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Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att utreda två skatterättsliga frågor som uppkommit i samband med ett 

avvisat avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen avseende terminsavtal i ett incita-

mentsprogram. Frågorna är om terminer och terminsavtal utgör värdepapper och om even-

tuella förfoganderättsinskränkningar i dessa avtal har betydelse för förmånsbeskattningen. 

Utgångspunkten i uppsatsen är beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen som avvisades 

och det därtill hörande förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden. 

Utifrån de diskussioner som förts i uppsatsen kan författaren konstatera att terminer och 

terminsavtal kan klassificeras som värdepapper. Begreppet värdepapper är inte definierat i 

lagtext men utifrån praxis och doktrin samt viss EU-lagstiftning kan det utläsas att termins-

avtal uppfyller de krav som ställs på en klassificering som värdepapper. När det gäller be-

skattning av en förmån krävs det att den anställde förvärvar ett värdepapper, annars utgör 

rättigheten en personaloption.  

Författaren anser att då ett terminsavtal ingår i ett incitamentsprogram så representerar det 

ett ekonomiskt värde för den anställde som ska förmånsbeskattas. Inom incitamentspro-

grammen kan det finnas villkor och förfoganderättsinskränkningar. Dock har Högsta för-

valtningsdomstolen i ett flertal fall kommit fram till att sådana begränsningar i den rättighet 

som förvärvas inte påverkar värdepappersstatusen hos rättigheten. Enligt ett av förarbetena 

så syftar värdepappersregeln till att förmånsbeskattning ska ske oavsett hur villkoren är ut-

formade.  

Det som har framkommit i framställningen medför att författaren anser att det är märkligt 

att Högsta förvaltningsdomstolen inte tog beslut i frågan om förmånsbeskattning av ter-

minsavtal. En konsekvens är att det kan leda till framtida problem med tillämpningen av 

värdepappersregeln i samband med terminsavtal.  
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Abstract 

The aim of this thesis is to examine two taxation questions that arise from the 

judgement by the Supreme Administrative Court regarding futures contracts in em-

ployee incentive plans. The questions concerns whether futures are to be classified as 

securities and if any restraint in the right of disposition might have an impact on the 

fringe benefits taxation according to chapter 10 section 11 of the Swedish Income 

Tax Act. 

As a result of the discussions in the thesis the author comes to the conclusion that 

futures might be classified as securities. The terminology regarding securities is not 

defined in the Swedish Income Tax Act but case-law and literature and also directives 

from the European Union stipulate demands that futures fulfil. According to the 

Swedish legislation it is crucial that the employee acquire a security in order for the 

fringe benefits taxation to apply. 

The author is of the opinion that when futures are a part of an employee incentive 

plan then they represent an economic value, which should be taxed as a benefit. The 

employee incentives plan could be restrained in the right of disposition. However the 

Supreme Administrative Court has in multiple cases found that it does not affect the 

classification of a security. The preparatory work shows that the purpose of chapter 

10 section 11 in the Swedish Income Tax Act is to tax all benefits regardless of the 

restraints connected to them.   

Based on the findings in the thesis the author is of the opinion that the decision by 

the Supreme Administrative Court regarding the fringe benefits taxation of futures is 

strange. This is because the decision might cause problem in the future interpretation 

of chapter 10 section 11 in the Swedish Income Tax Act.   

 



 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................... 1 

1.2 Syfte och avgränsning ................................................................... 3 

1.3 Metod och material ........................................................................ 3 

1.4 Disposition ..................................................................................... 4 

2 Incitamentsprogram, terminer och optioner ....................... 6 

2.1 Inledning ........................................................................................ 6 

2.2 Incitamentsprogram ....................................................................... 6 

2.3 Terminer ........................................................................................ 6 

2.3.1 Definition av terminsavtal .................................................... 6 

2.3.2 Termin som finansiellt derivatinstrument ............................ 7 

2.3.3 Terminsavtalets avslutande ................................................ 8 

2.4 Optioner ........................................................................................ 9 

2.4.1 Definition av optioner .......................................................... 9 

2.4.2 Köp- och säljoptioner ........................................................ 10 

2.4.3 Syntetiska optioner och personaloptioner ......................... 10 

2.5 Sammanfattande jämförelse ....................................................... 12 

3 Definition av värdepapper .................................................. 13 

3.1 Inledning ...................................................................................... 13 

3.2 Begreppet värdepapper ............................................................... 13 

3.3 Kriterier för ett värdepapper ........................................................ 16 

3.3.1 Förvärv av värdepapper .................................................... 16 

3.3.1.1 När sker ett förvärv av värdepapper? ............................................................. 17 
3.3.1.2 Fysisk handling vid förvärvet ......................................................................... 18 

3.3.2 Betalning av premie .......................................................... 19 

3.3.3 Överlåtbarheten och omsättning ....................................... 19 

3.3.4 Förfoganderättsliga inskränkningars betydelse ................ 21 

3.3.4.1 Inskränkning i förfoganderätten..................................................................... 21 
3.3.4.2 Behandling av förfoganderättsinskränkningar i praxis och doktrin ............ 21 

3.3.5 Andra viktiga förfoganderättsinskränkningar ..................... 23 

3.3.5.1 Kvalifikationstid .............................................................................................. 23 

 
i 



 

3.3.5.2 Fortsatt anställning ........................................................................................ 23 

3.4 Sammanfattning .......................................................................... 25 

4 Terminer och terminsavtal som värdepapper .................. 26 

4.1 Inledning ...................................................................................... 26 

4.2 Terminsavtal som värdepapper ................................................... 26 

4.3 Sammanfattning .......................................................................... 27 

5 Förmånsbeskattning .......................................................... 28 

5.1 Inledning ...................................................................................... 28 

5.2 Beskattning av den anställde vid förmånsförvärv ........................ 28 

5.2.1 Förmånsbeskattning vid förvärv av värdepapper .............. 29 

5.2.1.1 Värdepappers- och personaloptionsregeln 10 kap. 11§IL .............................. 29 
5.2.1.2 Något om hur praxis har påverkat värdepappersregeln ................................ 32 

5.3 Beskattning av ett terminsavtal ................................................... 34 

5.3.1 Beskattning av terminsavtal vid handel på 

kapitalmarknaden ........................................................................ 34 

5.3.2 Beskattning av finansiella instrument innehållande 

förfoganderättsinskränkningar ..................................................... 36 

5.3.2.1 Skatterättsnämnden 39-11/D och HFD 2739-12 ........................................... 36 
5.3.2.2 Kommentarer på HFD:s beslut ....................................................................... 38 
5.3.2.3 Fler avgöranden från HFD ............................................................................. 39 
5.3.2.4 Avgöranden från Skatterättsnämnden ........................................................... 41 
5.3.2.5 Kommentarer till avgörandena ....................................................................... 42 

5.4 Skatteverkets förhållningssätt ..................................................... 43 

5.5 Sammanfattning .......................................................................... 44 

6 Analys ................................................................................. 45 

6.1 Inledning ...................................................................................... 45 

6.2 Utgör terminsavtal värdepapper? ................................................ 45 

6.3 Eventuella förfoganderättsinskränkningars betydelse för 

förmånsbeskattningen av ett terminsavtal.............................................. 48 

7 Slutsats ............................................................................... 51 

Referenslista ............................................................................ 53 

 
ii 



 

Bilaga 1 – Bilaga till Direktiv om marknader för 
finansiella instrument .............................................................. 60 

 
  

 
iii 



 

Förkortningar 

 

ABL    Aktiebolagslagen 

EU    Europeiska Unionen 

HFD    Högsta förvaltningsdomstolen 

IL    Inkomstskattelagen 

kap.    kapitel 

MiFID  Europa Parlamentets och Rådets Direktiv 2004/39/EG 

av den 21 april 2004 om marknader för finansiella in-

strument 

prop.     proposition 

s.     sidan 

 

 
iv 



 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutade i mål 2739-12 att undanröja och avvisa ett 

förhandsbesked från Skatterättsnämnden1. Målet gällde förmånsbeskattning av ett termins-

avtal där den underliggande tillgången utgjordes av aktier. Den skattskyldige fick genom sin 

anställning i ett svenskt företag erbjudande om att ingå i ett delägarprogram i ett icke-

svenskt börsnoterat moderbolag. Avtalet avseende aktierna i moderbolaget var ett termins-

avtal som löpte på tre år med förbehåll om att avtalet inte fick överlåtas till annan än det 

företag där den skattskyldige var anställd. På slutdagen för avtalet var det stadgat att den 

skattskyldige skulle erhålla aktierna och samtidigt betala köpeskillingen som överenskom-

mits vid ingången av terminsavtalet. Aktierna som den skattskyldige erhöll när avtalet infri-

ades gav den skattskyldige rösträtt i företaget. I samband med tecknandet av terminsavtalet 

tecknades även ett partneravtal där parterna, framförallt den skattskyldige, förband sig att 

inte avyttra eller på annat sätt disponera över sina aktier. Partneravtalet innehöll förbehåll 

som stadgade att företagen i koncernen kunde köpa tillbaka aktierna om den skattskyldige 

agerade illojalt mot arbetsgivaren. Avtalet innehöll även en möjlighet för företagen att köpa 

tillbaka aktierna till marknadspris, vilket var den enda tillåtna överlåtelsen enligt terminsav-

talet.  

 

Den skattskyldige ställde frågor till Skatterättsnämnden om tecknandet av terminsavtalet 

medförde beskattning enligt 10 kap. 11§ 1st. Inkomstskattelagen (IL)2. Frågan inbegrep att 

utreda huruvida terminsavtalet var ett värdepapper samt vilken beskattningstidpunkt som 

gällde för förvärvet. Skatteverket var av åsikten att inget värdepapper hade förvärvats vid 

ingåendet av terminsavtalet. Istället ansåg Skatteverket att den skattskyldige förvärvat vär-

depapper först på slutdagen för avtalet när aktierna levererades. Skatteverket ansåg vidare 

att avtalet inte kunde vara ett värdepapper eftersom det inte var överlåtbart. Enligt Skatte-

verkets mening innebar det att beskattning skulle ske först då den skattskyldige kunde för-

foga över aktierna. Den skattskyldige däremot ansåg att avtalet var bindande och att villko-

1 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 2012-04-24, Dnr 39-11/D. 

2 Inkomstskattelag (1999:1229) (Nedan betecknad IL). 
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ret om avtalets överlåtelse inte hindrade en överlåtelse tillbaka till arbetsgivarföretaget. Där-

för ansåg den skattskyldige att beskattningstidpunkten skulle vara tidpunkten då terminsav-

talet tecknades.   

 

Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att tecknandet av terminsavtalet inte medförde 

någon förmånsbeskattning enligt regeln i 10 kap. 11§1st. IL. Motiveringen var att villkoren i 

terminsavtalet var marknadsmässiga och att lagrummet enbart aktualiseras om förvärvet 

sker till underpris. Nämnden fann även att beskattning i inkomstslaget kapital inte blev ak-

tuellt när terminsavtalet avslutas och aktierna levereras till den skattskyldige. HFD gjorde 

däremot bedömningen att förutsättningarna var så oklara, särskilt med beaktande av det 

överlåtelseförbud som fanns villkorat i partneravtalet, att frågorna inte kunde besvaras.  

 

Då HFD inte besvarade frågorna som ställdes av den skattskyldige kvarstår en osäkerhet i 

hur förmånsbeskattningen av terminsavtal ska ske. Fortfarande finns oklarheter om hur in-

citamentsprogram ska klassificeras och vilka slags finansiella instrument som faller in under 

huvudregeln i värdepappersregeln i 10 kap. 11§ IL.3 HFD har i mål4 med liknande omstän-

digheter funnit att aktier och teckningsoptioner ur ett skattemässigt perspektiv varit värde-

papper. Trots att värdepappren innehållit långtgående förfoganderättsinskränkningar har de 

blivit föremål för förmånsbeskattning.  

 

Utifrån avgörandet från Skatterättsnämnden och det faktum att HFD inte utredde frågan 

gällande terminsavtal och beskattningen av dessa, uppkommer följande skatterättsliga frå-

gor. Är terminer och terminsavtal värdepapper som kan bli föremål för förmånsbeskattning 

enligt 10 kap. 11§ IL? Vilken betydelse kan förfoganderättsinskränkningar i ett terminsavtal 

antas ha för beskattningen? Vilka blir de skatterättsliga konsekvenserna av att HFD beslu-

tade att avvisa och undanröja avgörandet från Skatterättsnämnden?  

 

3Andreas Blomstrand, Förhandsbesked om incitamentsprogram, publicerad 2012-05-
24.http://skattenatet.ey.se/2012/05/24/forhandsbesked-om-incitamentsprogram/ (Hämtad och tillgänglig: 
2014-03-18). 

4RÅ 2009 ref. 86, RÅ 2009 not. 206 och RÅ 2010 not. 129. 
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1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att besvara de skatterättsliga frågor som uppkommer i och med 

HFD:s beslut och Skatterättsnämndens avgörande. Frågorna är dels om terminer och ter-

minsavtal utgör värdepapper och dels vilken betydelse eventuella förfoganderättsinskränk-

ningar har på förmånsbeskattningen av ett terminsavtal som ingår i ett incitamentsprogram. 

Inom syftet för uppsatsen behandlas både terminer och terminsavtal utan åtskillnad i ter-

minologin. Uppsatsen behandlar av utrymmesskäl endast terminer som är baserade på ak-

tier och delägarrätter. För att besvara frågorna i uppsatsen krävs det att en analogi till opt-

ioner görs. Vissa optioner fungerar på samma sätt som terminer och har behandlats i 

praxis, varför en analogi till dessa görs för bedömningen av terminer i liknande situationer. 

Andra värdepapper och finansiella instrument, så som aktier och konvertibler behandlas 

inte i detalj då det inte finns någon relevant liknelse med terminer. Däremot behandlar 

praxis aktier och konvertibler i samma situationer. Denna praxis används i uppsatsen ef-

tersom de principer som stadgas är desamma för terminsavtal.   

 

Uppsatsen behandlar inte hur värdepappersförmånen ska deklareras eller redovisas då det 

faller utanför syftet. Förhandsbeskedet som ligger till grund för uppsatsen rör terminsavtal 

för aktier i ett börsnoterat icke-svenskt bolag. Uppsatsen behandlar dock inte internation-

ella regler, utan undersöker enbart hur den skatterättsliga behandlingen är i svensk rätt. 

Uppsatsen utgår från den anställdes perspektiv. Därmed behandlas inte beskattning i form 

av sociala avgifter och dylikt från arbetsgivarens perspektiv.  

1.3 Metod och material 

Utgångspunkten för uppsatsen är HFD:s dom 2739-12 och avgörandet från Skatterätts-

nämnden, Dnr 39/11-D. Avgörandena är de enda som behandlat terminsavtal i incita-

mentsprogram. Praxis gällande förmånsbeskattningen av optionsprogram används för att 

belysa hur beskattningen av terminsavtal i incitamentsprogram kan tänkas bli behandlat. 

Författaren är medveten om att avgörande från Skatterättsnämnden enbart gäller för den 

skattskyldiga person som målet rör och att detta inte är bindande vare sig för domstolarna 

och Skatteverket. Fördelen med dessa avgörande när emellertid att de ger vägledning kring 

problematisering och tolkning av frågan. 

 
3 



 

I syfte att ge en klar bild av begreppen terminer och terminsavtal är materialet som används 

i uppsatsen både civilrättsligt och skatterättsligt. Det civilrättsliga materialet används till den 

ekonomiska aspekten av syftet för att förtydliga hur terminer fungerar på marknaden och 

för att klargöra den civilrättsliga definitionen av värdepapper. Detta för att den skatterätts-

liga definitionen bygger på den civilrättsliga.5 

Lagtexten tolkas gällande den del som rör terminer och incitamentsprogram samt beskatt-

ningen av sådana. Till hjälp vid tolkningen av lagstiftningen används förarbeten i form av 

propositioner och utredningar. Doktrinen på området för beskattning av terminer och opt-

ioner är inte aktuell avseende det nuvarande rättsläget, vilket författaren är medveten om. 

Dokumentationen som finns på området behandlar enbart beskattningen av affärer och 

handel med terminer och optioner. Författaren har trots detta utgått från denna litteratur 

då den ger en bra insyn i hur terminer, och i viss omfattning optioner, fungerar som finan-

siella instrument eftersom användningsområdet inte har förändrats. Då litteraturen på om-

rådet är begränsad används artiklar för att belysa rättsläget. Artiklarna ger en bra insikt i hur 

praxis ska tolkas samt visar på hur praxis ska behandlas i samband med värdepappersre-

geln. 

I uppsatsen används genomgående Högsta förvaltningsdomstolen, förkortat HFD, även 

om det var Regeringsrätten som avgjorde flertalet av de mål som förekommer i uppsatsen. 

Orsaken är att Regeringsrätten bytte namn till Högsta förvaltningsdomstolen den 1 januari 

2011.  

