bl.a. det skadestånd 

som han skulle tvingas att erlägga ifall han inte kvarblev i sin anställning minst 30 

månader i koncernen. Den anställde fick gradvis full förfoganderätt över aktierna och 

efter 30 månader i anställningen gällde inga begränsningar. Samtliga säljare som 

avyttrat aktier via aktiebytet hade fått likvärdig betalning oavsett i vilken utsträckning 

som de förpliktat sig till fortsatt anställning. Säljarna fick vid aktiebytet rätt till 

utdelning och rösträtt från tidpunkten för aktiebytet. Vidare erhölls även 

marknadsmässig lön.  

Frågan i målet var huruvida förvärvet av aktierna förelåg vid aktiebytet eller om en del 

av aktierna som pantsattes skulle anses förvärvade efter inlåsningsperiodens utgång. 

Denna fråga utgjorde grund till hur skadeståndet skulle hanteras vid 

inkomstbeskattningen. Med hänsyn till att samtliga säljare av aktierna erhållit lika 

ersättning och erlagt lika betalning för de tillbytta aktierna blev utgången att den 

skattskyldige förvärvat aktierna vid bytestidpunkten.
83

 Det förelåg inte några skillnader 

i antalet förvärvade aktier, antalet var densamma oavsett om och i vilken utsträckning 

man förpliktat sig att kvarstå i anställningen.
84

 Sökanden erhöll även marknadsmässig 

lön för sin anställning. Enligt SRN medförde omständigheterna att sökanden anses ha 

förvärvat aktierna genom ett särskilt avtal som inte hörde ihop med hans kommande 

anställning i företaget.
85

 RR gjorde samma bedömning som SRN.  

4.6 Har RÅ 2002 ref. 78 betydelse för förvärvsbegreppet?  

Det råder delade meningar huruvida RÅ 2002 ref. 78 är upplysande avseende 

bedömningen av beskattningen för förmåner i form av erhållna aktier.
86

 RÅ 2002 ref. 78 

är intressant då förvärvsfrågan inte utgör huvudfrågan i fallet. Huvudfrågan är som ovan 

nämnts hur skadeståndet skall hanteras vid inkomstbeskattningen. Utgången i målet 

motiverades med hänsyn till att samtliga säljare erhållit lika betalning samt att de hade 

betalat lika mycket för de tillbytta aktierna.
87

 RR gjorde i fallet samma bedömning som 
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SRN. Det kan tyckas anmärkningsvärt att det råder delade meningar huruvida rättsfallet 

är ledande för bedömningen av när beskattning av förmåner i form av aktier ska ske, då 

SRN inte uttalade sig frågan om när ett förvärv vid aktiebytet ska anses ha skett. Varken 

SRN eller RR diskuterade förvärvsbegreppet eller värdepappersregeln. 

4.7 RÅ 2004 ref. 35 I 

Målet gällde en anställd i ett svenskt dotterbolag till det finska företaget X. Den 

anställde accepterade ett erbjudande från företag X om att teckna ett räntelöst 

skuldebrev med vidhängande optionsrätter, vilka gav rätt till att teckna aktier i företaget 

X. Upphörde anställningen innan teckningsperiodens början fick aktieteckning inte ske, 

optionsrätterna skulle då återlämnas. Vidare fick inte optionsrätterna överlåtas före 

teckningstidens början. 

RR ansåg att förvärvet inte kunde anses som förvärv av värdepapper.
88

 RR gjorde 

istället den bedömningen med hänsyn till de villkor som gällde för optionsrätterna att 

förvärvet utgjorde en rätt att i framtiden förvärva värdepapper.
89

 Anledningen till detta 

utfall var att optionsbevisen inte var någon bärare av självständiga rättigheter.
90

 

Beskattning skulle således ske när den anställde vid teckningsperiodens början blev 

innehavare av optionsrätten som denne kunde förfoga över.  Den ursprungliga rätten 

ansågs som en personaloption avseende teckningsoptionerna. 
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5 Skatterättsnämndens förhandsbesked 

