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2. Indledning 

2.1. Executive summery 

This dissertation deals with the tax treatment of share-based incentive schemes in unlisted companies for the 

employee, the company and its shareholders, as well as how valuation of these schemes is made, for the 

purpose of assessing this type of remuneration for and retention of an employee. 

With the use of share-based incentive schemes, there are three types of remuneration instruments; Stock 

options, Warrants and Shares. 

In relation to the use of one of the three above types, there are several parameters that form the basis for 

these, especially in relation to stock options and warrants. In relation to how it is chosen to design the share-

based incentive scheme, there may be different taxation rules and options. 

By allocation of a share-based incentive scheme, if a preference element occurs in the award, the employee 

will, as a rule, be taxed according to LL § 16, but upon fulfillment of certain requirements, there may be 

taxation under LL § 28 or LL § 7P, which implies postponement of the employee´s taxation. If the employee 

pays the full market price of the acquired share-based incentive scheme, there will be no taxation on the 

employee, as there is no remuneration. 

In principle, the company deducts the costs incurred in the allocation of a share-based incentive scheme, 

except if taxation takes place under LL § 7P. At the company's allocation, the company's shareholders will 

not, as a rule, be affected by taxation. 

In the case of a share-based incentive scheme, valuation of the scheme at market price must be made. 

Because of the company not being listed, there is no public market price on the company's shares. Therefore, 

it is possible to use different methods for the valuation of the company as well as any stock option and 

warrant granted. 

In the final part, some comparisons have been made showing the profit, that the employee can achieve 

through different share-based incentive schemes, using the present tax rules, as well as the employee's ability 

to finance the utilization. It has also been considered that the company's costs are the same in the 

comparisons. 

Based on the assumptions stated, it is advantageous to apply tax rule LL§ 7P, and it may be advantageous to 

transfer the scheme to a privately-owned company. 

As noted in the dissertation, it is not possible to allocate a share-based incentive scheme to several types of 

employees or reuse the scheme on other companies if the scheme must be optimal for the company and the 

employee. 

It must therefore be concluded, that by awarding a share-based incentive scheme, a specific assessment must 

be made, based on the employee's, the company's and the shareholders' perspectives, thus optimizing the 

arrangement for all parties, and thereby offering optimal financial gain. 
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2.2. Introduktion til aktiebaserede incitamentsordninger ift. Skatteret 

Aktiebaseret incitamentsaflønning er et finansielt instrument virksomheder kan benytte sig af til brug for 

bl.a. belønning af medarbejdere. Medarbejderen får en andel i virksomheden, hvilket kan medføre andel i en 

eventuel fremtidig værdivækst i virksomheden.  

Aktiebaseret incitamentsaflønning er således et brugbart aflønningsinstrument for virksomheder, som ønsker: 

- En kommende medarbejders incitament til at komme til virksomheden 

- Øge virksomhedens tiltrækningskraft for kvalificerede medarbejdere. 

- Medarbejder forbliver i virksomheden. 

- Øge fokus på at målrette medarbejderens arbejdsindsats til at skabe mere værdi for virksomheden.  

Benyttelsen af aktiebaseret incitamentsaflønning ses også ofte benyttet i en nystartet virksomhed, for hurtig 

voksende virksomheder, og virksomheder der ikke har fornøden likviditet til at imødekomme ønskede 

lønniveauer.  

Globaliseringen har medført en større udbredelse af denne aflønningsmetode, især grundet det faktum at 

danske virksomheder er i direkte konkurrence med udenlandske virksomheder, hvor aktiebaseret 

incitamentsaflønning er hyppigt anvendt står ovenfor. Danske virksomheder skal for at imødegå denne 

konkurrence være i stand til at tilbyde incitamentsordninger.  

Ud over globaliseringen har investeringer i danske virksomheder fra udenlandske virksomheder og 

kapitalfonde også medført en større udbredelse af aktiebaserede incitamentsordninger.  

Endvidere er den lovgivende regulering på området en stor faktor i forhold til udbredelsen af aktiebaserede 

incitamentsaflønninger. Såfremt vilkårene for aktiebaserede incitamentsordninger er mere fordelagtige 

henset beskatning end andre aflønningsmetoder, vil det medføre at anvendelsen af finansielle instrumenter til 

aflønning, er mere attraktiv i forhold til andre aflønningsmetoder. 