1.4 Disposition 

I kapitel två görs en genomgång av de begrepp som är viktiga för uppsatsen, incitaments-

program, terminsavtal och optioner. Det nästföljande kapitlet utreder begreppet värdepap-

per och analyseras vad som definierar ett värdepapper. I detta kapitel görs en noggrann 

granskning av de krav som ställs för att en rättighet ska anses utgöra ett värdepapper. I ka-

pitel fyra görs en kortare utvärdering av om terminsavtal kan anses utgöra värdepapper uti-

från definitioner i lagtext och förarbeten. Det sista kapitlet innan analysen i kapitel 6 tar 

upp förmånsbeskattning och hur denna fungerar när det gäller värdepapper. I detta kapitel 

tas det för uppsatsen grundläggande avgörandet från HFD samt förhandsbeskedet från 

5 Bergström, S., Skatter och Civilrätt – En studie över användningen av civilrättsliga termer i skatterättsliga sammanhang, 
LiberFörlag 1978, s. 13. Se också RÅ 1986 ref. 52. 
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Skatterättsnämnden upp för djupgående granskning. I det näst sista kapitlet sker en analys 

uppbyggd efter frågorna i syftet. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande kommentar 

och slutsats.   
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2 Incitamentsprogram, terminer och optioner 

2.1 Inledning 

Kapitlet syftar till att klargöra de viktigaste begreppen i uppsatsen. Här kommer de olika 

aspekterna av optioner och terminer presenteras. Kapitlet ger inledningsvis en förklaring av 

vad incitamentsprogram är, i syfte att ge en förståelse för problemställningen.  

2.2 Incitamentsprogram 

För företag innebär incitamentsprogram en möjlighet att knyta de anställda närmare till fö-

retaget och samtidigt skapa en delaktighet i företaget, vilket påverkar de anställdas beslut 

och handlingar. Med incitamentsprogram förstås att anställda får förvärva aktier eller andra 

värdepapper alternativt finansiella instrument som är knutna till företaget. Att en anställd 

erhåller värdepapper i företaget medför en delaktighet i den värdeutveckling som generas 

av den anställdes arbete. Att vara delaktig i ett incitamentsprogram kan också vara en belö-

ning från företagets sida för ett, av den anställde, väl utfört arbete.6 För att ett incitaments-

program ska ge önskad effekt för företaget och den anställde finns det enligt Rutberg och 

Englund ett par krav som måste vara uppfyllda. Programmet ska vara prestationsrelaterat 

den anställde måste prestera eller ha presterat något för att få delta i programmet. Det är en 

fördel om incitamentsprogrammet är flerårigt, minst två eller tre år, och uppmuntrar till lo-

jalitet men samtidigt att det maximala utfallet begränsas. Den anställde får gärna göra ett 

ekonomiskt åtagande i samband med inträdet i incitamentsprogrammet.7 

2.3 Terminer 

2.3.1 Definition av terminsavtal 

Terminer definieras som avtal som kan omsättas på marknaden om avtalet gäller förvärv av 

aktier, obligationer eller andra tillgångar. Förvärvet sker vid en tidpunkt i framtiden för ett i 

förväg bestämt pris. Terminer kan också vara en framtida betalning vilken bestäms av vär-

det på en underliggande tillgång, kursindex eller motsvarande.8 Terminsavtalet innebär en 

6 Edvardsson, L., Skatteregler för incitamentsprogram, Nordstedts Juridik AB 2012, 2:a upplagan. (cit. Edvardsson, 
Skatteregler för incitamentsprogram). s. 24-26. 

7 Englund, A. och Rutberg, J., Så fungerar värdepappersrelaterade incitamentsprogram, PointLex Legala affärer 
1/2006, s. 24f.  

8 44:11 IL. 
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skyldighet för både säljaren och köparen att prestera vid den framtida tidpunkt som har av-

talats mellan parterna. Skyldigheterna består i att säljaren måste sälja tillgången till det över-

enskomna priset, oavsett vad priset på tillgången är vid avtalstidens slut. Samma skyldighet 

gäller för innehavaren som måste betala det avtalade priset oavsett värdet på tillgången då 

avtalet fullbordas.9 

Terminspriset bestäms utifrån tillgång och efterfrågan. Därmed ligger terminspriset högre 

än det avistapris som gäller för den underliggande tillgången. Skillnaden i priset mellan ter-

minen och det gällande avistapris ligger i den räntefaktor som adderas till avistapriset för att 

få fram terminspriset.10 

2.3.2 Termin som finansiellt derivatinstrument 

Terminer definieras som finansiella derivatinstrument enligt 1:4 1st. 5p. lagen om värde-

pappersmarknaden11. Enligt första punkten i samma paragraf är ett finansiellt derivatin-

strument att beteckna som ett finansiellt instrument.12Begreppet finansiellt derivatinstru-

ment tillkom i lagstiftningen genom prop. 2006/07:11513. Formuleringen avsåg att klassifi-

cera alla derivatinstrument som anges i bilaga 1 avsnitt C till Direktiv 2004/39/EG14 utan 

att göra definitionen svåröverskådlig. Det fanns en oro för att ett återgivande av relevanta 

bestämmelser från MiFID i sin helhet skulle försvåra tillämpningen av lagstiftningen. För 

att få en systematisk uppbyggnad av definitionen av finansiella instrument infördes därmed 

definitionen ”överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och fi-

nansiella derivatinstrument” i lagtexten.15 

9 Nasdaq OMX, Tio frågor och svar om options- och terminshandel, publicerad 2012-03. 
http://nordic.nasdaqomxtrader.com/digitalAssets/79/79248_tio_fragor_option_och_termin.pdf (Hämtad 
och tillgänglig: 2014-01-30).  

10 SOU 1988:13. Handel med optioner och terminer (Nedan betecknat SOU 1988:13), s 77. 

11 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. (Nedan betecknad Värdepappersmarknadslagen).  

12 1:4 1st. 1p. Värdepappersmarknadslagen. 

13 Regeringens proposition 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden. (Nedan betecknad som Prop. 

2006/07:115). 

14 Europa Parlamentets och Rådets Direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella 
instrument. (Nedan betecknat som MiFID). Syftet med direktivet är att harmonisera de nationella reglerna 
för genomförandet av transaktioner med finansiella instrument. Se Bilaga 1. 

15 Prop. 2006/07:115 s. 289. 
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Ett terminsavtal kan, som tidigare konstaterats, klassificeras som ett finansiellt instrument16 

och förekommer i form av två kontrakt, futures och forwards. När avtalet avser futures-

terminer innebär det att det dagligen sker en avräkning av vinster och förluster. Ett futures-

avtal är ett standardiserat avtal som kan avslutas innan löptiden har gått ut. Ett forwardsav-

tal kan å andra sidan antingen vara standardiserat eller individuellt utformat. Men det finns 

ingen möjlighet att avsluta avtalet i förtid. Ett avtal om forwards regleras alltså alltid enbart 

på slutdagen och ingen avstämning sker under löptidens gång.17 När ett forwardsavtal upp-

rättas så specificeras kvantiteten och vilken sorts tillgång som är den underliggande till-

gången i forwards-terminen. I avtalet specificeras också leveransdetaljerna, datum och tid 

för överlåtelsen, samt anger vilket pris som köparen ska betala vid överlåtelsen. För att av-

talet ska vara giltigt krävs ingen förskottsbetalning.18 

2.3.3 Terminsavtalets avslutande 

Ett terminsavtal avslutas genom stängning, leverans, netting eller kvittning. Stängning av en 

termin används mest vid terminsaffärer baserade på aktieindex och innebär att det på slut-

dagen sker en kontant reglering mellan parterna. Då ingen underliggande egendom levere-

ras på slutdagen, beräknas en eventuell vinst genom skillnaden mellan index på slutdagen, 

slutindex och lösenindex, priset som betalats för terminen vid avtalets ingång. Om slutin-

dex överstiger lösenindex så gör innehavaren en vinst.  

När en terminsaffär avslutas med leverans innebär det att köparen förvärvar den underlig-

gande egendomen för priset som avtalades när terminsavtalet ingicks. Praktiskt innebär det 

att det sker en försäljning av en tillgång.19 

Att handla med terminer innebär en viss risk, då avtalet oftast sträcker sig över en lång pe-

riod. Till exempel om ett terminsavtal tecknas för köp av aktier till kursen 100 kr, görs en 

vinst om 10 kr per aktie om kursen på slutdagen är 110 kr. Men däremot blir det en förlust 

med 10 kr per aktie om kursen sjunkit till 90 kr på slutdagen.20 Ett sätt att minimera risken 

16 1:4 1st. 1 och 5p. Värdepappersmarknadslagen. Se också Artikel 4 punkt 17 med hänvisning till Bilaga 1 
Avsnitt C punkt 4 – 7 och 10 MiFiD.  

17 SOU 1988:13 s.78. 

18 McDonald R.L., Derivates Markets, Pearson Education Inc., Boston, USA 2006, 2:a upplagan, s. 21. 

19 https://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000113989/1113237488968/kap38.pdf 
(Hämtad och tillgänglig: 2014-04-14).    

20 Exemplet är hämtat ifrån SOU 1988:13 s. 79. 
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och säkra en vinst eller förlust är att använda så kallad netting. Systemet innebär att den ena 

parten i terminsavtalet ingår ytterligare ett avtal i samma serie till det pris som marknaden 

har vid avtalstillfället. Den enda skillnaden är att avtalsparten då går in som köpare istället 

för säljare och tvärtom. Tillvägagångssättet innebär att det ekonomiska resultatet av ter-

minsavtalet blir fastställt och låst. Terminsavtalet är fortfarande giltigt efter netting till slut-

dagen då det sker en kontant avräkning.21 

Netting är avslutningen på ett forwardskontrakt och innebär att en framtida vinst eller för-

lust låses in. Detta sker genom att köparen av en termin också säljer en identisk termin till 

ett annat pris. Skillnaden mellan priset för den ursprungliga terminen och den ersättning 

som erhålls vid försäljning av den nya terminen låses på en viss nivå. Resultatet blir anting-

en vinst eller förlust. Netting kan enbart utföras vid ett forwardskontrakt som inte kan för-

ändras under avtalstidens gång. 

För futureskontrakt används kvittning, vilket är ett förfarande som liknar netting. När ett 

futureskontrakt avslutas med kvittning så sker en formell vidareförsäljning eller återköp av 

rättigheten eller skyldigheten som åligger köparen eller säljaren under avtalstiden. Vinsten 

som uppstår vid kvittning är skillnaden mellan anskaffningspriset och försäljningspriset.22 

2.4 Optioner 

2.4.1 Definition av optioner 

Optioner definieras som en rätt för innehavaren att förvärva eller avyttra aktier, obligation-

er eller andra tillgångar. Det sker till ett pris vars storlek beror på värdet av underliggande 

tillgångar eller av kursindex eller liknande.23 Till skillnad från definitionen av terminer i 

44:11 IL anges det inte att optioner är lämpade för allmän omsättning på marknaden. Re-

21 Tivéus, U., Skatt på kapital, Nordstedts Juridik AB 2010, 13:e upplagan. (cit. Tivéus, Skatt på kapital). s. 147. 

22https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/derivat/terminer.4.233f91f71260075a
be8800022181.html (Hämtad och tillgänglig: 2014-02-17). 

23 44:12 IL. 
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geln i 44:12 IL är utformad för att avse alla optioner, vilket betyder att om det finns ett krav 

på allmän omsättning, så anges det kravet.24 

2.4.2 Köp- och säljoptioner 

Optioner är uppdelade i två kategorier, köp- och säljoptioner. Köpoption innebär att utfär-

daren upplåter aktier eller andra tillgångar till innehavaren som under en avtalad tid äger en 

rätt att köpa tillgångarna till ett avtalat lösenpris. Genom optionen har utfärdaren förbundit 

sig att sälja den underliggande tillgången när optionsinnehavaren begär att få köpa. Inneha-

varen av optionen äger en rätt att utnyttja avtalet, men det föreligger ingen skyldighet att 

köpa tillgångarna. Priset för tillgångarna bestäms vanligtvis vid tecknandet av optionen och 

oavsett gällande pris på tillgången så måste utfärdaren sälja tillgången. En säljoption är 

motsatsen till en köpoption. Utfärdaren förbinder sig att köpa den underliggande tillgången 

till det lösenpris som parterna kommit överens om. Innehavaren av en säljoption äger en 

rättighet men har ingen skyldighet att sälja den underliggande tillgången till lösenpriset.25 

2.4.3 Syntetiska optioner och personaloptioner 

Det finns aktieoptioner med särskilda karaktärsdrag, nämligen syntetiska optioner och per-

sonaloptioner. En syntetisk option skiljer sig från övriga optioner då den inte ger innehava-

ren rätt att köpa eller sälja underliggande tillgångar. Istället ger syntetiska optioner rätt till 

ett kontantbelopp motsvarande marknadsvärdet. Beloppet bedöms av den underliggande 

aktiens kurs i förhållande till det fastställda lösenpriset.26 Då en syntetisk option inte möj-

liggör en rätt att i framtiden förvärva värdepapper, oavsett om den innehåller förfogande-

rättsinskränkningar eller inte, kan den inte falla in under värdepappersregeln. Enligt Tivéus 

beskattas en syntetisk option som inte utgör ett värdepapper när den kan utnyttjas och inte 

vid förvärvet av optionen. Om förvärvet skett på förmånliga villkor och den syntetiska opt-

24 Karnov kommentar till 44:12 IL nr. 1610 av Cecilia 
Gunnehttp://juridik.karnovgroup.se.bibl.proxy.hj.se/document/530670/21?versid=146-1-2005#SFS1999-
1229_K44_P11(Hämtad och tillgänglig: 2014-01-30).  

25 Tivéus, U. och Jacobsson, S., Skatt på finansiella instrument, Nordstedts Juridik AB 2013, 1:a upplagan. (cit. 
Tivéus, Jacobsson, Skatt på finansiella instrument). s. 139f. 

26http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/incitamentsprogram/syntetiskaoption
er.4.69ef368911e1304a625800018223.html (Hämtad och tillgänglig: 2014-02-06).  
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ionen kan klassificeras som värdepapper, så betyder det att den kommer att beskattas då 

förvärvet sker enligt värdepappersregeln i 10:11 1st. IL.27 

Med personaloption förstås att den anställde från sin arbetsgivare får en villkorad utfästelse 

om ett framtida värdepappersförvärv, där rättigheten i sig inte utgör ett värdepapper.28 Per-

sonaloptioner är ett sätt för företaget att inspirera och engagera de anställda i arbetet. Syftet 

är att det skapar en lojalitet till företaget från de anställdas sida. Personaloptioner har direkt 

koppling till anställningen och är en rättighet som enbart är riktad till den anställde. Bety-

delsen av detta är att en personaloption vanligtvis inte är fritt överlåtbar. Vanligtvis är per-

sonaloptionerna som delas ut till de anställda standardiserade rättigheter där alla villkor är 

enhetliga för samtliga anställda.29 

Personaloptioner är oftast villkorade av att den anställde arbetar kvar i företaget under en 

viss tidsperiod, så kallad kvalifikationstid. Innebörden av ett villkor om kvalifikationstid är 

att den anställde inte kan tillgodogöra sig värdet av optionen förrän vid tidpunkten då den 

anställde är kvalificerad för inlösen av optionen.30 I ett avgörande från Skatterättsnämnden, 

vilket sedan överklagades till HFD31, ansåg Virin att personaloptioner kan definieras som 

”ett villkorat löfte om en framtida löneförhöjning om värdeutvecklingen på aktierna är för-

delaktig […]”.32 HFD hade samma syn på personaloptioner, nämligen att utfästelsen från 

arbetsgivaren var att likställa med ”ett anställningsvillkor av samma ekonomiska karaktär 

som avtalad lön och andra liknande förmåner, som utgår vid fortsatt anställning.”33 

Personaloptionsregeln i 10:11 2st. IL tillkom efter två avgöranden34 från HFD, eftersom 

utgången i målen var sådan att ett förvärv av en personaloption inte ansågs utgöra ett vär-

depapper.  HFD var i målen av den åsikten att en personaloption aldrig kan utgöra värde-

27 Tivéus, U., Optioner – reavinst eller lön? SN 1999 s. 39.  

28 10:11 2st. IL.  

29 Regeringens proposition 1997/98:133 Beskattning av personaloptioner. (Nedan betecknad prop. 
1997/98:113). Se s. 24. 

30 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 114f. 

31 RÅ 1994 not. 41. 

32 Skatterättsnämndens avgörande den 1993-05-25. Se Virin, N., Beskattning av optionsplaner, SvSkt 1995 s. 158f.  

33 RÅ 1994 not. 41.  

34 RÅ 1994 not. 41 och RÅ 1994 not. 733.  
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papper, vare sig före eller efter en kvalifikationstid. HFD beslutade att förmånen i målet 

skulle beskattas vid den så kallade kan-tidpunkten. Det är den tidpunkt då kvalifikationsti-

den för optionen förfaller och den anställde kunde utnyttja optionen. Enligt propositionen 

till personaloptionsregeln är den allmänt rådande uppfattningen att en personaloption efter 

kvalifikationstiden utgör en självständig rättighet. Den rättigheten ska förmånsbeskattas i 

inkomstslaget tjänst. Beskattningen ska enligt propositionen ske även i fall då optionen inte 

utnyttjas.35Det som enligt HFD i 1994 års mål beskattas är värdet som optionen har vid 

tidpunkten då optionen först kan utnyttjas, utan beaktande av att optionen utnyttjas vid en 

senare tidpunkt.36 

2.5 Sammanfattande jämförelse 

Optioner och terminer är två finansiella instrument som ger en rättighet för den som inne-

har avtalet eller kontraktet att förvärva tillgångar, exempelvis aktier eller obligationer. Både 

terminsavtal och optionskontrakt måste avse en specifik tillgång och priset för tillgångarna 

bestäms vid tidpunkten då överenskommelsen görs. Alltså gäller båda instrumenten förvärv 

av tillgångar i framtiden till ett pris som har bestämts i förväg. 