5.1 SRN 1 februari 2007 dnr 191-06/D 

X AB var ett helägt dotterbolag till X Holding AB. X köpte aktiemajoriteten i Y.
91

 

Ledande befattningshavare tillsammans med sökanden i Y var innehavare av en 

aktieminoritet i bolaget. Sökanden och andra befattningshavarna skulle även anställas i 

Y-koncernen mot marknadsmässig lön. Utöver anställningen erbjöds de även via ett 

aktiebyte att förvärva aktier i X Holding.
92

 

Betalningen motsvarades av det värde som de dåvarande aktieägarna erhöll för sina 

aktier. Om sökandena, vid en riktad emission förvärvade ytterligare aktier i X Holding 

skulle detta ske till samma pris.
93

 Priset var detsamma som de övriga aktieägarna i 

bolaget betalade vid förvärv av aktier i X Holding. Vid förvärvet medföljde rösträtt på 

bolagsstämma samt rätt till utdelning. Förvärvet var dock förenat med ett villkor att 

sökanden skulle ingå ett aktieägaravtal med övriga aktieägare. Aktieägaravtalet kunde 

utformas enligt olika alternativ. Huvudsakligen gällde för de första två alternativen att 

aktierna inte kunde säljas till utomstående utan tillstånd samt att huvudaktieägaren hade 

rätt till att förvärva sökandens aktieinnehav till ett sänkt marknadspris om denna valde 

att avsluta sin anställning. Ytterligare anledningar var om sökanden motverkade en 

försäljning eller börsnotering av bolaget. Det tredje alternativet innebar inte några 

inskränkningar vid överlåtelse. Om ett väsentligt avtalsbrott inträffade hade 

huvudaktieägaren rätt att förvärva sökandens aktier.  

 SRN hänvisade till RÅ 2002 ref. 78 och anförde att det förelåg tydliga likheter mellan 

fallen. Sökanden äger aktierna med rösträtt och rätt till utdelning.
94

 Sökanden kommer 

även att erlägga lika mycket för sina aktier i X Holding som de som förvärvar aktier 

utan att bli erbjuden anställning. Anställning av sökanden skulle även ske mot 

marknadsmässig lön.
95

 SRN ansåg med bakgrund av det ovan anförda att sökanden 

betalade ett marknadsmässigt pris vid nyemissionen och därmed ansetts förvärva 
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aktierna i X Holding oavsett om betalning skett i form av aktiebyte eller kontant.
96

 

Framtida värdestegring på aktierna kunde inte likställas med RÅ 1996 ref. 92 och RÅ 

2004 ref. 35 I, där man ansåg att det var ersättning för utfört arbete.
97

 En värdeökning 

ska således behandlas enligt de regler som gäller för kapitalvinster.
98

 Beskedet har inte 

blivit överklagat. 

5.2 SRN 16 april 2009 dnr 84-08/D 

Sökanden och ledande befattningshavare inom bolaget X var enligt ett 

aktieincitamentsprogram berättigade till s.k. gratisaktier i moderbolaget. Aktierna gav 

den anställde rösträtt och rätt till utdelning. Aktierna var dock behäftade med 

förfoganderättsinskränkningar. Inskränkningarna innebar att den anställde inte fick 

överlåta eller på något annat sätt förfoga över aktierna före utgången av 

kvalifikationstiden.
99

 Om den anställde valde att under tiden avsluta sin anställning hos 

bolaget var denna tvungen att återlämna aktierna. Inskränkningarna sträckte sig även till 

aktier och värdepapper som kan ha förvärvats med stöd av de tilldelade aktierna. 

Utgångspunkten vid bedömningen var att den anställde skulle kvarstå i sin anställning 

efter kvalifikationstidens utgång. SRN hänvisade till värdepappersregeln i 10 kap. 11§ 

första stycket IL.
100

 Med stöd av denna regel ansågs det att den anställde i så fall skulle 

beskatta de tilldelade aktierna i inkomstslaget tjänst vid tidpunkten för förvärvet. 

