
Regeringen föreslog den 20 december i en lagrådsremiss 
skattelättnader för vissa personaloptioner.

Enligt nuvarande regler ska en skattskyldig som på grund 
av sin tjänst förvärvar en rätt att i framtiden förvärva ett 
värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på 
förmånliga villkor, dvs. en personaloption, ta upp förmånen 
som intäkt det beskattningsår då rätten utnyttjas eller 
överlåts. 

Enligt förslaget ska förmån av personaloption inte tas 
upp till beskattning om vissa villkor är uppfyllda för såväl 
det företag som ingår avtalet, som personaloptionen och 
optionsinnehavaren. Därmed ska arbetsgivaren inte heller 
betala arbetsgivaravgifter. 

Förslaget utgör statligt stöd och måste därför anmälas till 
Europeiska Kommissionen innan det kan genomföras. 
Bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

INLEDANDE KOMMENTAR

I korthet kan det sägas att förslaget är en förbättring mot 
vad som föreslogs tidigare i år (SOU 2016:23). Bland annat 
flyttas gränsen för när ett företag anses som nystartat 
till tio år och vidare skyddas arbetstagarna mot negativa 
värdeförändringar. Frågan är emellertid om det räcker? 
Som framgår nedan innebär förslaget välkomnade 
förbättringar för mindre företag men hjälper ironiskt nog 
inte de företag som hårdast drivit frågan om förändring 
(t.ex. Spotify). För större företag som konkurrerar om 
arbetskraft på ett globalt plan kommer förslaget således 
inte medföra några förbättringar.

I bästa fall är förslaget startskottet på en utveckling mot 
mer internationellt konkurrenskraftiga regler. Det skulle 
alla vinna på.

Vi på Hannes Snellman jobba regelbundet med dessa frågor,  
så vänligen hör av dig direkt till Christian Carneborn i 
det fall ni har några frågor eller funderingar avseende nu 
gällande regler samt det nya förslaget.

Vänligen se en sammanfattning av relevanta förslag nedan. 

Hela förslaget hittar du här.

FÖRSLAGET I KORTHET

Inledningsvis bör det påpekas att vad nedan sägs om 
företaget som ger ut personaloptioner även gäller för 
andra koncernbolag i det fall inte annat framgår av 
sammanhanget.

• Arbetsgivaren får inget avdrag för utgivandet av 
personaloptioner och den anställde behöver inte heller 
ta upp värdet av densamma till beskattning. 

• Förmånen av tilldelandet av personaloptionen ska 
förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda inte tas upp till 
beskattning. Förmånen ska i så fall inte heller ligga till 
grund för sociala avgifter.

• Intjänandetiden sätts till tre år och begränsar således 
utnyttjandet till denna period utom i fall utnyttjandet 
sker tidigare i samband med fusion eller fission 
förutsatt vissa villkor är uppfyllda.

• Företaget måste ha färre än 50 anställda och 
delägare som arbetar i företaget (medelantal) och en 
nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår 
till högst 80 miljoner kronor när optionsavtalet ingås. 

• Det totala värdet på optionerna utgivna enligt de nya 
reglerna samt andra optioner m.m. som ger rätt att 
förvärva aktier i företaget får inte överstiga 75 miljoner 
kr vid optionsavtalets ingående. Vid denna tidpunkt får 
mottagaren inte heller redan inneha sådana optioner 
som nämns i föregående stycke överstigande ett värde 
om 3 miljoner kr.
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• Tidpunkten för utnyttjandet sätts till tidigast efter 
intjänandetiden utgång men inte senare än 10 år efter 
optionsavtalets ingående.

• Företaget får inte direkt eller indirekt ägas till mer än 
25 % (röster eller kapital) av ett offentligt organ.

• Andel i företaget som ingår optionsavtalet får inte 
vara upptagen till handel på en reglerad marknad eller 
motsvarande marknad utanför EES. 

• Företaget får inte bedriva viss verksamhet (bl.a. 
bank- eller finansieringsrörelse, försäkringsrörelse, 
produktion av kol eller stål, handel med mark, 
fastigheter, råvaror eller finansiella instrument, 
tjänster inom juridisk rådgivning, redovisning eller 
revision).

• Företaget får inte ha verksamhet äldre än 10 år.

• En förenklad värderingsmodell införs baserad på 
transaktioner relaterade till de relevanta andelarna, 
företagets balansräkning eller andelarnas kvotvärde.

• Optionsinnehavaren måste arbetat minst 30 
timmar per vecka i snitt samt tagit ut lön om minst 
13 inkomstbasbelopp (799 500 kr för 2017) under 
intjänandetiden.

• Det införs vissa begränsningar i hur pass stor andel 
optionsinnehavaren eller närstående får kontrollera i 
företaget två kalenderår innan avtalets ingående samt 
året för avtalets ingående fram till och med tidpunkten 
för avtalet.

• Kontrolluppgifter ska lämnas om utnyttjande av 
personaloption inte leder till förmånsbeskattning av 
den i vars tjänst personaloptionen förvärvats. Reglerna 
gäller i viss mån även för före detta anställda.

• Nya definitioner införs för att reglerna ska kunna 
tillämpas på avsett sätt. Vissa definitioner skiljer sig 
från vad som gäller i andra delar av inkomstskattelagen.
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