En option kan också användas för att sälja en tillgång till ett i förväg bestämt pris, vilket 

inte terminer används till. Optioner är enligt definitionen i 44:12 IL inte avsedda för allmän 

omsättning på marknaden, vilket är ett rekvisit som måste vara uppfyllt för att ett finansiellt 

instrument ska utgöra en termin enligt 44:11 IL.  

Terminsavtalet kräver att båda parterna i avtalet fullgör sin prestation vid avtalstidens slut. 

Terminer skiljer sig därifrån avtal gällande optioner, där den som innehar en option har rätt 

att utnyttja den, men ingen skyldighet.37 En annan skillnad mellan de två instrumenten är 

att det inte krävs att förvärvaren av ett terminsavtal initialt betalar för terminen för att avta-

let ska anses vara giltigt, vilket är fallet när en option förvärvas. Istället sker betalning när 

terminsavtalet fullföljs.38 

35 Prop. 1997/98:133 s. 24f.  

36 RÅ 1994 not. 41 och RÅ 1994 not. 733. Se även Tivéus, U., Optioner – reavinst eller lön? SN 1999 s. 35.  

37 SOU 1988:13 s. 76. 

38 Tivéus, Skatt på kapital, s. 146.  
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3 Definition av värdepapper 

3.1 Inledning 

För att värdepappersregeln ska bli tillämplig krävsatt det sker ett förvärv av värdepapper. 

Begreppet har alltså en stor betydelse för beskattningen enligt 10:11 1st. IL av den förmån 

som den anställde får från arbetsgivaren. När den anställde endast får en rättighet att i 

framtiden förvärva ett värdepapper så faller beskattningen in under 10:11 2st. IL, den så 

kallade personaloptionsregeln.  

3.2 Begreppet värdepapper 

Begreppet värdepapper finns inte definierat i lagtext, varken den skatterättsliga eller civil-

rättsliga, trots att begreppet används frekvent. Enligt Edvardsson är detta ett problem då 

begreppet värdepapper kan ha olika innebörd beroende på sammanhanget i vilket det an-

vänds.39 I propositionen40 till lagen om handel med finansiella instrument41 anges att ”[m]ed 

värdepapper avses en handling som tillförsäkrar innehavaren en viss rättighet som vanligen 

kan omvandlas till pengar.”42 

HFD anförde i RÅ 2008 ref. 14 att det inte förekommer någon definition av begreppet 

värdepapper i IL men att begreppet har ersatt begreppet finansiella instrument som tidigare 

användes.43 I förarbetena till 1990 års skattereform stadgades det att begreppet finansiella 

instrument är hämtat från den terminologi som används av Värdepappersmarknadskom-

mittén. Enligt kommittén avser finansiella instrument alla former av fondpapper och andra 

rättigheter eller förpliktelser avsedda för handel på värdepappersmarknaden.44Innebörden 

av begreppet i betänkandet är alltså att det förekommer ett värdepapper när ett företag lå-

39 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 87. 

40 Regeringens proposition 1990/91:142 om handel och tjänster på värdepappersmarknaden m.m. (Nedan be-
tecknad Prop. 1990/91:142). 

41 Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.  

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

43 Regeringsrättens Årsbok 2008 s. 86. 

44 SOU 1989:72. Värdepappersmarknaden i framtiden, Del 2 Kap 10-16, reservation och särskilda yttranden 
jämte bilagor. Betänkande. 
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nar upp pengar eller på annat sätt får något slags tillskott från allmänheten. Även optioner 

omfattas av begreppet.45 Enligt HFD infördes definitionen av begreppet finansiella instru-

ment i 1§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. I lagrummet anges att 

begreppet är ett "fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på 

värdepappersmarknaden"46. HFD argumenterar utifrån detta att ”[e]tt finansiellt instrument 

i dess civilrättsliga betydelse kännetecknas sålunda av att värdehandlingen är avsedd för 

omsättning på värdepappersmarknaden”47. Dock anser HFD att begreppet har fått en vi-

dare betydelse i skattelagstiftningen, då bland annat andelar i ekonomisk förening skatte-

rättsligt utgör finansiella instrument och är därmed värdepapper. HFD påpekar även att det 

inte är enbart standardiserade optioner som omfattas av begreppet. Detta trots att de ande-

larna ”inte torde vara föremål för handel på värdepappersmarknaden”48 och därmed inte är 

lämpade för omsättning. HFD anför tillslut att begreppet finansiellt instrument är vagt och 

”saknar den precision som följer av den definition som används på värdepappersmark-

nadsområdet”49. I målet anser HFD att frågan vad som kan utgöra ett finansiellt instrument 

eller värdepapper inte har ett entydigt svar utan istället ska innebörden av begreppet bedö-

mas utifrån syftet med bestämmelsen samt sammanhanget i vilket begreppet används. För 

att komma fram till syftet anför HFD att det är nödvändigt att titta på bakgrunden, det vill 

säga förarbetena.50 Enligt Tivéus är ett finansiellt instrument alltid ett värdepapper, även 

om ett värdepapper omvänt inte alltid utgör ett finansiellt instrument.51 

Tivéus anser att teckningsoptioner som utfärdats enligt reglerna i Aktiebolagslagen (ABL)52 

alltid är värdepapper. Trots att det kan föreligga förfoganderättsinskränkningar avseende 

överlåtande så argumenterar Tivéus att teckningsoptionen fortfarande är avsedd för om-

45 Regeringens proposition 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning, del 1. (Nedan be-
tecknad som Prop. 1989/90:110) Se s. 722. 

46 Regeringsrättens Årsbok s. 86. 

47 Regeringsrättens Årsbok 2008 s. 86. 

48 Regeringsrättens Årsbok 2008 s. 86. 

49 Regeringsrättens Årsbok 2008 s. 86. 

50 Regeringsrättens Årsbok 2008 s. 86-88. 

51 Tivéus, U., Optioner – reavinst eller lön? SN 1999 s. 40. 

52 Aktiebolagslag (2005:551). (Nedan betecknad ABL). För definition av teckningsoption se 11:4 ABL.  

 
14 

                                                 



 

sättning. Enligt Tivéus betyder det att en teckningsoption trots inskränkningar i omsättbar-

heten inte förlorar sin värdepappersstatus. Orsaken är att det fortfarande finns en avsikt att 

omsätta optionen. Hans argument går ut på att alla instrument som ett aktiebolag utger en-

ligt reglerna i ABL är värdepapper med avsikten att omsättas på marknaden. Ett annat ar-

gument som framförs är att instrumenten tidigare omfattades av värdepappersskatten53 vil-

ket Tivéus ser som att även lagstiftaren anser teckningsoptioner vara värdepapper. Synte-

tiska optioner faller däremot inte in som värdepapper eftersom de inte medför en rätt att 

förvärva värdepapper så som aktier eller obligationer, utan istället berättigar innehavaren en 

kontant utbetalning.54 I ABL däremot anges inget om terminer och terminsavtal, även om 

dessa också kan utges av aktiebolag med aktier som underliggande tillgång.  

En annan bedömning av syntetiska optioners värdepappersstatus har gjorts av HFD i målet 

RÅ 1997 ref. 71. De syntetiska optionerna i målet garanterade den anställde att erhålla be-

talning på slutdagen. Optionerna löpte på tre år och var inte villkorade av att den anställde 

var tvungen att kvarstå i anställningen för att kunna realisera värdet av optionerna. De var 

belagda med en hembudsklausul till det utfärdande företaget men i övrigt var optionerna 

fritt överlåtbara. Dessutom erlade den anställde en premie motsvarande marknadsvärdet 

vid utfärdandet.55 Utgången av domen tyder på att HFD ansåg att den anställde förvärvat 

en egendom med värdepapperskaraktär. HFD ansåg således att beskattningen skulle ske i 

inkomstslaget kapital då värdeförändringen som låg till grund för optionerna realiserades.56 

Skatteverkets kommentar till domen är att det inte klargörs vilka omständigheter som ligger 

till grund för bedömningen, men Skatteverket gör ett antagande att HFD inte fäster stor 

vikt vid den syntetiska karaktären av optionerna. Vad Skatteverket ansåg vara av vikt för 

målets utgång är att optionerna inte var villkorade av fortsatt anställning, att den anställde 

erlade en premie vid utfärdandet samt att optionerna var överlåtbara, med undantaget att 

det förelåg en hembudsklausul.57 

53 Den skatten finns inte längre. 

54 Tivéus, U., Optioner – reavinst eller lön, SN 1999 s. 34.  

55 Regeringsrättens Årsbok 1997 s. 386-388. 

56 Regeringsrättens Årsbok 1997 s. 390f. Se också Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 25/98.  

57 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 25/98. 
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3.3 Kriterier för ett värdepapper 

För att en rättighet ska anses utgöra ett värdepapper krävs att ett antal grundläggande krav 

är uppfyllda. Enligt Liljeborg är kraven att ett värdepapper representerar ett värde, vilket 

tydligt stadgas i propositionen till den föregående lagen om handel med finansiella instru-

ment. Utgångspunkten för bedömningen är att avgöra om det har skett ett förvärv. Ytterli-

gare krav är att rätten är överlåtbar och kan realiseras av innehavaren. Det sista kravet som 

Liljeborg kommer fram till är att rättigheten innebär en ovillkorlig rätt till antingen betal-

ning eller leverans för innehavaren.58 

För att ett finansiellt instrument eller en delägarrätt enligt 48:2 IL kan bedömas utgöra vär-

depapper finns enligt Edvardsson ett par frågeställningar som kan tillämpas på bedömning-

en. Frågorna är följande: Kräver rättigheten en fysisk handling? Finns det en kvalifikations-

tid som har betydelse innan rätten kan utnyttjas? Måste det ske betalning i samband med 

förvärvet? Är det ett krav att rättigheten som förvärvas kan omsättas? Är det tillåtet med 

förfoganderättsinskränkningar? Är det tillåtet att göra rättigheten beroende av fortsatt an-

ställning?59 

Framställningen som härmed följer syftar till att klargöra de kriterier som krävs för att en 

bedömning av när en rättighet utgör ett värdepapper. I framställningen används både Lilje-

borgs grundläggande krav och Edvardssons frågor då dessa kompletterar varandra.  

3.3.1 Förvärv av värdepapper 

Enligt propositionen är det av största vikt att avgöra om det skett ett förvärv av värdepap-

per för att bestämmelsen i värdepappersregeln ska bli tillämplig. En kommentar som läm-

nades var att ”[s]pecialbestämmelserna avseende värdepapper innebär att beskattning alltid 

skall ske vid tidpunkten för förvärvet och detta oberoende av om det föreligger några in-

skränkningar i förfoganderätten över värdepappret.”60 Bedömningen av om en rättighet ska 

klassas som värdepapper beror på förvärvet. I prop. 1997/98:133 stadgas det att den dåva-

58 Liljeborg, P., Anställdas förvärv av värdepapper och personaloptioner, SN 2000 s. 583f. 

59 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 102.   

60 Prop. 1997/98:133 s. 24. 
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rande bestämmelsen i Kommunalskattelagen61, om beskattning av personaloptionsförvärv 

till följd av anställning, inte skulle tillämpas om förvärvet avsåg ett värdepapper redan vid 

tidpunkten för förvärvet.62 Samma princip får anta tillämpas även för dagens värdepappers-

regel och personaloptionsregel i IL. Förvärvet är av betydelse därför att det avgör hur för-

månsbeskattningen ska ske. 

3.3.1.1 När sker ett förvärv av värdepapper? 

Frågan om när det sker ett förvärv av värdepapper har bedömts bland annat i målet RÅ 

2009 not. 206. Målet gällde ett flertal personer som avsåg att starta ett kreditmarknadsbolag 

tillsammans med ett icke-svenskt holdingbolag. Alla delägare hade rösträtt och rätt till ut-

delning för de aktier som de ägde enligt reglerna i ABL. Aktieägaravtalet var bindande för 

delägarna i sju år och aktierna hade pantsatts som säkerhet för att delägarna skulle fullgöra 

de förpliktelserna som följer av aktieägaravtalet. Skatterättsnämnden fann att det förelåg ett 

skattemässigt förvärv av aktierna vid tidpunkten för avtalet. Utifrån aktieägaravtalet kunde 

det utläsas att parternas avsikt var att den anställde skulle bli slutlig innehavare av aktierna 

vid den tidpunkt då inskrivna förfoganderättsinskränkningar upphörde. HFD höll med 

Skatterättsnämnden och anförde att ”[d]e i målet aktuella begränsningarna i möjligheterna 

att förfoga över aktierna kan enligt Regeringsrättens mening inte leda till en senareläggning 

av tidpunkten för anskaffningen av aktierna.”63 HFD kom fram till samma slutsats i RÅ 

2009 ref. 86. Skatterättsnämnden ansåg att aktierna i målet hade förvärvats först när kvalifi-

kationstiden förföll och den skattskyldige fritt kunde förfoga över aktierna. Trots att det i 

avtalet förekom ett överlåtelseförbud under kvalifikationstiden så fann HFD att det inte 

fanns anledning att skjuta upp tidpunkten för förvärvet av aktierna.64 I målet var HFD:s 

bedömning inte vidare djupgående men tyder ändå på att domstolen anser att förfogande-

rättsinskränkningar inte hindrar rättigheter från att anses som värdepapper. Innebörden är 

då att ett förvärv sker redan vid avtalstidpunkten.   

61 Kommunalskattelag (1928:370), upphävd 2000-01-01 genom SFS 1999:1230. 

62 Prop. 1997/98:133 s. 47. Detta ligger enligt Liljeborg, P., Anställdas förvärv av värdepapper och personaloptioner, 
SN 2000 s. 584, i linje med HFD:s resonemang i RÅ 1994 not. 41.  

63 Regeringsrättens Årsbok 2009 s. 980-982.  

64 Regeringsrättens Årsbok 2009 s. 566f.  
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Ett egentligt förvärv bör enligt Liljeborg föreligga då övergången av äganderätten till rättig-

heten finns i ett bindande avtal mellan parterna. Så länge som arbetsgivaren kan förverka 

rätten att utnyttja värdepappret eller det finansiella instrumentet, argumenterar Tivéus att 

parterna inte är bundna av avtalet och inget egentligt förvärv har skett. Detta kan även utlä-

sas från domen i det så kallade Skuggspararmålet, RÅ 1996 ref. 92.65 

Lanke anser att förvärv i värdepappersregeln inte kan tolkas så att den avgörande tidpunk-

ten är avtalet för värdepappersförvärvet istället för den dag då den anställde erhåller värde-

pappret. Som argument anför hon att en sådan tolkning är långsökt och anser istället att det 

är förvärvstidpunkten i inkomstslaget kapital som ska gälla. Argumentet för detta är att för-

värvet utgör beskattningstidpunkten och det är så som värdet av förmånen bestäms, vilket 

påverkar anskaffningsutgiften för beräkningen av kapitalbeskattningen. Lanke argumenterar 

för att förvärvstidpunkten i inkomstslaget kapital är beroende av när tidpunkten för be-

skattning inträffar i inkomstslaget tjänst. Betydelsen av detta är enligt Lanke att det inte är 

självklart att ”knyta an till tidpunkten för avtalet om värdepappersförmånen.”66 

3.3.1.2 Fysisk handling vid förvärvet 

I förhandsbeskedet till RÅ 1994 not. 41 omtalar Skatterättsnämnden ”värdepappersförvärv 

i gängse form eller i dokumentlös form”.67 I propositionen till IL anges att värdepapper 

också är tillgångar som inte materialiseras som ett ”papper” utan istället i den datoriserade 

världen har aktiebrevet ersatts med en registrering på konto. Enligt argumentationen i pro-

positionen innebär det att även aktier som finns i ett ”värdepapperslöst system” anses falla 

inom uttrycket värdepapper. Samma principer gäller också för aktiebaserade rättigheter så 

som optioner.68 Slutsatsen är att det inte krävs att värdepappret är ett faktiskt papper som 

överförs, för att det ska anses föreligga ett förvärv. 

65 Liljeborg, P., Anställdas förvärv av värdepapper och personaloptioner, SN 2000 s. 582. 

66 Lanke, C., Förvärv av aktier i samband med anställning m.m., SvSkt 2008, s. 557f.  

67 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 1993-05-25.  

68 Regeringens proposition 1999/2000:2 Inkomstskattelagen del 1. (Nedan betecknad Prop. 1999/2000:2 del 
1), s. 505f. 
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3.3.2 Betalning av premie 

Skatterättsnämnden har konstaterat i ett förhandsbesked att värdepappersstatusen inte på-

verkas om den anställde erlägger en premie eller inte för förmånen från arbetsgivaren.69Om 

den anställde betalar en premie som motsvarar marknadsvärdet kommer det inte att ske 

någon förmånsbeskattning, vilket följer av reglerna i 10:11 IL. Om den anställde har erlagt 

en premie men denna understiger marknadsvärdet så förmånsbeskattas mellanskillnaden. 