Tidigare praxis har givit uttryck för att ett skattemässigtförvärv föreligger redan vid 

avtalstidpunkten.
101

 Ett krav är dock att det då ska anses stå klart att parternas avsikt är 

att den anställde ska bli slutlig innehavare av aktierna när 

förfoganderättsinskränkningarna upphör.
102

 En anställd kan härmed förfoga över 

aktierna genom att antingen lämna bort dem eller ställa dem som säkerhet för olika 

förpliktelser. Detta kan ses som en säkerhet, som den anställde lämnar för ett åtagande 

att kvarstanna i anställningen på grund av att denne annars mister rätten till aktierna om 
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anställningen upphör.
103

 Detta torde dock ta sikte på de situationer då avtalet har 

karaktär av att vara en överenskommelse mellan den anställde och arbetsgivaren. 

Erbjudandet att delta i aktieincitamentsprogrammet torde i huvudsak ske på 

arbetsgivarens initiativ med mer eller mindre bestämda riktlinjer som den anställde ska 

acceptera eller avstå ifrån. SRN anser att det följer av RÅ 1992 ref. 92 och RÅ 2004 ref. 

35 I att om ett förvärv sker utan att särskild ersättning erläggs anses förvärvet ske först 

när de aktuella villkoren om anställningstid är uppfyllt.
104

 I det aktuella fallet hade den 

anställde rösträtt och rätt till utdelning redan under villkorstiden.
105

 Det förelåg inte 

heller något krav på att uppburen utdelning skulle återlämnas om inte 

anställningsvillkoren uppfyllts. Den rätt som tillkommer den anställde i egenskap av 

innehavare av aktierna under kvalifikationstiden är beroende av att han fortfarande är 

anställd. Av det ovan anförda ansåg SRN att aktierna skulle tas upp i inkomstslaget 

tjänst efter kvalifikationstiden löpt ut.
106

 

5.3 SRN 16 april 2009 dnr 27-08/D 

I målet hade anställda tillsammans med en utländsk riskkapitalfond förvärvat aktier i ett 

holdingbolag till det bolag som de var anställda i. De anställda hade rätt att rösta samt 

rätt till utdelning men kunde dock inte fritt överlåta aktierna.
107

 Om de valde att avsluta 

sin anställning fick de endast tillbaka investerat belopp. Aktierna var även pantsatta som 

säkerhet för förpliktelserna enligt avtalet. Det förelåg alltså en rad olika inskränkningar. 

SRN ansåg att en bedömning av parternas avsikt får göras mot bakgrund av bl.a. 

förfoganderättsinskränkningarna.
108

 Om ett avtal innehåller betydande inskränkningar 

minskar således sannolikheten för att ett förvärv ska anses ha skett. Detta skulle kunna 

ligga vid handen om begränsningarna gäller under så lång tid att osäkerheten är påtaglig 

om anställningen kommer att bestå under hela avtalstiden.
109

 Det är dock inte så i detta 
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fall. SRN anser att förvärvaren anses ha förvärvat aktierna vid aktieteckningen, framtida 

realisering och utdelning skall således beskattas i inkomstslaget kapital.
110

 

Förhandsbeskeden från 16 april 2009 dnr 27-08/D och dnr 84-08/D är överklagade och 

redogörelse kommer i avsnitt 7.1 Anledningen till att jag gör denna uppdelning är RR 

gör samma bedömning som SRN. RR:s domskäl är korta och jag vill därför ge en 

redogörelse för SRN bedömning, då denna är utförligare. 
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6 Skatteverkets uttalande om rättsläget mot bakgrund 

av rättsfallen 

6.1 Konsultbyråernas skrivelse 

Syftet med skrivelsen var att klargöra frågan om beskattningstidpunkten vid anställdas 

aktieförvärv. Rättsläget angående beskattningstidpunkten är inte helt klar. Praxis talar 

dock starkt för att beskattning i de allra flesta fall ska ske redan vid 

teckningstidpunkten. SKV drev vid den tidpunkten ett antal processer där SKV hävdade 

att beskattning skulle ske först när förfoganderättsinskränkningarna upphörde. 