Förmånsbeskattning sker även då den anställde inte betalat någon premie alls, då beskattas 

hela förmånsvärdet. Slutsatsen som Edvardsson drar är att en eventuell betalning av en 

premie inte har någon betydelse för att avgöra om ett värdepapper har förvärvats. Det är 

enbart av skattetekniska skäl som en premie kan betalas.70Liljeborg anför att det faktum att 

en premie erläggs inte är en omständighet som ensamt resulterar i att rättigheten är att klas-

sificera som värdepapper.71 

3.3.3 Överlåtbarheten och omsättning 

Att rättigheten kan omsättas på marknaden innebär att den kan överlåtas och därmed gene-

rera kontantutbetalning. Måste då en rättighet som förvärvas kunna omsättas på mark-

naden för att klassificeras som värdepapper? Det betyder att bedömningen måste utgå ifrån 

rättighetens överlåtbarhet. 

 

För att ett värdepapper ska anses vara överlåtbart krävs enligt artikel 1.8 i Direktiv 

85/611/EEG72att de finansiella instrument som är i fråga uppfyller ett antal kriterier73 för 

att anses vara överlåtbara värdepapper:74 (1) En eventuell förlust som kan uppstå genom 

69 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 1998-09-17, återgivet i Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 
29/98. Förhandsbeskedet överklagades inte men Skatteverket delade i kommentaren till förhandsbeskedet 
Skatterättsnämndens ståndpunkt. 

70 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 103f.   

71 Liljeborg, P., Anställdas förvärv av värdepapper och personaloptioner, SN 2000 s. 584. 

72 Kommissionens Direktiv 2007/16/EG av den 19 mars 2007 om genomförande av rådets direktiv 
85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i 
överlåtbara värdepapper (fondföretag), när det gäller förtydligandet av vissa definitioner. (Nedan betecknad 
Direktiv 2007/16/EG). 
 
73 Kriterierna som ska vara uppfyllda är många och omfattande, därför har författaren valt att enbart inklu-

dera de kriterier som är av betydelse för uppsatsens syfte.  

74 Artikel 2 Direktiv 2007/16/EG. 
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innehavet begränsas till det belopp som har erlagts för instrumenten. (2) Det ska finnas till-

förlitlig värdering av instrumenten om de har upptagits för handel eller omsätts på en regle-

rad marknad. Värderingen ska bestå av en regelbunden prissättning i form av marknadspris 

eller pris som tillhandahållits genom ett oberoende värderingssystem. (3) De ska vara för-

säljningsbara.75 

 

Utifrån bestämmelserna i IL följer att en delägarrätt har liknande konstruktion eller verk-

ningssätt som de instrument som är uppräknade i lagtexten.76 I lagtexten anges att bestäm-

melserna som gäller för delägarrätter också ska tillämpas på terminer och optioner vars un-

derliggande tillgång utgörs av aktier eller avser aktieindex.77 Lydelsen medför att det kan ut-

läsas att teckningsoptioner, köpoptioner på aktier samt syntetiska optioner alltid ska klassi-

ficeras som värdepapper, oavsett om de är lämpade för omsättning på kapitalmarknaden. 

Detsamma gäller för terminer i det fall då den underliggande tillgången utgörs av aktier eller 

aktieindex.78 

 

HFD och Skatterättsnämnden har vid ett par tillfällen funnit att optioner var värdepapper 

trots att de inte var avsedda för handel på värdepappersmarknaden.79Dock har ingen be-

dömning gjorts huruvida ett överlåtelseförbud påverkar värdepappersstatusen. I RÅ 2004 

ref. 35(I) fanns det ett överlåtelseförbud för optionsrättigheterna, vilket varken Skatterätts-

nämnden eller HFD beaktade. Optionerna i målet ansågs inte vara värdepapper utan per-

sonaloptioner som skulle beskattas enligt 10:11 2st. IL. Slutsatsen av det målet är att överlå-

telseförbudet som fanns inte har någon betydelse för domstolens bedömning. Det är sna-

rare karaktären och utformningen av villkoren för optionen i det här fallet som påverkat 

utgången i målet.  

75 Artikel 2.1 punkt a, c och e i Direktiv 2007/16/EG. 

76 48:2 1st. 7 strecksatsen och 48:2 2st. 5 strecksatsen IL. 

77 48:2 2st. IL. 

78 48:2 2st. 4 strecksatsen IL. 

79 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 1998-06-18, Skatterättsnämndens förhandsbesked den 2009-09-

18, Dnr 23-09/D samt RÅ 2010 not. 129.  
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3.3.4 Förfoganderättsliga inskränkningars betydelse 

3.3.4.1 Inskränkning i förfoganderätten 

Förfoganderättsinskränkningar kan ha betydelse för hur klassificeringen av det finansiella 

instrumentet ska bedömas. Men här måste en gränsdragning ske, en innehavare kan ha be-

gränsningar i dispositionsrätten och förfoganderätten. Begränsningarna i dispositionsrätten 

kan utgöras av att en anställd inte fritt kan disponera över rättigheten som denna har erhål-

lit.80 

Förfoganderättsinskränkningar förekommer i tre slag. Först är det sådana som begränsar 

innehavarens möjlighet att förfoga fritt över rättigheterna genom hembudsklausul eller 

återköpsklausul. Det andra slaget av förfoganderättsinskränkningar innebär en begränsning 

av innehavarens rätt att under kvalifikationstiden tillgodogöra sig det fulla ekonomiska vär-

det som rättigheten innebär. Det tredje slaget av inskränkning är den mest vidsträckta då 

den innebär att rättigheten är villkorad av att innehavaren kvarstår i sin anställning under 

hela kvalifikationstiden. Innan kvalifikationstiden har gått ut kan innehavaren, den an-

ställde, inte utnyttja rättigheten och omsätta den till pengar.81 

3.3.4.2 Behandling av förfoganderättsinskränkningar i praxis och doktrin 

I RÅ 1986 ref. 36, den så kallade Skåne-Gripen-domen82, hade förfoganderättsinskränk-

ningarna avgörande betydelse. Målet gällde konvertibla skuldebrev som erbjöds till de an-

ställda i Skåne-Gripen Aktiebolag. Skuldebreven var behäftade med förfoganderättsin-

skränkningar. Bland annat kunde de inte överlåtas fritt och den anställde var tvungen att 

återlämna skuldebreven om anställningen avslutades. HFD ansåg att förfoganderättsin-

skränkningarna medförde att beskattningen av förmånen som den skattskyldige åtnjöt inte 

skulle ske förrän skuldebreven fritt kunde disponeras över. Trots att förfoganderättsin-

skränkningarna i målet var omfattande fann HFD att skuldebreven var värdepapper. Ett 

annat kriterium som kan utläsas från domen är att det var viktigt för bedömningen om det 

var möjligt att omvandla tillgången till pengar, för att den skulle anses utgöra ett värdepap-

per. Efter domen infördes värdepappersregeln vilken följdes av personaloptionsregeln.  

80 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 105.   

81 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 105. 

82 Återges närmare i kap. 5.2.1.1. 
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Propositionen avsåg att komma åt de förmåner som inte utgör ett värdepapper då den un-

derliggande tillgången utgör värdepapper.83 Enligt Edvardsson tyder detta på att de kriterier 

för bedömningen som framkom i Skåne-Gripen-domen står fast, annars skulle enligt hans 

mening värdepappersregeln i 10:11 IL vara värdelös.84 

Skatterättsnämnden bedömde i ett förhandsbesked85 att en teckningsoption, trots hem-

budsplikt som kunde göras gällande även om den anställde slutade sin tjänst, var ett värde-

papper. I kommentaren till förhandsbeskedet gjorde Skatteverket hänvisningar till RÅ 1997 

ref. 71 och utkristalliserade de kriterier som påverkade bedömningen av huruvida optioner-

na i fråga skulle anses som värdepapper. Kriterierna avsåg (1) att en premie motsvarande 

marknadsvärdet erläggs vid inträdet i optionsplanen, (2) optionerna var överlåtbara även 

om det förelåg en hembudsskyldighet och (3) optionerna var ovillkorliga, vilket betydde att 

den anställde kunde tillgodogöra sig det ekonomiska värdet av dem trots att anställningen 

avslutades. Målet gällde syntetiska optioner som inte berättigar innehavaren till aktier utan 

en kontant utbetalning. Skatteverket påpekade att HFD ansåg att den anställde hade för-

värvat ett värdepapper när denne ingick i optionsplanen. I slutändan betyder det att en 

klausul som inskränker i förfoganderätten inte kan anses hindra en option från att klassifi-

ceras som värdepapper. Enligt Skatteverket var det i målet av vikt att, trots förfoganderätts-

inskränkningarna i avtalet, innehavaren kunde realisera den förvärvade rättigheten till gäl-

lande marknadspris. Skatteverket överklagade inte förhandsbesked från Skatterättsnämn-

den.86 Slutsatsen som kan dras av det är att en hembudsklausul i en köpoption inte påver-

kar värdepappersstatusen.   

Edvardsson sammanfattar gränsdragningen gällande förfoganderättsinskränkningar för 

värdepapper på ett tydligt sätt. Han anser att förfoganderättsinskränkningar på olika typer 

av optioner och även personalkonvertibler inte ska påverka statusen som värdepapper. Han 

anser att det inte harmoniserar med värdepappersregeln om inskränkningarna har sådan 

påverkan. Enligt Edvardsson är det grundläggande krav att optionen ifråga medför en rätt 

för den anställde att erhålla ett realiserbart värde. Rätten ska vara ovillkorad och kan an-

83 Prop. 1997/98:133 s. 31.  

84 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 107. 

85 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 1998-06-18. 

86 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 25/98.  
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tingen erhållas kontant eller i form av aktier. Om värdet som erhålls för en köpoption eller 

syntetisk option är lägre än marknadsvärdet går värdepappersstatusen förlorad, till skillnad 

från personalkonvertibler och teckningsoptioner.87 

3.3.5 Andra viktiga förfoganderättsinskränkningar 

3.3.5.1 Kvalifikationstid 

HFD tillmätte inte kvalifikationstiden i Skåne-Gripen-domen88 någon betydelse vid be-

dömningen av huruvida personalkonvertibler ansågs vara värdepapper eller inte. Inte heller 

i de viktiga personaloptionsmålen från 199489 ansåg HFD att kvalifikationstiden hade nå-

gon betydelse. Personaloptionerna i frågan ansågs inte utgöra varken värdepapper eller fi-

nansiella instrument oavsett kvalifikationstiden.90 Däremot var kvalifikationstiden av bety-

delse för den skattskyldiges värdepappersförvärv i RÅ 2004 ref. 35 (II). Här anförde HFD 

att när kvalifikationstiden gått ut finns det inga inskränkningar i förfoganderätten över, i det 

här fallet, personaloptionerna. Målet gällde visserligen ändringar i villkoren till personalopt-

ionen. När villkoren förändras och kvalifikationstiden har löpt ut ansåg HFD att det skett 

ett värdepappersförvärv som ska beskattas enligt 10:11 1st. IL. Därav hade kvalifikationsti-

den betydelse för förvärvet.91 

Slutsatsen är att det visserligen beror på omständigheterna i fallet men kvalifikationstiden 

kan inte anses ha en avgörande betydelse för bedömningen om förvärvet avser värdepapper 

eller inte.  

3.3.5.2 Fortsatt anställning 

Finansiella instrument som ingår i incitamentsprogram till de anställda kan behäftas med ett 

krav på att den anställde kvarstår i anställningen en viss tid. Efter kvalifikationstiden kan 

den anställde realisera det finansiella instrumentet och därmed tillgodogöra sig värdet. Frå-

87 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 109. 

88 RÅ 1986 ref. 36, återges närmare i kap. 5.2.1.1. 

89 RÅ 1994 not. 41 och RÅ 1994 not. 733. 

90 Målen avgjordes innan personaloptionsregeln infördes och utgjorde grunde för den regeln. Trots detta an-
ser författaren att HFD:s uttalande gällande kvalifikationstiden är av betydelse i detta avsnitt. 

91 Regeringsrättens Årsbok 2004 s. 204f.  
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gan är hur ett sådant krav påverkar bedömningen huruvida instrumentet utgör värdepapper 

eller inte?  

Om rättigheten är villkorad så att rättigheten förverkas om den anställde avslutar sin an-

ställning innan kvalifikationstidens slut talar det enligt Edvardsson för att det inte rör sig 

om ett värdepapper.92 Denna uppfattning delas av Liljeborg som anser att för det ska före-

ligga ett värdepapper så krävs det en ovillkorlig rätt till leverans eller betalning för inneha-

varen. Dock föreligger inte detta om det finns villkor som stadgar att betalning eller leve-

rans sker först när en viss tid av anställning infaller. Andra villkor så som att rätten förver-

kas om den anställde avslutar sin anställning, behandlas på samma sätt – värdepapperssta-

tusen förverkas.93 

Å andra sidan gör Edvardsson en genomgång av flera förhandsbesked som behandlar frå-

gan om fortsatt anställning. Efter denna genomgång konstaterar han att förfoganderättsin-

skränkningar, som är ganska omfattande, godtas i samband med förvärv av värdepapper. 

Detta är oberoende av om inskränkningarna har kopplats till ett krav om fortsatt anställ-

ning hos arbetsgivaren.94I det så kallade Gratisaktiemålet, RÅ 2009 ref. 86,95 kom Skatte-

rättsnämnden fram till att kravet om fortsatt anställning inom en kvalifikationstid föran-

ledde att beskattningstidpunkten skulle skjutas upp. Beskattningen skulle därmed ske när 

kvalifikationstiden förfallit och den anställde kunde förfoga över aktierna i egenskap av 

ägare. HFD anförde däremot att det inte medför uppskjutning av beskattningen om det fö-

rekommer villkor gällande en fortsatt anställning under en kvalifikationstid.96 Innebörden 

av domen är att aktierna i det avseendet var att anse som värdepapper, vilket medförde att 

10:11 1st. IL kunde tillämpas.  

92 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 109.  

93 Liljeborg, P., Anställdas förvärv av värdepapper och personaloptioner, SN 2000 s. 584.  

94 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 113.  

95 Refereras närmare i kapitel 5.3.2.3. 

96 Regeringsrättens Årsbok 2009 s. 566f. 
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3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det krav som är mest betydelsefullt för bedöm-

ningen huruvida en anställd förvärvar ett värdepapper eller inte är om ett förvärv faktiskt 

har skett. Ett annat krav av betydelse är att rättigheten medför en ovillkorlig rätt till leve-

rans eller kontant betalning. Om det finns ett villkor, gällande anställning under viss tid, 

kopplat till rättigheten som den anställde förvärvar är det sannolikt att det kravet inte på-

verkar instrumentets värdepappersstatus. Att ha andra förfoganderättsinskränkningar på 

rättigheten kan ha påverkan på värdepappersstatusen, men Edvardsson anser att det då inte 

är i linje med syftet för värdepappersregeln. Det stadgas även i propositionen att förfogan-

derättsinskränkningarna inte ska ha någon betydelse för bedömningen. Beskattning ska 

ändå ske vid tidpunkten för förvärvet. Vad detta avsnitt har visat är att det är många om-

ständigheter som ska passa in för att en rättighet ska anses vara värdepapper. Ofta gäller 

det att bedöma saken från fall till fall eftersom alla incitamentsprogram är olika utformade 

och har olika villkor kopplat till sig, beroende på vad arbetsgivaren vill uppnå.  
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4 Terminer och terminsavtal som värdepapper 

4.1 Inledning 

Om ett terminsavtal som ingår i ett incitamentsprogram ska förmånsbeskattas enligt värde-

pappersregeln krävs det att avtalet utgör ett värdepapper. Eftersom begreppet värdepapper 

inte finns definierat i lagtext syftar detta kapitel till att reda ut begreppet i förhållande till 

terminsavtal. 

4.2 Terminsavtal som värdepapper 

En fråga att ta upp till diskussion är huruvida terminer utgör ett värdepapper. Att definiera 

en rättighet har betydelse eftersom definitionen avgör hur utfallet av rättigheten ska bes-

kattas. Begreppet värdepapper är inte definierat i lagstiftningen, varken den civilrättsliga el-

ler skatterättsliga.97 Det råder delade meningar om innebörden av värdepapper i den 

svenska lagstiftningen, men enligt propositionen98 till Värdepappersmarknadslagen så avser 

begreppet presentations99- eller legitimationspapper100. Från detta kan värdepapprets karak-

tär avgöras. Karaktären är att den part som enligt värdepappret ska fullgöra en avtalad pre-

station enbart ska fullgöra prestationen till den part som kan uppvisa värdepappret.101 

Enligt Värdepappersmarknadslagen är finansiella instrument samlingsbegreppet för över-

låtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatin-

strument.102 I propositionen till Värdepappersmarknadslagen definieras finansiella instru-

ment som ”fondpapper och andra rättigheter eller förpliktelser avsedda för handel på vär-

depappersmarknaden.”103 I propositionen till den gällande lagstiftningen skrivs det uttryck-

97 Se ovan kap. 3.2. 

98 Prop.2006/07:115. 

99 Med presentationspapper menas ett värdepapper som visas upp för att köparen ska vara förpliktad att ut-
föra den överenskomna prestationen, se http://www.ne.se/presentationspapper# (Hämtad och tillgänglig: 
2014-03-13). 

100 Legitimationspapper innebär en skriftlig förbindelse för att fullgöra en prestation, där det finns ett förbe-
håll för utställaren att betrakta innehavaren av förbindelsen som legitimerad, se 
http://runeberg.org/nfbp/0039.html (Hämtad och tillgänglig: 2014-03-13). 

101 Prop. 2006/07:115 s. 281.  

102 1:4 1st. 1p. Värdepappersmarknadslagen.  

103 Prop. 1990/91:142 s. 86. 
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ligen att lagstiftaren inte infört en specificerad definition av termen finansiella instrument. 

Detta för att se till att täcka in nya former av finansiella instrument som kan tänkas upp-

komma på värdepappersmarknaden.104 Överlåtbart värdepapper är enligt lagtexten aktier, 

obligationer, andra värdepapper som ger en rätt att förvärva aktier och obligationer.105 I 

nämnda proposition anges att ett värdepapper är en handling som ”tillförsäkrar innehava-

ren en viss säkerhet som vanligen kan omvandlas till pengar.”106 Varken terminer eller opt-

ioner omnämns i propositionen som värdepapper. Det förekommer dock andra instrument 

så som växlar och checkar i uppräkningen. Även om dessa normalt inte omsätts på värde-

pappersmarknaden så anses de utgöra värdepapper. Detta har därmed ansetts som en snäv 

definition.107 I förarbetena från 2007 till Värdepappersmarknadslagen diskuteras det 

huruvida terminer och optioner kan klassificeras som överlåtbara värdepapper. De finansi-

ella instrument som enligt MiFID anses vara överlåtbara värdepapper kan enligt proposit-

ionen vara överlåtbara om de kan bli föremål för handel på en andrahandsmarknad. Däre-

mot är det inte att anse som överlåtbara värdepapper om en part kan frångå termins- eller 

optionsavtalet enbart genom att ingå i ett motsatt avtal med en central avtalspart. Detta ef-

tersom rättigheterna och förpliktelserna i ett sådant avtal inte kan överlåtas.108 

4.3 Sammanfattning 

Terminsavtal kan utifrån lagtext definieras som finansiellt derivatinstrument, vilket har vi-

sats tidigare i framställningen. Ett finansiellt derivatinstrument är i sin tur ett finansiellt in-

strument. Men för att vara ett värdepapper krävs det att det finansiella instrumentet kan 

omsättas på marknaden. Terminer har inte omnämnts i propositionen till Värdepappers-

marknadslagen som värdepapper, men definitionen i propositionen har ansett för snäv. 

Men ett terminsavtal kan klassas som värdepapper om det är möjligt att avtalet kan omsät-

tas på en andrahandsmarknad.  

104 Prop. 2006/07:115 s. 279f. 

105 1:4 1st. 2p. Värdepappersmarknadslagen. 

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

107 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 89f. 

108 Prop. 2006/07:115 s. 284. 
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5 Förmånsbeskattning 

5.1 Inledning 

Kapitlet syftar till att klargöra hur förmånsbeskattningen av värdepapper fungerar. Här görs 

en ingående granskning av vad som medför förmånsbeskattning av ett värdepapper och 

vad som kan förhindra att värdepappret blir förmånsbeskattat. Kapitlet tar också upp det 

för uppsatsen centrala avgörandet från HFD och förhandsbeskedet från Skatterättsnämn-

den. 

5.2 Beskattning av den anställde vid förmånsförvärv 

11:1 1st. IL stadgar att all ersättning som en anställd erhåller till följd av en tjänst eller ett 

uppdrag utgör en skattepliktig intäkt i inkomstslaget tjänst. Den ersättning som avses är lö-

ner, förmåner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner och andra inkomster.109 Huvudre-

geln är att det är utan betydelse i vilken form ersättningen erhålls, både kontanta ersättning-

ar och naturaförmåner är skattepliktiga. Är det en förmån som erhålls ska den värderas till 

marknadsvärdet enligt 61:2 IL.110 Om den anställde erhåller ett värdepapper på grund av sin 

tjänst så ska denna förmån beskattas. Det finns ingen definition i lagtext av ”på grund av 

tjänst” men enligt Tivéus och Jacobsson är begreppet vidare än det civilrättsliga arbetstag-

arbegreppet då det gäller förmånsbeskattning. De anför också att begreppet har givits en 

vid tolkning där det viktigaste är förhållandet mellan anställningen eller tjänsten och den 

förmån som erhålls.111 Utifrån RÅ 1989 ref. 77 kan det utläsas att det inte krävs ett faktiskt 

anställningsförhållande mellan företaget som utger aktierna och den anställde.112 Kammar-

rätten argumenterade att aktierna som de anställda i målet fick erbjudande om att köpa från 

moderbolaget enbart var riktade till de anställda, till följd av deras anställning, inom kon-

cernen. Enligt Kammarrättens bedömning var det då utan betydelse vilken säljare aktierna i 

erbjudandet kom ifrån, så länge den skattskyldige i målet var anställd av ett av koncern fö-

109 11:1 1st. IL. 

110 Tivéus, Jacobsson, Skatt på finansiella instrument, s. 301. Se också Karnov kommentar till 11:1 IL, nr 273 av 
Olle Stenman, http://juridik.karnovgroup.se/document/530670/4?versid=146-1-2005#SFS1999-
1229_N273 (Hämtad och tillgänglig: 2014-03-19). 

111 Tivéus, Jacobsson, Skatt på finansiella instrument, s. 301. 

112 Regeringsrättens årsbok 1989 s. 252-254. 
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retagen blev denne förmånsbeskattad för den del av priset som understeg marknadsvär-

det.113 HFD instämde med Kammarrättens bedömning utan att göra några tillägg.114 

Om den anställde förvärvar ett värdepapper frånarbetsgivarföretaget eller ett företag i 

samma koncern finns en möjlighet att undgå förmånsbeskattning. Möjligheten innebär ett 

avsteg från huvudregeln i 11:1IL och stadgas i 11:15 IL. Undantaget utgörs av att förmåns-

beskattning inte ska ske om aktierna som förvärvas till villkor som är marknadsmässiga. 

För att undantaget ska vara tillämpligt krävs det att tre rekvisit är uppfyllda. För att för-

månsbeskattning inte ska ske enligt 11:15 IL krävs att villkoren är marknadsmässiga, som 

det uttrycks i lagtexten ”förvärvas på samma villkor som för den anställde av andra än dels 

bolagets anställda och aktieägare[…]”. Ytterligare ett krav är att utav det totala antalet ut-

bjudna aktierna får maximalt 20 procent förvärvas av anställda och aktieägare, dels i företa-

get som erbjuder aktierna men också köpare knutna till andra företag inom samma kon-

cern. 11:15 IL uppställer också krav på att den anställde på grund av anställningen inte för-

värvar aktier för mer än 30 000 kronor.115 I prop. 1984/85:80 anges att alla aktieförvärv av 

anställda inte automatiskt ska bli förmånsbeskattade om reglerna i 11:15 IL inte är tillämp-

liga. Den skatterättsliga behandlingen av förvärv av det slaget ska enligt propositionen av-

göras genom praxis.116 Undantagsregeln gäller enbart för aktier, alltså inte för optioner, 

terminer eller andra värdepapper och finansiella instrument som kan ingå i ett incitaments-

program. Alltså ska ett förvärv av en sådan tillgång alltid förmånsbeskattas enligt 11:1 IL.117 

5.2.1 Förmånsbeskattning vid förvärv av värdepapper 

5.2.1.1 Värdepappers- och personaloptionsregeln 10 kap. 11§IL 

Värdepappersregeln i 10:11 1st. IL anger att när en skattskyldig till följd av sin anställning 

förvärvar värdepapper till förmånliga villkor, ska förmånen som kommer den skattskyldige 

113 Regeringsrättens årsbok 1989 s. 253f. 

114 Regeringsrättens årsbok 1989 s. 254. 

115 11:15 1st 1-3p. IL. 

116 Regeringens proposition 1984/85:80 om beskattning av anställdas förvärv av aktier i vissa fall m.m. (Ne-
dan betecknad Prop. 1984/85:50), s. 14.  

117 Regeringens proposition 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990 m.m. (Nedan betecknad Prop. 
1989/90:50), s. 75. Till Kommunalskattelag (1928:370), upphävd 2000-01-01. 
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till del tas upp som intäkt det beskattningsår då förvärvet av värdepappret sker.118Värde-

pappersregeln anger därmed att beskattningstidpunkten för en anställningsförmån av det 

slaget ska beskattas då förvärvet av rättigheten sker. Personaloptionsregeln i 10:11 2st. IL 

stadgar att en förmån ska tas upp till beskattning det beskattningsår då rätten utnyttjas eller 

överlåts. Rättigheten som avses i lagtexten är inte ett värdepapper men ger en rätt att i 

framtiden förvärva värdepapper. Om den anställde förvärvar en sådan rättighet så ska den 

tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst.119 

Värdepappersregeln tillkom efter den så kallade Skåne-Gripen-domen120, med syftet att ti-

digarelägga beskattningstidpunkten för värdepappersförmåner. I målet fick anställda vid 

Skåne-Gripen Aktiebolag via PKbanken förvärva konvertibla skuldebrev, vilka kunde lösas 

ut först efter en femårsperiod. Skuldebreven var belagda med förfoganderättsinskränkning-

ar som rörde den anställdes fortsatta anställning i företaget. Frågan i målet gällde om värdet 

av de konvertibla skuldebreven ansågs utgöra en skattepliktig förmån som skulle beskattas i 

inkomstslaget tjänst. HFD anförde att förmånen inte kan förmånsbeskattas förrän förfo-

ganderättsinskränkningarna var upphävda och den anställde fritt kunde disponera över 

skuldebreven, enligt kontantprincipen. Förmånen i målet blev föremål för beskattning i in-

komstslaget tjänst. Förutsättningarna var dock att den lägsta betalkursen på aktierna som 

förvärvades översteg den konverteringskurs som avtalats.121 Utgången från målet innebar 

en möjlighet att skjuta upp beskattningen av förmåner som villkorats med förfoganderätts-

inskränkningar. Efter HFD:s beslut kunde beskattningen av förmånen ske när inskränk-

ningarna upphörde. Värdepappersregeln infördes med syfte att undvika skatteplanering 

som avsåg att skjuta upp beskattningen av värdepappersförmånen.122 Betydelsen av lagstift-

ningen är att kontantprincipen inte tillämpas då anställda förvärvar värdepapper till förmån-

liga villkor.123 

11810:11 1st. IL. 

119 10:11 2st. IL. 

120 RÅ 1986 ref. 36.  

121 Regeringsrättens Årsbok 1986 s. 108f.  

122 Prop. 1989/90:50. 

123 Tivéus, Skatt på kapital, s. 230.  
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Avgörandet i Skåne-Gripen-domen föranledde lagstiftningen vilket betyder att värdepap-

persregeln är en punktlagstiftning som lagstiftaren använt för att komma tillrätta med en 

företeelse som ansågs vara problematisk. Enligt allmänna principer ska en punktlagstiftning 

inte ges en vidare tillämpning än vad som följer av ordalydelsen och förarbeten.124 Betydel-

sen av detta är alltså att värdepappersregeln förutsätter två villkor, dels att den anställde gör 

ett faktiskt förvärv och dels att förvärvet avser ett värdepapper.125 I prop. 1989/90:50 anges 

varför det anses nödvändigt att beskatta en värdepappersförmån redan vid förvärvet. Om 

det är möjligt att belägga en förmån med villkor som skjuter upp beskattningen, så kommer 

resultatet bli att fler förmåner behäftas med sådana villkor. Enligt propositionen innebär 

detta att ”betydande skattekrediter kunde erhållas”126. Även om det finns andra anledningar 

till att en arbetsgivare behäftar förmånen med villkor och förfoganderättsinskränkningar så 

talade detta faktum starkt för att införa beskattning av förmånen vid den tidpunkt då den 

förvärvades.127 

Lydelsen i första stycket 10:11 IL ger för handen att när en anställd till underpris förvärvar 

värdepapper från arbetsgivarföretaget ska förmånen beskattas. 10:11 IL är därmed huvud-

regeln gällande förmånsbeskattning av värdepapper. Andra stycket i 10:11 IL stadgar att om 

en anställd till följd av sin anställning inte förvärvar ett faktiskt värdepapper utan endast en 

rätt att i framtiden förvärva värdepapper till ett bestämt pris eller till förmånliga villkor, ska 

förmånen beskattas det år då rätten att förvärva värdepappret utnyttjas eller överlåts. Vad 

som åsyftas i formuleringen är framförallt personaloptioner och att beskattningen inte sker 

förrän värdet av optionen blir känt. Propositionen128 till IL stadgade att personaloption inte 

kan klassificeras som värdepapper, därav regeln i 10:11 2st. IL.129 Regeln är även denna ett 

avsteg från kontantprincipen, vilket i prop. 1997/98:133 motiverades med att värdet är 

okänt till dess att förmånen utnyttjas samt att det vanligtvis rör sig om stora värden. Rege-

124 RÅ 1994 not. 41.  

125 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 109f. 

126 Prop. 1989/90:50 s. 74.  

127 Prop. 1989/90:50 s. 74.  

128 Regeringens proposition 1999/2000:2 Inkomstskattelagen del 2. (Nedan betecknad Prop. 1999/2000:2 del 
2).  

129 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 118. 
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ringen ansåg att det resulterar i stora fördelar, både för den skattskyldige som för Skatte-

verket att beskattningen sker när förmånsvärdet blir känt. Regeln omfattar tillgångar som 

inte utgör värdepapper men som är baserade på underliggande värdepapper. Följden enligt 

propositionen blir att alla förmåner som innebär en rätt att i framtiden förvärva ett värde-

papper omfattas av regeln, om det inte är så att rätten i sig utgör ett värdepapper.130 

5.2.1.2 Något om hur praxis har påverkat värdepappersregeln 

Efter Skåne-Gripen-domen131 och Skuggspararmålet132 var det oklart när ett värdepapper 

ska anses vara förvärvat i enlighet med 10:11 1st. IL. Enligt Lanke uppstod en gråzon i 

tolkningen av 10:11 IL efter Skåne-Gripen-domen och Skuggspararmålet, vilket enligt hen-

nes mening gör rättsläget oklart. Orsaken till det osäkra rättsläget är enligt Lanke att om-

ständigheterna i målen är så olika att det är svårt att avgöra vilken omständighet som är av 

betydelse för bedömningen. Lanke argumenterar för att det istället är flera omständigheter 

som ska tas i beaktande och sammanvägas. Dock anser hon att det fortfarande är svårt att 

avgöra vilka omständigheter som ska kombineras för att beskattningstidpunkten ska anses 

infalla omedelbart.133 

När Skuggspararmålet avgjordes ansågs det begränsa värdepappersregeln till att enbart gälla 

för värdepapper som den anställde faktiskt förvärvade. Målet rörde en arbetsgivare som 

skuggsparade aktier i ett icke-svenskt börsnoterat moderbolag till en anställd. Aktierna för-

valtades av en särskild förvaltare, vilket i målet liknades vid en aktiesparklubb. Aktierna var 

belagda med förfoganderättsinskränkningar då den anställde enbart fick tillgodogöra sig ak-

tierna när de ansågs ha ”intjänats”. Ytterligare inskränkningar inträdde efter att aktierna 

kommit den anställde till del. De kunde nämligen inte fritt förfogas över, utan det krävdes 

att de ”förfallit”. Aktierna ”förföll” fem år efter utgången av det året då sparandet gjordes. 