Skrivelsen skickades på grund av att man i näringslivet, mot bakgrund av praxis, utgått 

från att eventuell förmånsbeskattning skulle ske vid aktietecknandet. SKV inställning 

medförde stor osäkerhet inom området vilket var upphovet till skrivelsen. Skrivelsen 

innehåller bl.a. en analys av de ovan diskuterade rättsfallen. Det påpekades 

inledningsvis att den rättspraxis som finns på området ger en förhållandevis klar bild av 

rättsläget. Byråerna kritiserade och anförde att det inte finns något stöd i varken lagtext 

eller praxis för att ett förvärv inte ska anses föreligga så länge det finns begränsningar i 

förfoganderätten.
111

 Byråerna menade tvärtom, att praxis visar att den som anskaffat 

eller bytt till sig aktier och därmed medföljande rätt till rösträtt, utdelning och skrivits in 

i aktieboken anses förvärvat aktierna med äganderätt trots 

förfoganderättsinskränkningar.
112

 Kritik riktades även mot uppfattningen att aktierna 

ska vara förvärvade till marknadspris.
113

 Praxis ger inget stöd till den uppfattningen att 

bedömningen om ett förvärv föreligger grundas på om aktierna förvärvats till 

marknadspris eller underpris. Motiveringen härtill var att om förvärvet skett till ett pris 

som understiger marknadsvärdet ska således förvärvaren förmånsbeskattas.
114
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6.2 Skatteverkets brevsvar 

SKV uttalade sig om rättsläget mot bakgrund av praxis. SKV anser att man ska vara 

restriktiv i sin tolkning av begreppet förvärv i samband med regeln i 10 kap 11 § första 

stycket IL. Man måste ha i åtanke att regeln tillkom i en specifik situation och att man 

inte kan utgå från att begreppet ska tolkas likadant i alla sammanhang.
115

 SKV anser 

även att RÅ 2002 ref. 78 inte behandlar beskattningstidpunkten i inkomstslaget tjänst 

eftersom värdepapperna är förvärvade till personerna i egenskap av aktieägare och inte 

anställda.
116

 SKV menar härmed att man inte ens kommer in på hur bestämmelsen ska 

tolkas i 10 kap 11 § första stycket IL eftersom denna regel endast gäller i inkomstslaget 

tjänst och inte i inkomstslaget kapital. Hade aktierna erhållits till underpris jämfört med 

de övriga aktieägarna som inte erbjudits anställning i bolaget skulle presumtionen vara 

att han förvärvat aktierna p.g.a. anställning. SKV menade på att man inte kunde tillmäta 

priset någon annan betydelse.
117

 

SKV svarade även på frågan angående när aktierna ska anses förvärvade angående 

tjänsteförmåner.
118

 Problemet ligger i att villkoren vid förvärvet kan variera och 

utformas på olika sätt. Följden av varierande villkor är att man måste göra en samlad 

bedömning i det enskilda fallet.
119

  Enligt SKV:s uppfattning är följande förutsättningar 

för hur ett aktieförvärv ska beskattas vid förvärvet: 

1. ”Formkrav för förvärv av aktier ska vara uppfyllda. 

2. Den anställde ska ha rösträtt för aktierna och ha rätt till utdelning på dem. 

3. Det ska finnas en möjlighet för den anställde att avyttra aktierna till 

marknadspris om han så önskar. Det har däremot ingen betydelse om han bara 

kan sälja till en anvisad person eller ett fåtal sådana, t.ex. p.g.a. förköps- eller 

hembudsklausul. 

4. Det får inte finnas något anställningsvillkor, som innebär att den anställde mister 

aktierna mot erhållande av anskaffningsutgift eller liknande om han slutar på 

eget initiativ. 
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5. Det är utan betydelse om det finns en klausul om att aktierna måste säljas åter 

för anskaffningspriset om den anställde avskedas e.d. inom viss tid från 

förvärvet”.
120

 

6.3 Kommentar till brevsvaret 

Brevsvaret visar på en relativt restriktiv tolkning när det gäller förvärvstidpunkten då 

anställda förvärvat aktier. Jag anser att den restriktiva tolkningen är korrekt gällande 

regeln i 10 kap. 11 § IL. Regeln tillkom i en specifik situation och vid tolkning av denna 

måste man se till regelns lydelse och förarbeten. Bestämmelsen i 10 kap. 11 § IL ska 

därför tolkas återhållsamt. SKV menar även på att bestämmelsen inte är tillämplig i RÅ 