Detta betydde att den anställde fick ta del av aktierna vid olika tidpunkter eftersom sparan-

det gjordes med jämna intervaller.134 Skatterättsnämndens bedömning, i vilken HFD in-

130 Prop. 1997/98:133 s. 31.  

131 RÅ 1986 ref. 36.  

132 RÅ 1996 ref. 92. 

133 Lanke, C., Förvärv av aktier i samband med anställning m.m., SvSkT 2008 s. 555f.  

134 Regeringsrättens Årsbok 1996 s. 416f.  
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stämde, var att värdepappersregeln inte var tillämplig på de skuggsparade aktierna.135 Orsa-

ken var att förutsättningen ”att det verkligen är fråga om ett förvärv av värdepapper – i 

gängse mening eller i dokumentlös form”136 inte var uppfylld. Den anställde befanns inte 

bli ägare till aktierna enbart genom skuggsparandet och förvaltarens förvärv före intjänan-

det, vilket betydde att värdepappersregeln inte kunde tillämpas. Istället ansågs beskattnings-

tidpunkten inträda när aktierna ”kan disponeras eller på annat sätt kommer den anställde 

till del” enligt nuvarande 10:8 IL.137 Om villkoren är utformade så att ett bindande avtal 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren inte kan anses ha kommit tillstånd, kan det inte ske 

beskattning enligt 10:11 IL vid avtalstidpunkten. Istället sker beskattningen när båda par-

terna har blivit bundna av avtalet. Detta utgör enligt Liljeborg en begränsning av värdepap-

persregeln.138 

Slutsatsen från målet är att varken värdepappersregeln eller personaloptionsregeln är till-

lämplig eftersom den anställde inte förvärvade några värdepapper, men inte heller förvär-

vade en rätt att i framtiden förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris. Istället ska 

förmånsbeskattning av den anställde ske när förvärvet av aktierna är säkerställt, det vill säga 

när de enligt villkoren är intjänade och förfallna. Detta innebar en begränsning av värde-

pappersregeln, då bedömningen av förvärvet av värdepappret berodde på när den anställde 

blev ägare och kunde förfoga över värdepapperna.139 Av utgången i Skuggspararmålet kan 

utläsas att en rätt att i framtiden förvärva värdepapper inte kan omfattas av reglerna för di-

rekt beskattning, värdepappersregeln, om det inte är så att den rättigheten är baserad på ett 

värdepapper som den anställde direkt blir ägare till.140 

135 Regeringsrättens Årsbok 1996 s. 421.  

136 Regeringsrättens Årsbok 1996 s. 420.  

137 Regeringsrättens Årsbok 1996 s. 418f. 

138 Liljeborg, P., Anställdas förvärv av värdepapper och personaloptioner, SN 2000 s. 581.  

139 Edvardsson, Skatteregler för incitamentsprogram, s. 135-137. 

140 Liljeborg, P., Anställdas förvärv av värdepapper och personaloptioner, SN 2000 s. 581.  
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5.3 Beskattning av ett terminsavtal 

5.3.1 Beskattning av terminsavtal vid handel på kapitalmarknaden 

Huvudregeln för beskattning av terminer är enligt Skatteverket att den sker enligt gällande 

regler för den underliggande tillgången.141Beskattning av terminer sker då slutresultatet är 

känt, vilket betyder att intäkten från fullgörandet av terminsavtalet tas upp till beskattning 

det år då leverans enligt avtalet sker eller avtalet upphör att gälla.142Beskattningstidpunkten 

är enligt IL den tidpunkt ”då ena parten i ett terminsavtal får betalt för att motpartens för-

pliktelse ska upphöra.”143 Någon åtskillnad i beskattningen av standardiserade och indivi-

duella terminer som kan omsättas på marknaden förekommer inte i lagstiftningen.144 

När ett terminsavtal avseende aktier avslutas genom stängning, netting, leverans eller kvitt-

ning sker en avyttring av en delägarrätt.145 Då en eventuell kapitalvinst ska beräknas görs en 

åtskillnad mellan ersättningen som erlagts för den avyttrade terminen, minus utgifterna som 

uppkom vid själva avyttringen eller utfärdandet och omkostnadsbeloppet.146 När omkost-

nadsbeloppet beräknas används anskaffningsutgiften ökat med kostnader för förbättring.147 

Enligt lag ska de regler som gäller för avyttring av delägarrätter också gälla för terminer där 

den underliggande tillgången utgörs av aktier.148 För att beräkna omkostnadsbeloppet vid 

avyttring av delägarrätter används enligt huvudregeln antingen genomsnittsmetoden eller 

schablonmetoden.149 Dock finns ett undantag vid användningen av schablonmetoden gäl-

lande terminer och optioner. Metoden får inte tillämpas på beräkningar av kapitalvinst på 

141https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/derivat/terminer.4.233f91f71260075
abe8800022181.html (Hämtad och tillgänglig: 2014-02-17). 

142 44:30 IL.  

143 44:4 1st. 5p. IL. 

144 Tivéus, Jacobsson, Skatt på finansiella instrument, s. 146f.  

145 48:2 2st. 4 strecksatsen IL. 

146 44:13 IL. 

147 44:14 1st. IL. 

148 48:2 2st. 4 strecksatsen IL. 

149 48:7 1st. och 48:15 1st. IL.  
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terminsavtal.150 Enligt ett ställningstagande151 från Skatteverket ska inte heller genomsnitt-

smetoden användas, då Skatteverket anser att det inte är nödvändigt att beräkna den ge-

nomsnittliga anskaffningsutgiften när en terminsaffär ska redovisas. Skatteverket anför att 

om en person har flera terminsavtal, i samma serie men som är anskaffade vid olika tid-

punkter finns det en möjlighet att kvitta dessa terminsavtal mot varandra.152 

Köparen i ett terminsavtal beskattas olika beroende på hur terminsavtalet avslutas. Om av-

slutningen av terminsavtalen sker genom stängning eller netting och resultatet blir en upp-

gång för köparen behandlas det som kapitalvinst. Har däremot kursen på den underlig-

gande tillgången gått ner så att resultatet blir förlust måste köparen betala och får därmed 

en avdragsgill kapitalförlust. Om terminsavtalet avslutas genom leverans sker det initialt 

ingen beskattning för köparen. Däremot beskattas vinsten som uppkommer i samband 

med att den tillgång som låg till grund för terminsavtalet säljs vidare efter avslutat termins-

avtal.153 Skatteverket anför att de dagliga avräkningarna som sker på futures-termin inte 

föranleder beskattning då avräkningarna ses som ett förskott på betalningen. Istället anser 

Skatteverket att det skattepliktiga resultatet är skillnaden mellan anskaffningsutgift och för-

säljningsersättning. Beskattning sker därmed vid tidpunkten för kvittningen, det vill säga 

den tidpunkt då ena parten får betalt för att motpartens förpliktelse ska upphöra enligt 44:4 

1st. 5p. IL.154 

Säljaren i ett terminsavtal blir beskattad på samma sätt som köparen när avtalet avslutas ge-

nom stängning och netting. När terminsavtalet avslutas genom leverans beskattas säljaren 

enligt de regler som gäller vid en vanlig värdepappersaffär.155 

150 48:15 1st. IL.  

151 Skatteverkets ställningstagande 2005-04-11, Dnr 130 192631–05/111, Beskattning av futures-terminer. 
(Nedan betecknat Skatteverkets ställningstagande, Beskattning av futures-terminer). 

152 Skatteverkets ställningstagande, Beskattning av futures-terminer. 

153 Tivéus, Jacobsson, Skatt på finansiella instrument, s. 147. 

154 Skatteverkets ställningstagande, Beskattning av futures-terminer. Se också Tivéus, Jacobsson, Skatt på fi-
nansiella instrument, s. 147.  

155 Tivéus, Jacobsson, Skatt på finansiella instrument, s. 147. 
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5.3.2 Beskattning av finansiella instrument innehållande förfogande-

rättsinskränkningar 

5.3.2.1 Skatterättsnämnden 39-11/D och HFD 2739-12 

Frågan som Skatterättsnämnden och HFD skulle lämna besked om gällde en anställd som 

ingick ett terminsavtal gällande förvärv av aktier i det icke-svenska börsnoterade moderbo-

laget. Terminsavtalet gällde i tre år och den anställde kunde inte överlåta avtalet till annan 

part än tillbaka tillarbetsgivarföretaget eller dess moderbolag. När avtalets löptid hade gått 

ut erlade den anställde ett marknadsmässigt lösenpris för aktierna som i samband med be-

talningen levererades. När aktierna levererades fick den anställde rösträtt i företaget. Samti-

digt som terminsavtalet ingicks, ingick partnerna även ett partneravtal, aktieägaravtal, som 

stadgade att företagen hade rätt att köpa tillbaka aktier i särskilda fall. Ett sådant fall kunde 

vara om den anställde betett sig illojalt mot företagen. Andra fall gällde bland annat frivillig 

uppsägning eller dödsfall. Aktieägaravtalet innehöll också en klausul om att aktieägaren inte 

fritt fick disponera över aktierna genom till exempel överlåtelse en viss tid efter att de hade 

levererats till ägaren.  

Om ett terminsavtal innehåller förfoganderättsinskränkningar blir det enligt Skatterätts-

nämnden inte förmånsbeskattat. Det är slutsatsen som kan dras av förhandsbeskedet från 

2012. Eftersom avtalet i frågan inte var lämpat för allmän omsättning och inte överlåt-

ningsbart kunde det inte enligt Skatterättsnämnden anses som ett värdepapper enligt 44:11 

IL. Därmed var ett av kriterierna i värdepappersregeln inte uppfyllda och regeln kunde inte 

tillämpas. Den skattskyldige skulle erlägga köpeskillingen för aktierna samtidigt som leve-

rans av aktierna skulle ske. Köpeskillingen var då aktiepriset multiplicerat med antalet ak-

tier, vilket betyder att det var gällande marknadsvärde på aktierna som låg till grund för kö-

peskillingen. Skatterättsnämnden fokuserade i förhandsbeskedet på att priset för aktierna är 

till marknadspris och anför att värdepappersregeln i 10:11 1st. IL enbart kan tillämpas om 

förvärvet sker till underpris. Därför ansåg Skatterättsnämnden att någon förmånsbeskatt-

ning av den anställde inte kunde ske, varken när avtalet ingicks eller när aktierna leverera-

des. Skatterättsnämnden konstaterar också att en vinst eller förlust behandlas som kapital-

vinst eller kapitalförlust, men att leveransen av aktier och en eventuell kapitalvinst inte kan 
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beskattas i inkomstslaget kapital.156 Skatterättsnämnden är kortfattade i förhandsbeskedet 

och gör ingen omfattande utredning av omständigheterna.  

Skatteverket överklagande förhandsbeskedet till HFD och anförde att den skattskyldige 

inte förvärvat ett värdepapper, vare sig genom aktieavtalet eller i form av aktier, vid in-

gången av avtalet. Istället ansåg Skatteverket att ett värdepapper förvärvades när aktierna 

levererades på slutdagen, vilket beskattas i inkomstslaget tjänst. Till grund för Skatteverkets 

ställning i frågan framfördes att aktieavtalet ifråga inte kunde överlåtas samt att ingen i god 

tro kunde förvärva avtalet. Registreringen av den skattskyldige som aktieägare skedde enligt 

omständigheterna först när köpeskillingen erläggs och den skattskyldige kan förfoga över 

aktierna vid den tidpunkten. Den skattskyldige ansåg att aktieavtalet var ett civilrättsligt 

bindande avtal som gällde framtida köp av aktier till ett i förväg bestämt pris. Därför skulle 

beskattningen ske vid avtalets ingående. Villkoret som begränsar den skattskyldiges rätt att 

överlåta avtalet hindrar inte att överlåtelse sker med moder- och dotterbolagen.157 

I sitt avgörande tittar HFD på aktieägaravtalet som den skattskyldige ingår när denne för-

värvar terminerna i incitamentsprogrammet. Utifrån granskningen konstaterar HFD att fö-

retagen som är del av aktieavtalet har möjlighet att förvärva aktierna från den skattskyldige 

på två olika sätt. Dels till marknadspris om den skattskyldige avslutar anställningen, dels till 

ett lägre pris om den skattskyldige agerar illojalt mot företagen. HFD lägger också stor vikt 

vid det faktum att den skattskyldige inte fritt kan disponera aktierna, även en tid efter att 

dessa har förvärvats. Det finns undantag från detta villkor men det kräver att företagen 

medger att en försäljning av aktierna kan ske och det är då under särskilda omständigheter.  

Utgångspunkten för HFD:s bedömning är huruvida det skett ett förvärv av aktierna vid 

tidpunkten för ingången av partneravtalet eller om det istället sker ett förvärv när leverans 

av aktierna sker på slutdagen. HFD beslutar att inte besvara de frågor som uppkommit, 

utan undanröjer istället förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden. Som skäl för detta 

anges att förutsättningarna i det aktieavtal som den skattskyldige ingår är så oklara att det 

inte går att besvara på frågorna.158 

156 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 2012-04-24, Dnr 39-11/D. 

157 Se yrkanden m.m. i HFD målnummer 2739-12.  

158 Se HFD målnummer 2739-12. 
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Då HFD undanröjde och avvisade förhandsbeskedet är det fortfarande oklart hur beskatt-

ning ska ske av terminsavtal som innehåller förfoganderättsinskränkningar. Frågan har inte 

tidigare varit uppe till prövning och när förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden över-

klagades fanns en önskan om att HFD skulle klargöra rättsläget och utveckla resonemanget 

som fördes i Skatterättsnämnden.159 

5.3.2.2 Kommentarer på HFD:s beslut 

Beslutet från HFD har inte väckt några större reaktioner. Det enda som har kommenterats 

kring beslutet är en artikel i Skattenytt av Sara Jacobsson. I artikeln påpekar Jacobsson att 

HFD tidigare har avgjort mål rörande incitamentsprogram innehållande värdepapper. Må-

len har gällt aktier i både noterade och onoterade företag, utan att det har förhindrat dom-

stolens bedömning. I ett flertal domar160 har HFD trots att avtalen i incitamentsprogram-

men innehållit förfoganderättsinskränkningar funnit att det rört sig om värdepapper i skat-

terättslig mening. Det har resulterat i att värdepappersregeln tillämpades och beskattnings-

tidpunkten avgjordes till den tidpunkt då den anställde förvärvade förmånen. Jacobsson 

pekar på att det i praxis inte tidigare är bedömt i domstol huruvida ett strikt överlåtelseför-

bud av värdepapper förtar värdepappersstatusen eller inte. Hon påpekar att Skatterätts-

nämndens hänvisning till RÅ 2010 not. 129 är märklig eftersom aktierna och teckningsopt-

ionerna i det målet var fritt överlåtbara med undantag för en hembudsskyldighet. Inte heller 

finner Jacobsson att leveransen av aktierna är helt beroende av att den skattskyldige kvar-

står i anställningen. Visserligen förekommer det ytterligare förfoganderättsinskränkningar i 

och med parteravtalet som ingås vid tecknandet av terminerna vilka Jacobsson anser ska tas 

med i beräkningen av förvärvstidpunkten. Risken med att ha sådana obegränsade inskränk-

ningar i förfoganderätten är att det finns en möjlighet att det inte kan anses ha förelegat ett 

förvärv förrän restriktionerna släpper. Det som enligt Jacobsson talar emot en sådan tolk-

ning är att det då inte är klart vem som äger aktierna som den anställde skulle ha förvärvat.  

Jacobsson analyserar också varför HFD valde att avvisa frågan och upphäva förhandsbe-

skedet. Hon diskuterar kring att det kan ha varit otydliga omständigheter kring terminsavta-

let och partneravtalet i ansökan vilket gjorde att prövningen blev omöjlig. Ett annat skäl 

159 Andreas Blomstrand, Förhandsbesked om incitamentsprogram, publicerad 2012-05-
24.http://skattenatet.ey.se/2012/05/24/forhandsbesked-om-incitamentsprogram/ (Hämtad och tillgänglig: 
2014-03-18). 

160 RÅ 2009 ref. 86, RÅ 2010 ref. 113, RÅ 2010 not. 129. 
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kan vara att HFD uppfattar att restriktionerna i partneravtalet föranleder en annan beskatt-

ningstidpunkt. Men då restriktionerna inte bedömdes i förhandsbeskedet från Skatterätts-

nämnden kunde de inte bedömas av HFD. En annan möjlig förklaring är att HFD finner 

att terminsavtalet inte utgör ett värdepapper på grund av de förekommande restriktionerna. 

Jacobsson avslutar med att konstatera att det fortfarande finns oklarheter i hur värdepap-

persregeln ska tillämpas, vilket visas av att HFD inte tar upp frågan.161 

5.3.2.3 Fler avgöranden från HFD 

HFD har i flera fall avgjort huruvida optioner med förfoganderättsinskränkningar kan ut-

göra värdepapper som förmånsbeskattas enligt värdepappers- eller personaloptionsregeln i 

IL. 

I målet RÅ 2004 ref. 35 var det två olika omständigheter, dels om inskränkningarna i förfo-

ganderätten upphör enligt villkoren och dels om inskränkningarna ändras under löptiden, 

som avgjordes. Första målet (I) gällde optioner som ansågs utgöra personaloptioner, då den 

anställde från början inte förvärvade värdepapper utan enbart en rätt att i framtiden för-

värva värdepapper. Personaloptionerna var belagda med vidsträckta förfoganderättsin-

skränkningar som gällde att kvarstå i anställningen och att aktierna får enbart tecknas vid en 

förutbestämd kurs. Majoriteten i Skatterättsnämnden fann att optionsrätterna i sig inte var 

självständiga rättigheter, vilket betyder att det inte utgör värdepapper och beskattning ska 

ske enligt personaloptionsregeln i 10:11 2st. IL. HFD fann också att optionerna utgjorde 

personaloptioner. HFD anförde att den anställde först kunde bli förmånsbeskattad när opt-

ionerna var förvärvade, vilket skedde när villkoren för den inskränkta förfoganderätten 

upphörde.  

Andra delen av målet162 gällde personaloptioner där det arbetsgivarföretaget avsåg att be-

gränsa förfoganderättsinskränkningarna. Skatterättsnämnden fann att en villkorsändring163 i 

förfoganderättsinskränkningarna till personaloptioner inte medförde en förändring av ka-

raktären som personaloption. Motiveringen var att det efter villkorsändringen enbart gav 

innehavaren möjlighet att disponera över rättigheten efter kvalifikationstidens utgång. Den 

161 Jacobsson, S., Avvisat förhandsbesked angående anställdas förvärv av aktier, SN 2014 s. 165-170.  

162 RÅ 2004 ref. 35(II). 

163 Villkorsändringen innebar att det inte längre fanns några inskränkningar i rätten att förfoga över optioner-
na. 
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förändringen var inget som medförde att karaktären skiftade från personaloption till värde-

papper. Därav skulle förmånen beskattas enligt 10:11 2st. IL. Två ledamöter var av skiljakt-

ig mening och anförde att villkorsändringen innebar en anpassning för att göra optionerna 

omsättningsbara, som de uttryckte ”möjliggöra en handel med dem”164. Denna anpassning 

ledde därmed till att optionerna bytte karaktär till värdepapper och enligt de skiljaktiga le-

damöterna skulle därför beskattning ske enligt 10:11 1st. IL. HFD gick inte på majoritetens 

linje utan istället ansåg domstolen att det gällde ett värdepappersförvärv. HFD motiverade 

beslutet med att inskränkningarna i förfoganderätten inte längre kommer att föreligga och 

innehavaren kan fritt förfoga över rättigheterna. Förmånen ska då enligt HFD tas upp till 

beskattning, enligt 10:11 1st. IL, den tidpunkt då villkorsändringen sker eller när kvalifikat-

ionstiden löper ut. Slutsatsen som från målet är att när optioner blir beskattade beror på 

huruvida förfoganderättsinskränkningarna ser ut samt villkoren för dessa. Om villkoren 

förändras eller upphör, så att det inte längre förekommer några inskränkningar, förändras 

också karaktären på optionen. Vad som dock fortfarande kvarstår är att det inte sker något 

värdepappersförvärv förrän villkoren har ändrats eller kvalifikationstiden har gått ut.    