2002 ref. 78 eftersom den skattskyldige ansågs bytt till sig aktierna p.g.a. sin ställning 

som aktieägare, inte anställd. En skillnad på huruvida betalning skett kontant eller om 

det skett via ett aktiebyte företas. Baekkevold anser att SKV tolkning av begreppet 

förvärv strider mot allmänna tolkningsprinciper eftersom begreppet ges olika 

innebörd.
121

 Jag anser att Baekkevolds uttalande är korrekt eftersom det uttryckligt 

framkommit att regeln inte kan ges en vidare betydelse. Stöd för SKV tolkning finns 

inte i lagstiftningen eller dess förarbeten, eftersom det här uttryckligt stadgas att 

bestämmelsen inte kan ges vidare tolkning. 
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7 Ny praxis 

7.1 Regeringsrättens dom 2009-12-30 i mål 3167-09 

(Gratisaktiemålet) 

7.1.1 Överklagat avgörande 

RR delade inte SRN uppfattning i målet. Med anledning av de aktuella villkoren i målet 

ansåg RR att beskattningstidpunkten inte kunde skjutas upp.
122

 Ett mer preciserat svar 

beträffande beskattningstidpunkten företogs dock ej. Bakgrunden till detta var att 

verkställigheten av aktietilldelningen inte relaterats till innehållet i lagen om 

kontoföring av finansiella instrument (LKF).
123

 

7.1.2 Gratisaktiemålet i jämförelse med tidigare mål 

En jämförelse kan göras mellan Skuggsparandemålet och Gratisaktiemålet då båda 

målen var fråga om aktieincitamentsprogram i börsnoterade bolag.
124

 Skillnaden var 

dock att den anställde blev registrerad innehavare redan vid tilldelningen i 

Gratisaktiemålet, vilket inte var fallet i Skuggsparandemålet. Om man jämför senare 

avgöranden med Gratisaktiemålet ligger den största skillnaden i att de anställda i 

gratisaktiemålet erhöll aktier vederlagsfritt.  Ett vederlagsfritt erhållande av aktier 

medförde inte att värdepappersregeln åsidosattes. Domen i Gratisaktiemålet är 

kortfattad men tydlig. Utfallet i domen visar på att beskattning i enlighet med 

värdepappersregeln inte skjuter upp beskattningen under de omständigheterna att den 

anställde i tjänsten förvärvar aktier med förfoganderättsinskränkningar. En förutsättning 

för att värdepappersregeln ska vara tillämplig är dock att ett förvärv av värdepapper 

måste ha skett. Eftersom verkställigheten av aktietilldelningen inte relaterats till LKF, 

lämnades inte ett preciserat svar angående beskattningstidpunkten.
125

  En mening som 

här kan anses föreligga är att man får göra en bedömning från fall till fall beträffande 

beskattningstidpunkten. I frågan om vilka instrument som utgör värdepapper enligt 

värdepappersregeln gavs dock inte dock ingen vidare ledning. 
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7.2 Regeringsrättens dom 2009-12-30 i mål 3168-09 

(Riskkapitalmålet) 

7.2.1 Överklagat avgörande 

I målet ansåg RR att inskränkningarna inte kunde leda till en senareläggning av 

tidpunkten för beskattning.
126

 RR ansåg att de anställda gjort ett förvärv, inte bara 

civilrättsligt utan även skatterättsligt och således blivit ägare vid nyemissionstillfället.
127

 

RR saknade anledning att ändra SRN förhandsbesked i annat avseende än vad som 

följer av kvoteringsreglerna i inkomstslaget kapital.
128

 Beskattning av framtida 

värdetillväxt och löpande inkomster skulle således att beskattas i inkomstslaget kapital. 