RÅ 2010 not. 129 gällde teckningsoptioner och aktier som var fritt överlåtbara med undan-

tag för förköps- och hembudsklausul i samband med att den anställde avslutade sin anställ-

ning. Det förekom även andra förfoganderättsinskränkningar samt villkor i aktieägaravtal, 

men de finansiella instrumenten förvärvades till marknadspris. Skatterättsnämnden gör be-

dömningen att rättigheterna var förvärvade vid den tidpunkt då avtalet om förvärvet 

ingicks. Eftersom rättigheterna förvärvades till marknadspris kan beskattning enligt värde-

pappersregeln inte aktualiseras. Skatterättsnämnden fann även att teckningsoptionerna inte 

skulle behandlas annorlunda än aktierna. HFD gjorde ingen annan bedömning i frågan. 

Slutsatsen utifrån målet är att hembudsskyldighet inte kan förta teckningsoptionernas ka-

raktär som värdepapper.  

I det så kallade Gratisaktiemålet, RÅ 2009 ref. 86, fann HFD att det inte fanns någon an-

ledning till att skjuta upp beskattningen av aktieförmånen. Målet gällde aktier som förvär-

vats av den skattskyldige genom ett incitamentsprogram. Aktierna var belagda med förfo-

ganderättsinskränkningar, bland annat överlåtelseförbud och kvalifikationstid samt att den 

skattskyldige var tvunget att återlämna aktierna utan ersättning om denna slutade sin an-

ställning. Ingen premie betalades för aktierna. Skatterättsnämnden ansåg att tidpunkten för 

164 Ordförande André och ledamot Ståhl i Skatterättsnämndens förhandsbesked den 2003-02-03.  
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förvärvet skulle inträda då förfoganderättsinskränkningarna släppte. HFD å andra sidan var 

av uppfattningen att det inte förelåg en anledning att skjuta upp beskattningstidpunkten 

tills kvalifikationstiden hade gått ut. Istället avgjorde domstolen att beskattning av aktierna 

skulle ske enligt 10:11 1st. IL, från den tidpunkt då avtalet inträddes. HFD var kortfattade i 

avgörandet vilket gör det svårt att dra en slutsats för att avgöra när beskattning i liknande 

situationer kan uppkomma enligt värdepappersregeln. Ett annat mål med samma utgång 

var RÅ 2009 not. 206, det så kallade Riskkapitalmålet.  

5.3.2.4 Avgöranden från Skatterättsnämnden 

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked165 avgjort att teckningsoptioner som innehål-

ler hembudsskyldighet kvalificerar som värdepapper. Beslutet gällde anställda som förvär-

vade optionslån med rätt att teckna aktier i bolaget. Optionerna hade en löptid på tre och 

ett halvt år men teckningen av optionsrätterna gjordes direkt efter emitteringen av skulde-

brev. Optionerna var fritt överlåtbara med undantaget att det förelåg en hembudsskyldighet 

till fördel för arbetsgivarföretaget. Hembudsskyldigheten förelåg om den anställde avslu-

tade sin anställning eller ville överlåta optionerna. Om företaget inte ville lösa in optionerna 

kunde den anställde fritt förfoga över optionerna. Skatterättsnämnden anförde i sitt beslut 

att beskattningen ska ske då optionerna förvärvas. Betydelsen är enligt Skatteverket att 

förmånsbeskattning i inkomstslaget tjänst av den anställde sker omedelbart vid förvärvstid-

punkten, om det som förvärvas är optioner med värdepapperskaraktär. Målet överklagades 

inte av Skatteverket.166 

I ett förhandsbesked från 2009 fann Skatterättsnämnden att, trots inskränkningar i förfo-

ganderätten, aktier och teckningsoptioner hade förvärvats vid avtalstidpunkten. Med hän-

visning till praxis167 anförde Skatterättsnämnden att det är skatterättsligt ett förvärv om par-

ternas avsikt är att den anställde ska bli slutlig innehavare av rättigheterna när förfogande-

rättsinskränkningarna upphör. Parternas avsikt avgörs enligt Skatterättsnämnden med bak-

grund av den begränsade förfoganderätten. Om avtalet innehåller betydande inskränkning-

ar i förfoganderätten torde det minska sannolikheten för att ett förvärv anses ha skett. Skat-

terättsnämnden anför att sådana betydande inskränkningar innefattar att begränsningarna 

165 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 1998-06-18. 

166 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 25/98.  

167 RÅ 1986 ref. 36 och RÅ 2002 ref. 78. 
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gäller för en lång tidsperiod att det till exempel finns en risk för att den anställde inte kvar-

står i sin anställning. De gällande förfoganderättsinskränkningarna medförde inte att be-

skattningstidpunkten kom att senareläggas och både aktierna och teckningsoptionerna an-

sågs utgöra värdepapper som delvis kunde ses som förvärvade som löneförmån enligt vär-

depappersregeln.168 

5.3.2.5 Kommentarer till avgörandena 

Utifrån förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden den 18 juni 1998 och HFD:s avgörande 

RÅ 2010 not. 129 kan det enligt Tivéus och Jacobsson utläsas att det för optioner inte upp-

ställs några krav på att optionen ska vara fritt överlåtbar. Istället kan det enligt Tivéus och 

Jacobsson räcka med att den utgör en självständig värdehandling avsedd för omsättning. 

Vad som kan utläsas av avgörandena är att Skatteverket anser att fri överlåtbarhet är av be-

tydelse för bedömningen. Men eftersom Skatteverket inte överklagade förhandsbeskedet 

från Skatterättsnämnden i så tyder det, enligt Tivéus och Jacobsson, på att verket anser att 

en hembudsklausul med överföring till marknadspris är tillåten.169 

Gratisaktiemålet visar enligt Tivéus och Jacobsson att aktier skattemässigt kan utgöra vär-

depapper trots att en anställds rätt att förfoga över dem är begränsad genom villkor i aktie-

ägaravtal. Detsamma gäller för långtgående förfoganderättsinskränkningar. Effekten av 

detta är att förmånen beskattas enligt värdepappersregeln redan vid förvärvet av aktierna. 

Tivéus och Jacobsson poängterar att detsamma torde gälla andra finansiella instrument så 

som teckningsoptioner och konvertibler.170 

Christensson och Robertsson har kommenterat Gratisaktiemålet och Riskkapitalmålet i en 

artikel från Skattenytt.171 De finner att utifrån avgörandet i Gratisaktiemålet kan utläsas att 

det är det civilrättsliga formkravet som ligger till grund för bedömningen huruvida det före-

ligger ett förvärv av värdepapper eller inte. Utifrån detta konstaterande argumenterar Chris-

tensson och Robertsson att förvärvs begreppet i värdepappersregeln inte kan ges en annan 

168 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 2009-09-18, Dnr 23-09/D. 

169 Tivéus, Jacobsson, Skatt på finansiella instrument, s. 326f. 

170 Tivéus, Jacobsson, Skatt på finansiella instrument, s. 309f. 

171 Christensson, F., och Robertsson, H., ”Direktörsaktier” vid vägs ände? SN 2010, s. 150. 
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innebörd.172 Båda domarna visar enligt artikelförfattarna att det inte finns någon skillnad i 

förvärvs begreppet mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Sammanfattningsvis anför för-

fattarna att HFD har ”låtit civilrätten styra vid den skatterättsliga bedömningen”173. Om det 

inte sker ett förvärv enligt de civilrättsliga reglerna så kan det inte förekomma ett skatte-

rättsligt förvärv av aktier. Dock är det enligt Christensson och Robertsson svårare att ta 

hjälp av civilrätten när bedömningen kommer till andra värdepappersinstrument så som 

konvertibler och optioner. Författarna ansåg att frågan om vilka förfoganderättinskränk-

ningar som kan kopplas till sådana instrument utan att värdepappersstatusen förtas fortfa-

rande inte var utredd 2010 när artikeln publicerades. Orsaken till artikelförfattarnas be-

dömning är att civilrätten inte ger ”samma tydliga vägledning som i de förevarande domar-

na”174.  

5.4 Skatteverkets förhållningssätt 

Skatteverket var länge inne på linjen att ett förvärv av värdepapper sker först då den skatt-

skyldige kan nyttja hela värdet av värdepappret. Denna linje behöll Skatteverket trots att 

praxis och lagstiftning stadgade tvärtemot. Innebörden av Skatteverkets tidigare linje var 

den att förvärvet, och därmed beskattningen, inte skedde förrän det år då den anställde, på 

grund av förfogande rättsinskränkningar, kunde sälja eller lösa in värdepapperna som 

denne hade fått. Två viktiga domar från 2009175 ändrade dock Skatteverkets inställ-

ning.176Numer anser Skatteverket att beskattning av den förmån som kommer den anställde 

till del i ett incitamentsprogram, ska ske vid förvärvet av värdepappret eller rätten att i 

framtiden förvärva värdepapper.177När det gäller terminer i incitamentsprogram har Skatte-

verket ingen handledning i hur terminsavtal ska beskattas. Däremot, som nämnts, finns det 

likheter behandlingen av optioner och terminer så för vägledning i Skatteverkets behand-

172 Christensson, F., och Robertsson, H., ”Direktörsaktier” vid vägs ände? SN 2010, s. 155. 

173 Christensson, F., och Robertsson, H., ”Direktörsaktier” vid vägs ände? SN 2010, s. 158. 

174 Christensson, F., och Robertsson, H., ”Direktörsaktier” vid vägs ände? SN 2010, s. 158. 

175 RÅ 2009 ref. 86 (Gratisaktiemålet) och RÅ 2009 not. 206 (Riskkapitalmålet).  

176 Skatteverkets pressmeddelande den 2010-01-20 
http://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2010/2010/skatteverketdrartillbakaskatt
ekravforincitamentsprogram.5.233f91f71260075abe880006662.html (Hämtad och tillgänglig:2014-04-30).  

177http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/incitamentsprogram.4.61589f801118
cb2b7b280008449.html (Hämtad och tillgänglig: 2014-04-30). 
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ling av terminsavtal i incitamentsprogram kan handledningen för optioner användas. Dock 

ska viss försiktighet tillämpas vid en sådan användning eftersom beskattningen av optioner 

blir olika beroende på om de anses vara värdepapper eller inte.178 Beskattningstidpunkten 

av optioner i ett incitamentsprogram är enligt Skatteverket då optionen förvärvas av den 

anställde. Beskattningen sker i inkomstslaget tjänst vilket betyder att det blir förmånsbe-

skattning om den anställde fått optionen gratis eller till ett pris under marknadsvärdet.179 

5.5 Sammanfattning 

Förmånsbeskattningen i 10:11 IL kan antingen gälla värdepapper enligt första stycket eller 

personaloptioner enligt det andra stycket. Om det är ett värdepapper som erhålls sker för-

månsbeskattningen direkt. Är det däremot en personaloption som den anställde får sker 

beskattningen först när optionen realiseras. Att en förmån är behäftad med inskränkningar 

i förfoganderätten verkar inte påverka värdepappersstatusen och därmed kan beskattning 

enligt 10:11 1st. IL ske. Detta kan utläsas av de rättsfall som ingående har analyserats i ka-

pitlet.  

178 Rutberg, A. och Skog, R., Användning av optioner för belöning av anställda: privat- och skatterättsliga frågor, 
s.496.http://jura.ku.dk/njm/36/481rutberg.pdf/ (Hämtad och tillgänglig: 2014-03-20).   

179http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/incitamentsprogram/optionersomkv
alificerar.4.69ef368911e1304a625800014407.html (Hämtad och tillgänglig: 2014-03-20). 
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6 Analys 

6.1 Inledning 

Frågan kvarstår fortfarande, hur ska ett terminsavtal som ingår i ett incitamentsprogram 

beskattas? HFD tar inte ställning till frågan då denna kom upp för bedömning utan hänvi-

sade enbart till de invecklade omständigheterna i själva terminsavtalet samt det medföljande 

partneravtalet. Genom att HFD valde att inte utreda hur terminsavtal ska behandlas när det 

kommer till förmånsbeskattning så har det uppstått flertalet frågor. Hur ska HFD:s mot-

vilja tolkas? Är det ett sätt för domstolen att inte påbörja en ny viktig fråga? Eller är det så 

att domstolen inte har den kunskap som krävs för att sätta sig in i hur terminer fungerar 

och förhåller sig till definitionen i lagtexten? Men den viktigaste av alla är om terminsavtal 

är värdepapper som ska förmånsbeskattas enligt värdepappersregeln i 10:11 1st. IL. Ana-

lysen i denna uppsats indelas i två delar för att besvara de två frågor som framkommer i 

syftet.  

6.2 Utgör terminsavtal värdepapper? 

Tivéus säger i sin artikel att ett finansiellt instrument alltid är ett värdepapper, även om ett 

värdepapper inte alltid utgör ett finansiellt instrument. Betydelsen av detta är alltså att ter-

miner utgör värdepapper, eftersom ett sådant avtal enligt definitionen är ett finansiellt in-

strument.  

Så enkelt är det dock inte. Värdepappers begreppet är inte definierat varken i lagtext eller i 

förarbeten, även om praxis kan ge viss vägledning. Ett annat problem är att reglerna gäl-

lande terminsavtal fortfarande är oklara och ibland svårtolkade och det är ofta som de jäm-

ställs med optioner. Jämförelsen mellan optioner och terminer är välgrundad då det finns 

stora likheter i hur dessa behandlas, både civilrättsligt och skatterättsligt. Det finns dock 

skillnader. Den viktigaste är att ett terminsavtal kräver att båda parterna presterar det som 

har överenskommits. Detta betyder i sammanhanget för incitamentsprogram att arbetsgiva-

ren måste överlåta tillgångarna som ligger till grund för terminen samtidigt som den an-

ställde vanligtvis måste betala den i förväg överenskomna premien.  

Kraven som enligt Liljeborg krävs för att en rättighet ska anses utgöra ett värdepapper in-

nebär följande för terminsavtal. Terminer representerar ett värde och det är framförallt det 

ekonomiska värdet för innehavaren som räknas. Definitionen av terminer i 44:11 IL är att 

de ska vara omsättningsbara. Eventuella förfoganderättinskränkningar i överlåtbarheten av 
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ett terminsavtal har inte så stor betydelse enligt praxis. Dock har det inte gjorts en bedöm-

ning av hur överlåtbarheten påverkar värdepappersstatusen. Men om den underliggande 

tillgången för en termin utgörs av aktier eller aktieindex finns det stadgat i lagtext att termi-

nerna utgör värdepapper. Detta oavsett om de är lämpade för omsättning på kapitalmark-

naden eller inte. Terminer utgör en rättighet som kan omvandlas till pengar, om inte direkt 

så när aktierna sedan avyttras. Om en anställd erhåller förmånen till följd av sin anställning 

så ses det som lön, vilket har ett ekonomiskt värde för den anställde. Förvärvaren av ett 

terminsavtal behöver initialt inte betala för rättigheten. Eftersom avtalet utgör en förplik-

telse för båda parterna att prestera, räcker det att förvärvaren betalar det överenskomna lö-

senpriset för den underliggande tillgången på dagen för avtalets avslutande. För att det ska 

anses utgöra ett värdepapper krävs inte att en premie erläggs för rättigheten. Kravet på att 

en premie erläggs finns enligt Edvardsson enbart av skattetekniska skäl. Om en premie er-

läggs så uppkommer ingen eller delvis ingen förmånsbeskattning.  

Förvärvstidpunkten är det viktigaste kravet för att kunna bedöma när förmånen ska bes-

kattas. Svårigheten i detta ligger i när äganderätten anses övergå till den anställde. Detta po-

ängterar Liljeborg, då han anser att det ska föreligga ett bindande avtal mellan parterna för 

att ett egentligt förvärv ska ligga för handen. Liljeborg argumenterar för att så länge arbets-

givaren har möjlighet att förverka rätten att utnyttja värdepappret så har inget förvärv skett. 

I praxis gällande aktier har det avgörande varit när den anställde intecknats som aktieägare. 

För terminer och optioner finns dock ingen sådan inteckning utan istället har det visats att 

den anställdes dispositionsrätt har betydelse för bedömningen. HFD har i RÅ 2009 not. 

206 och RÅ 2009 ref. 86 funnit att inskränkningar i förfoganderätten inte medför att för-

värvstidpunkten senareläggs. Varför HFD har kommit fram till denna slutsats är enligt för-

fattaren inte helt klart, då domstolen inte har utvecklat sitt avgörande. Vad som torde vara 

orsaken är att förvärvs begreppet i värdepappersregeln har fått en vid tolkning. Detta är en-

ligt författaren en positiv utveckling då den leder till att värdepappersförmåner inte kan be-

läggas med hur många förfoganderättsinskränkningar som helst för att skjuta upp beskatt-

ningen. Därmed har syftet med denna punktlagstiftning uppnåtts. Därför är Lankes argu-

ment gällande förvärvstidpunkten inte helt överstämmande med syftet för lagstiftningen. 