7.2.2 Riskkapitalmålet i jämförelse med tidigare mål 

Förutsättningarna i Riskkapitalmålet liknade förutsättningarna i RÅ 2002 ref. 78. Dock 

avsåg RÅ 2002 ref. 78 förvärv av aktier genom aktiebyte. Förutsättningen i det målet 

var dock att förvärvet skett mot marknadsmässig ersättning.
129

 I riskkapitalmålet skedde 

dock förvärvet mot kontant betalning. Det framgår även att frågan om förvärvet skett 

mot marknadsmässigt pris inte påverkar bedömningen av förvärvstidpunkten av aktier i 

denna form av situationer.
130

 Avgörandet visar att de anställda ansetts ha gjort ett 

förvärv av värdepapper redan när de blev ägare till aktierna, trots 

förfoganderättsinskränkningarna och pantsättningen. De civilrättsliga kraven för förvärv 

torde dock vara uppfyllda i detta mål då de anställda hade rätt att rösta och rätt till 

utdelning.
131

 Av riskkapitalmålet följer att i de fall aktierna ger ägaren rättigheter som 

följer av ABL uppfylls definitionen av ett värdepapper vid värdepappersregelns 

tillämpning.
132

 Efter avgörandena gick Skatteverket ut med ett pressmeddelande där de 

uttalade att de tänkte rätta sig efter utfallen i 3167-09 och 3168-09.
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pressmeddelandet förkunnade Skatteverket att de tänkte dra tillbaka skattekrav på ca 1 

miljard. 
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8 Analys 

8.1 Värdepappersregeln 

Värdepappersregeln uppkom som en reaktion på Skåne-Gripen avgörandet. I praktiken 

har det visat sig att regeln inte är tillämplig på alla situationer och omständigheter. 

Grunden till detta är att regeln uppkom i en specifik situation. Eftersom regeln är en s.k. 

punktlagstiftning medför detta svårigheter vid användning av förvärvsbegreppet. 

Negativt med detta är att Skåne-Gripen domen blir central vid bedömning av 

förvärvsbegreppet eftersom avgörandet är upphovet till bestämmelsen. Det negativa 

med att Skåne-Gripen domen är central är att det medför svårigheter vid bedömning av 

omständigheter som inte liknar de omständigheter som förelåg i domen. Av regelns 

förarbeten framgår inte mer än att beskattning ska ske omedelbart vid förvärvet om 

situationen är densamma som den var i Skåne-Gripen. Något som medför ytterligare 

svårigheter vid tillämpning av regeln är att den inte definierar vad som avses med 

förvärv. Att detta har blivit problematiskt vid senare praxis visar sig i Skuggsparande 

domen där det uppstod en gråzon mellan fallen gällande tolkningen av 10 kap. 11 § IL. 

Som ovan framgår var värdepappersregeln inte tillämplig på skuggsparade aktier. Jag 

anser med stöd av RÅ 1996 ref. 92 att det även fortsättningsvis kan uppkomma frågor 

om när ett värdepapper anses förvärvat. 

Slutsatsen som kan dras av rättsläget mellan dessa domar är att det är avgörande 

huruvida det som förvärvats är att anses som ett värdepapper. Frågan är då hur 

omfattande förfoganderättsinskränkningarna kan vara för att förvärvet ska anses ske 

omedelbart? Omständigheterna som är avgörande för bedömningen är svåra att peka ut. 

Av praxis och doktrin följer att man får göra en samlad bedömning från fall till fall. 

Negativt med lösningen är att det i dagens läge har visat sig vara svårbedömt vilka 

omständigheter som krävs för att beskattningstidpunkten ska infalla omedelbart.  