Författaren anser att Lanke är motsägelsefull i sin argumentation. Hon anser att det inte är 

rimligt att avtalstiden för värdepappersförmånen alltid är beskattningstidpunkten. Visserli-

gen stämmer detta, men om det inte är avtalstidpunkten som utgör när förvärvet sker så 

handlar det istället om personaloptioner enligt 10:11 2st. IL. Varför kan inte beskattnings-
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tidpunkten bestämmas av avtalstidpunkten? Författaren anser att det argumentet inte är i 

linje med syftet för värdepappersregeln. Liljeborg har en poäng i sin argumentation då en 

arbetsgivare har möjlighet att förverka rättigheten som givits till den anställde. Men en an-

ställd ingår i ett incitamentsprogram av en orsak, ett väl utfört arbete som arbetsgivaren vill 

belöna. Så varför skulle arbetsgivaren först ge en förmån för väl utfört arbete och sedan 

återta den förmånen? Incitamentsprogram syftar ju också till att motivera de anställda till 

att prestera ännu bättre i framtiden. Att ta bort den anställde från ett sådant program kan 

ha motsatt effekt. Så visst kan det ske ett egentligt förvärv när det finns ett bindande avtal 

mellan parterna, men som har stadgats i praxis och doktrin är en förmån i form av värde-

papper ett villkorat löfte om en framtida löneförhöjning. När en arbetsgivare avger ett löfte 

till en anställd är det att anse som ett bindande avtal mellan parterna. Viktigaste för be-

dömningen är att avgöra huruvida det föreligger ett förvärv eller inte. Utifrån praxis kan det 

utläsas att omständigheterna i varje fall måste bedömas och att det inte finns några klara 

kriterier för vad som utgör ett förvärv. Därför är detta också det kravet som är mest svår-

bedömt.  

Förfoganderättsinskränkningar kan, som framställningen visat, ha påverkan på ett finansi-

ellt instruments värdepappersstatus. Det framkom i Skåne-Gripen-domen att omfattande 

inskränkningar i förfoganderätten ändock inte förtog de konvertibla skuldebrevens klassifi-

cering som värdepapper. Domen har en principiell betydelse för bedömningen av huruvida 

det föreligger ett värdepapper eller inte. Enligt Edvardsson ska kriterierna som framkom i 

målet fortfarande kunna tillämpas på en sådan bedömning, annars blir värdepappersregeln 

värdelös. Författaren instämmer i detta resonemang eftersom värdepappersregeln är en 

stopplagstiftning som infördes för att förhindra den möjlighet till skatteplanering som öpp-

nades upp i och med Skåne-Gripen-domen. Om kriterierna från Skåne-Gripen-domen inte 

skulle gälla för värdepappersregeln, hur skulle då lagstiftningen kunna tillämpas på situat-

ioner som den som förekom i Skåne-Gripen-domen? 

I praxis har HFD funnit att klausuler som inskränker förfoganderätten, exempelvis en 

hembudsklausul, inte förhindrar att en option anses utgöra ett värdepapper. Edvardsson 

anser att eventuella förfoganderättsinskränkningar inte ska påverka värdepappersstatusen 

eftersom det inte harmoniserar med värdepappersregeln. Det grundläggande kravet ska 

vara att rättigheten ger en ovillkorlig rätt att erhålla ett realiserbart värde, antingen i form av 

aktier eller i kontanter. Enligt författarens åsikt stämmer detta till viss del med det som 

HFD i flertalet avgörande har kommit fram till. I flera av målen har domstolen funnit att 
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det är värdepapper trots att rättigheten har varit villkorad. Betydelsen av detta är att be-

greppet värdepapper innebär att innehavarens möjlighet att förvärva ett värdepapper inte 

ska vara begränsat bara för att utfärdaren har bestämt att rättigheten ska vara behäftad med 

särskilda villkor. Efter en tolkning av domarna finner författaren att HFD:s bedömning är 

korrekt. Avgörandena visar på att HFD ser bortom inskränkningarna i förfoganderätten 

och möjligtvis tittar på det bakomliggande syftet med villkoren när bedömningen görs.  

Om man ser till lagstiftningen om värdepappersmarknaden så finner man att ett överlåtbart 

värdepapper förutom aktier och obligationer är en sådan rättighet som gör det möjligt att 

förvärva värdepapper och obligationer. Terminsavtal är en sådan rättighet enligt definition-

en i 44:11 IL. Terminer definieras som finansiellt derivatinstrument enligt Värdepappers-

marknadslagen, vilket enligt en vidare definition innebär att det utgör ett finansiellt instru-

ment.   

Sammanfattningsvis finner författaren att ett terminsavtal kan klassificeras som ett värde-

papper. En bedömning av omständigheterna måste ske i varje enskilt fall, men ett termins-

avtal har enligt författarens mening ett bra utgångsläge för att anses som värdepapper. Inte 

minst med tanke på att ett sådant avtal klassificeras som finansiellt derivatinstrument, vilket 

utgör ett finansiellt instrument. Ett finansiellt instrument är alltid ett värdepapper enligt 

Tivéus.  

6.3 Eventuella förfoganderättsinskränkningars betydelse för 

förmånsbeskattningen av ett terminsavtal 

Förfoganderättsinskränkningar har tidigare inte inneburit problem för att förmånsbeskatt-

ning av optioner ska ske. Snarare har HFD hållit fast vid linjen att oavsett hur långtgående 

förfoganderättsinskränkningarna har varit så kan förmånsbeskattningen ske. Orsaken till 

detta kan tänkas vara att de mest vitala kraven för att ett finansiellt instrument ska anses 

vara värdepapper fortfarande uppfylls och inskränkningar i förfoganderätten enbart gäller 

under en viss tidsperiod.   

Med tanke på att HFD tidigare har avgjort mål där förfoganderättinskränkningarna har va-

rit omfattande har författaren svårt att förstå varför domstolen valde att inte göra någon 

bedömning i frågan i målet 2739-12. Det är ju helt klart att en liknande situation aldrig tidi-

gare har prövats i någon domstol så varför vill domstolen inte skapa förutsättningar för att 

terminsavtal i fortsättningen kan användas i incitamentsprogram? I beslutet hänvisar dom-
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stolen till att förutsättningarna är så oklara att det inte finns en möjlighet att besvara på frå-

gorna från den skattskyldige. Det är inte tydligt av beslutet hur omständigheterna i det här 

fallet ser ut i detalj men det som författaren kan utläsa är att det gäller ett terminsavtal med 

förfoganderättinskränkningar. Inget av dem är mer omfattande vid en jämförelse med lik-

nande avgöranden gällande optioner som HFD tidigare beslutat. 

Domen kan leda till att tolkningen av framtida terminsavtal i incitamentsprogram blir pro-

blematisk. Dels är frågan fortfarande oklar om terminer utgör värdepapper, författaren an-

ser att så är fallet, samt huruvida värdepappersregeln blir tillämplig i liknande fall. Enligt 

Skatterättsnämndens förhandsbesked så blir det ingen förmånsbeskattning i enlighet med 

värdepappersregeln eller personaloptionsregeln i detta fall. Inte heller utlöser leveransen av 

aktierna någon beskattning i inkomstslaget kapital. Detta betyder att terminsavtalet inte blir 

beskattat varken när den anställde erhåller förmånen, när terminsavtalet avslutas eller när 

leverans av aktier sker. Istället blir det beskattning av aktierna som den anställde erhåller 

den dagen dessa säljs och då till en lägre skattesats än vid tjänstebeskattning. Konsekven-

serna av ett sådant beslut är att beskattning helt kan undvikas. Visst beskattas inkomsten i 

form av utdelning och en eventuell försäljning, men däremellan betalas ingen skatt. Det om 

något måste öppna för skatteplanering. Nu undanröjdes ju Skatterättsnämndens förhands-

besked av HFD men frågan kvarstår, ska terminsavtal i incitamentsprogram beskattas? För-

fattaren anser att terminsavtalet ska bli förmånsbeskattat. I det här specifika fallet fick den 

anställde terminsavtalet till följd av sin anställning och det rörde sig om en utfästelse från 

arbetsgivarföretagets moderbolag. Dessa omständigheter pekar på att det är en förmån er-

hållen på grund av tjänst vilket är skattepliktigt enligt 10:11 IL. Om den anställde inte kan 

anses förvärva ett värdepapper så är det enligt författarens mening en rättighet som berätti-

gar ett framtida förvärv av värdepapper, liknande en personaloption.  

Varför väljer då HFD att inte lämna ett sådant beslut i frågan? Jacobsson försöker svara på 

den frågan. Hennes kommentar till avgörandet är att HFD, i och med villkoren i partnerav-

talet, kommer fram till en annan beskattningstidpunkt än Skatteverket och den skattskyl-

dige. En rimlig förklaring är enlig Jacobsson att kopplingen mellan partneravtalet och ter-

minsavtalet inte är tillräckligt utvecklat i ansökan. Författaren håller inte helt med Jacobs-

son. Partneravtalet undertecknades i samband med att terminsavtalet undertecknades, vilket 

tyder på att det finns ett samband mellan dessa. Jacobssons försök att svara på varför HFD 

inte tar upp frågan handlar mycket om att ansökan är bristfällig, men detta kan ju enbart 

vara spekulationer eftersom målet och alla handlingar därtill är sekretessbelagt. Författarens 
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svar på frågan är att HFD antagligen ansåg det vara en för komplex fråga med alltför 

många oklara faktorer för att det skulle kunna resultera i ett avgörande som kan vara vägle-

dande inför frågor av samma karaktär. Men inte desto mindre hade HFD kunnat göra en 

bedömning om terminsavtalet utgjorde värdepapper och kunde bli föremål för förmånsbe-

skattning.  

Utifrån redogörelsen av relevant praxis kan det utläsas att förfoganderättsinskränkningarna 

inte har avgörande betydelse för tillämpningen av värdepappersregeln. Som stadgats ovan 

beror det på omständigheterna i varje enskilt fall, men en övergripande utvärdering ger för 

handen att så är fallet. Man kan konstatera att HFD inte finner inskränkningarna i förfo-

ganderätten som ett problem för att bedöma värdepappersstatusen på ett finansiellt instru-

ment. I Gratisaktiemålet ansågs aktierna skattemässigt utgöra värdepapper trots förfogan-

derättsinskränkningar. Christensson och Robertsson kommenterar domen med att konsta-

tera att HFD låtit civilrätten avgöra när det skatterättsligt föreligger ett förvärv. Detta gäller 

tyvärr inte enligt Christensson och Robertsson för terminsavtal och optioner eftersom ci-

vilrätten inte är lika vägledande för dessa finansiella instrument. Vad författaren anser är att 

HFD i många av de här målen har tittat bortom de faktiska inskränkningarna och ser till 

syftet med dem, även om detta inte uttrycks i det aktuella avgörandet. I propositionen ut-

trycktes det att oavsett vad syftet med inskränkningarna är så ska förmånen beskattas. Det 

är denna linje författaren anser att HFD har gått på, vilken är både positiv och negativ. Det 

positiva ligger i att oavsett hur villkoren är utformade så kan rättigheten anses vara värde-

papper och bli beskattat. Det negativa är däremot att det finns en risk att begreppet värde-

papper får en vid tolkning och tillämpningsområdet blir omfattande. Detta kan i slutänden 

medföra att begreppet tillämpas där det inte var avsett samt att det blir ett begrepp utan 

egentlig innebörd, då det täcker in allt som kanske kan liknas vid värdepapper.  
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7 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras utifrån de ovan förda diskussionerna och redogörelserna är att ett 

terminsavtal kan klassificeras som ett värdepapper. Även om begreppet värdepapper inte 

finns definierat i lagtext har det genom praxis och doktrin framkommit vad som krävs för 

att en rättighet ska anses utgöra ett värdepapper. För att bedöma om en förmån ska bes-

kattas enligt 10:11 1st IL krävs det att en anställd förvärvar ett värdepapper. För de fall då 

förmånen som förvärvas inte utgör värdepapper finns regeln i 10:11 2st om personalopt-

ioner, vilken möjligtvis kan tillämpas på terminsavtal.  

Ett terminsavtal är ett finansiellt derivatinstrument vilket i EU-lagstiftning klassificeras som 

finansiellt instrument. Ett argument som har förts är att finansiella instrument alltid utgör 

värdepapper, men det kan inte alltid vara tvärtom. Det är inte enbart detta som tyder på att 

terminsavtal utgör värdepapper. Avtalet ger en rätt till framtida betalning och om termins-

avtalet ingår i ett incitamentsprogram så är det enligt författarens mening en rättighet som 

representerar ett ekonomiskt värde för den anställde. Detta kan jämföras med lön, vilket 

ska förmånsbeskattas. 

Rättigheten kan vara villkorad och förfoganderätten begränsad under en viss tidsperiod för 

den anställde. Detta har i ett antal avgöranden från HFD inte ansetts utgöra ett problem 

för att en options värdepappersstatus ska bestå. Framställningen har visat att detta måste 

avgöras från fall till fall utifrån de individuella omständigheterna som förekommer gällande 

incitamentsprogram. Men författaren tolkar HFD:s avgöranden som så att domstolen har 

tittat på syftet med villkoren. Betydelsen av detta är oavsett hur villkoren är utformade så 

blir de beskattade, vilket ligger i linje med syftet för värdepappersregeln.  

Förmånsbeskattning av terminsavtal har varit uppe för prövning i Skatterättsnämnden och 

HFD. Omständigheterna i målet var sådana att Skatterättsnämnden fann att terminsavtalen 

inte kunde beskattas enligt värdepappersregeln, medan HFD ansåg dem så otydliga att de 

avvisade och upphävde förhandsbeskedet. Genom framställningen har författaren funnit 

att HFD:s beslut är märkligt eftersom optioner med förfoganderättinskränkningar har kun-

nat bedömas. Frågan som väckts från beslutet är varför väljer HFD att inte lämna ett så-

dant beslut i frågan om liknande fall tidigare har avgjorts? Troligtvis ansåg HFD att det var 

en för komplex fråga med alltför många oklara faktorer för att det skulle kunna resultera i 

ett avgörande som kan vara vägledande inför frågor av samma karaktär. Men enligt förfat-

tarens åsikt är det märkligt att HFD inte gjorde en bedömning om terminsavtalet utgjorde 
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ett värdepapper och därmed kunde bli föremål för förmånsbeskattning enligt värdepap-

persregeln. 

Att HFD inte avgjorde frågan om förmånsbeskattning av terminsavtal kan i framtiden in-

nebära konsekvenser vid användningen av terminer i incitamentsprogram. Dels för att till-

lämpningen av värdepappersregeln fortfarande är något oklar men också för att de som på-

verkas, arbetsgivare och arbetstagare, inte vet hur de ska agera när frågan blir aktuell. För-

fattaren anser därmed att frågan inom en snar framtid måste prövas i domstol, eftersom 

oklarheterna då kan åtgärdas och rätt förmån blir beskattad i enlighet med syftet för värde-

pappersregeln.  
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om marknader för finansiella instrument. 

Bilaga 1 

Avsnitt C Finansiella instrument 

1. Överlåtbara värdepapper. 

2. Penningmarknadsinstrument. 

3. Andelar i företag för kollektiva investeringar. 

4. Optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat derivatkontrakt 

som avser värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, eller andra derivatinstrument, fi-

nansiella index eller finansiella mått som kan avvecklas fysiskt eller kontant. 

5. Optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat derivatkontrakt 

som avser råvaror, som måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av par-

ternas begäran (på grund av ett annat skäl än utebliven betalning eller någon annan hän-

delse som leder till kontraktets upphörande). 

6. Optioner, terminskontrakt, swappar och varje annat derivatkontrakt som avser råvaror 

som kan avvecklas fysiskt förutsatt att de handlas på en reglerad marknad och/eller en 

MTF-plattform. 

7. Optioner, terminskontrakt, swappar, terminer och varje annat derivatkontrakt som avser 

råvaror, som kan avvecklas fysiskt om inget annat anges i C punkt 6 och som inte är för 

kommersiella ändamål, som anses ha egenskaper som andra derivat till finansiella instru-

ment, med utgångspunkt från bland annat om clearing och avveckling sker via erkända av-

vecklingsorganisationer, eller om de är föremål för regelmässiga marginalsäkerhetskrav. 

8. Derivatinstrument för överföring av kreditrisk. 

9. Finansiella kontrakt avseende prisdifferenser. 
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10. Optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat derivatkontrakt 

som avser klimatvariationer, fraktavgifter, utsläppsrätter eller inflationstakten eller någon 

annan officiell ekonomisk statistik, som måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kon-

tant på en av parternas begäran (på grund av ett annat skäl än utebliven betalning eller nå-

gon annan händelse som leder till kontraktets upphörande), samt varje annat derivatkon-

trakt som avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och åtgärder om inte något annat 

anges i detta avsnitt C, som anses ha egenskaper som andra derivat till finansiella instru-

ment, med utgångspunkt från bland annat om det handlas på en reglerad marknad eller en 

MTF‑plattform, om clearing och avveckling sker via erkända avvecklingsorganisationer, el-

ler om de är föremål för regelmässiga marginalsäkerhetskrav. 
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