Vid avsaknad av begrepp i den skatterättsliga lagstiftningen har det visats sig att ledning 

ofta sökts i den civilrättsliga lagstiftningen. Civilrätten har i många fall fått vägleda 

skatterätten. Detta visar sig i RR:s avgöranden 3167-09 och 3168-09. I 3168-09 ansåg 

RR att den skattskyldige inte endast gjort ett civilrättsligt förvärv utan också ett 

skatterättsligt. I 3167-09 hänvisade RR till den civilrättsliga lagstiftningen vid 

bedömning av om ett förvärv av värdepapper har skett. Att döma av hänvisningen till 
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den civilrättsliga lagstiftningen tar RR inte ståndpunkt till förvärvsdagen. RR låter dock 

civilrätten vägleda skatterätten vid bedömningen. Förfoganderättsinskränkningarna som 

förelåg i 3167-09 medförde inte att beskattningstidpunkten sköts upp. Detta är ett motiv 

till att värdepappersregeln alltjämt gäller och ska tillämpas enligt dess lydelse.   Av 

målen kan dock slutsatsen dras att värdepappersregeln fortfarande gäller vid bedömning 

av beskattningstidpunkten. 

Positivt med att man låter civilrätten leda skatterätten är att man vid avsaknad av 

begrepp i den skatterättsliga lagstiftningen kan finna ledning i den civilrättsliga 

lagstiftningen.  Negativt med att söka ledning i den civilrättsliga lagstiftningen är dock 

att ledningen inte är lika klar när det rör sig om exempelvis optioner. Eftersom det vid 

dessa instrument fortfarande får anses oklart hur omfattande inskränkningarna kan vara 

innan värdepappersstatusen fråntas.  

Diskussionen i tidigare praxis har varit betydelsen av förvärvsbegreppet inom 

inkomstslaget kapital och inkomstslaget tjänst. Av RR:s avgöranden 3167-09 och 3168-

09 framgår det att dessa begrepp numera inte särskiljs. Efter avgörandena gick 

Skattverket ut med ett pressmeddelande där man förkunnade att man ska dra tillbaka 

skattekrav på ca 1 miljard p.g.a. utgången av ovannämnda fall. Avgörandena har 

resulterat i att inkomster från incitamentsprogram i dessa fall slutligen ska beskattas i 

inkomstslaget kapital. 

Efter en analys av värdepappersbegreppet anser jag att kraven för att en rättighet ska 

kunna kvalificeras som ett värdepapper i skatterättslig mening inte är särskilt höga. Ett 

värdepapper i skatterättslig mening anses vara en rättighet som ger innehavaren rätt till 

ersättning samt att den är realiserbar. Dock anser jag att detta inte leder till problematik 

vid bedömningen av om ett instrument är att anse som ett värdepapper när det kommer 

till de traditionella instrumenten såsom aktier och skuldebrev. Jag anser dock att det bli 

problematiskt vid tillkomsten av nya instrument. Eftersom värdepappersmarknaden är 

under ständig utveckling kan det anses att det borde ligga i lagstiftarens intresse att 

komma till en lösning avseende värdepappersbegreppet. Min åsikt är att det föreligger 

en rädsla hos lagstiftaren att definiera värdepappersbegreppet eftersom detta skulle 

kunna leda till att vissa begrepp faller utanför definitionen och blir skatterättsligt 

oreglerade. Min åsikt är att en definition av värdepapper skulle tvingas att bli allmän 



 

 
35 

och vidträckt för att alla instrument ska anses falla in under definitionen. På grund av 

värdepappersmarknadens utveckling skulle definitionen tvingas till ständig uppdatering.  

8.2 Dagens rättsläge 

I dagens läge förekommer det avtal av olika slag där villkoren varierar stort. 

Aktieincitamentsprogram har blivit allt mer populära, negativt med dessa är dock att de 

medför problem vid bedömningen av tidpunkten för förmånsbeskattning. I bakgrunden 

finns en vilja till skatteplanering då man senarelägger beskattningstidpunkten till en 

tidpunkt där man har en förmånligare skattesats. Anledningen till denna senareläggning 

är att det innebär beskattning till en förmånligare skattesats dvs. kapitalbeskattning.  Jag 

anser att SKV ställningstagande är positivt då det numera finns ledning för hur man ska 

avgöra beskattningstidpunkten av inkomster vid dessa typer av incitamentsprogram. Det 

är en klarare riktlinje att det numera företas en enhetlig beskattning för dessa typer av 

incitamentsprogram. Man måste dock ha i åtanke att värdepappersmarknaden står under 

ständig utveckling och den torde även kompliceras ytterligare p.g.a. en allt mer ökad 

internationalisering. SKV meddelar dock för ytterligare ställningstagande och att 

området kommer att ses över huruvida det föreligger ett behov av lagändring. Jag anser 

att området kommer vara föremål för nya prövningar exempelvis eftersom det synes 

föreligga oklarheter vid gränsdragningen mellan värdepapper och optioner. Oklarheten 

vid gränsdragningen framkommer från äldre praxis på området så som RÅ 1996 ref 92, 

där det ansågs att värdepappersregeln inte var tillämplig på skuggsparade aktier. För att 

de särskilda reglerna om värdepappersbeskattning ska vara tillämpliga måste det vara 

fråga om ett värdepappersförvärv, i gängse mening eller dokumentlös form. Om en rätt 

att i framtiden förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris inte denna rätt grundar 

sig på ett värdepapper som den anställde faktiskt blivit ägare till, är bestämmelserna 

således inte tillämpliga. I skuggsparandemålet skulle beskattningen istället bedömas 

enligt huvudregeln i 10 kap. 8 § IL.  

Den äldre lagstiftningen utvecklades inte i samma takt som värdepappersmarknaden har 

gjort. Inom vissa områden uppfyllde lagstiftningen inte de krav som det allmänna kunde 

ställa på en väl fungerande, modern och internationaliserad värdepappersmarknad.   

Det är lätt att se var behoven av ändringar finns och anpassa detta till nuvarande 

förhållanden. Det är dock omöjligt att förutse och reglera den pågående utvecklingen. 
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Värdepappersmarknadens utveckling och dess tekniska framsteg följs av en ökad 

internationalisering och tillkomst av nya instrument. Något som medför ett behov och 

krav på nya tekniska lösningar är datatekniken vilket medför större möjligheter till en 

ökad aktivitet över gränserna. Man kan anse att de aktuella fallen är lösta vad gäller 

denna typ av incitamentsprogram men jag anser att man hela tiden måste se över den 

utveckling som sker.  
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9 Slutsats 

För att förmånsbeskattning ska bli aktuellt vid ett förmånligt förvärv krävs det att 

förmånen erhållits p.g.a. tjänsten. Avgörande för förmånsbeskattningen är huruvida den 

anställde förvärvat ett värdepapper eller ej. Vid bedömningen om den anställde 

förvärvat värdepapper är en central fråga huruvida den anställde faktiskt erhållit något 

av särskilt värde. Det avgörande, när förvärvet ska anses ske, är inte reglerat i lagtext. 

Av rättsläget kan man även dra slutsatsen att det är av stor betydelse huruvida det som 

förvärvats är att anse som värdepapper eller inte.  

I dagens läge är det svårt att utpeka vilka omständigheter som medför att beskattningen 

ska ske omedelbart. På dagens marknad förekommer det många avtal där 

omständigheterna och villkoren är olika. Det är svårt att peka ut vilka omständigheter, 

ensamt eller tillsammans, som är avgörande för bedömningen. SKV har dock gått ut i 

ett pressmeddelande där de anger att de ska rätta sig efter utfallet i avgörandena 3167-09 

och 3168-09. Bakgrunden i avgörandena var att ledande befattningshavare och 

nyckelpersoner erbjudits att förvärva aktier och andra värdepapper till en låg värdering. 

Förvärven var förenade med förfoganderättsinskränkningar som innebar exempelvis 

krav på fortsatt anställning. Den nu gällande rätten är att beskattning sker vid 

förvärvstidpunkten.  

Det är en fördel att SKV kommit till en slutsats gällande dessa typer av 

incitamentsprogram men jag anser dock inte problemet inom området är över. Med 

värdepappersmarknadens utveckling följer tillkomsten av nya tekniska lösningar och 

uppkomsten av nya instrument. Det kan tyckas att lagstiftaren ska definiera begreppet 

värdepapper eftersom detta skulle underlätta i framtiden. Lagstiftaren har dock uttryck 

en viss rädsla till en definition eftersom detta skulle kunna leda till att vissa begrepp 

faller utanför definitionen och förblir oreglerade.  
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