Vedtagelsen af LL § 7P den 1. juni 2016 underbygger ovenstående faktum, da denne lov medfører en 

udskydelse af beskatningen af aktiebaseret incitamentsaflønning, som udelukkende sker som aktieindkomst, 

hvorved det bliver mere attraktivt at anvende aktiebaseret incitamentsaflønning i forhold til tidligere år. 

Regeringen har i sit finanslovsudspil for 2018, ønsket at gøre det mere attraktivt for virksomheder og 

medarbejdere i højere grad at benytte sig af aflønning ved aktiebaseret incitamentsaflønning. 

Det er for virksomhederne ikke en nem og hurtig løsning af benytte en aktiebaseret incitamentsaflønning, da 

der er en lang række betingelser, bl.a. skatte- og erhvervsretlige, der skal overholdes, før en virksomhed kan 

benytte sig af en sådan ordning.  

Udformning af den aktiebaserede incitamentsaflønning skal vurderes i forhold til type, ejerskab, 

optjeningsperiode, andel i virksomheden, stemmeret, exit samt hvilke ulemper ordningen vil medføre, også 

set i forhold til alternativ aflønningsmetode, som fx kan være en kontantbaseret incitamentsordning 

(bonusordning). 
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Det er derfor vigtigt, at virksomhedens ejerkreds nøje overvejer udformningen af den aktiebaserede 

incitamentsordning og hvilke konsekvenser, både positive og negative, dette kan medføre for virksomheden, 

ejerkredsen, interessenter og medarbejderen. 

2.3. Formål 

Det vidensmæssige formål med nærværende afhandling er at foretage vurdering af de skattemæssige 

konsekvenser for en medarbejder i en unoteret virksomhed ved tildeling af en aktiebaseret 

incitamentsordning samt for virksomheden og dens aktionærer. 

Til brug for denne vurdering foretages en gennemgang ud fra en teoretisk skatteretlig synsvinkel, af hvilke 

forskellige aflønningsinstrumenter indenfor aktiebaserede incitamentsordninger virksomheden kan anvende. 

Derudover gennemgås hvilke skattemæssige forhold, der kan forekomme ved de forskellige ordninger, for 

medarbejderen, virksomheden og de eksisterende aktionærer samt hvorledes værdiansættelsen af en tildelt 

aktiebaseret incitamentsordning beregnes så den modsvarer markedsprisen.  

De skattemæssige forhold belyses gennem en teoretisk behandling af regler og udvalgte problemstillinger. 

2.4. Problemformulering 

Med udgangspunkt i foranstående vidensmæssige formål for nærværende speciale, ønskes en belysning af 

følgende hovedproblemstilling: 

Med udgangspunkt i en beskrivelse af de skattemæssige regler for aktiebaserede 

incitamentsaflønninger foretages en analyse af hvilken aflønningsmodel, der skattemæssigt 

er mest attraktiv set fra medarbejder og arbejdsgiver synsvinkel 

Problemstillingen vil blive analyseret gennem behandling og besvarelse af nedenstående spørgsmål. 

• Hvilke indledende overvejelser bør virksomheden, ejerkredsen og medarbejderen gøre sig ved 

tildeling af incitamentsordninger? 

• Hvilke typer af aktiebaserede incitamentsordninger har virksomheden mulighed for at benytte? 

• Hvordan er en aktiebaseret incitamentsordning sammensat? 

• Hvorledes er de skattemæssige forhold ved tildeling af aktiebaserede incitamentsordninger? 

• Hvorledes foretages værdiansættelse af aktiebaserede incitamentsordninger? 

• Hvilken beskatningsform vil være fordelagtig for både virksomheden og medarbejderen? 

2.5. Afgrænsning og forudsætninger 

Afhandlingens omfang er af ressourcemæssige årsager begrænset til kun at behandle de problemstillinger, 

der vurderes centrale i forhold til afhandlingens formål og problemformulering og afhandlingen beskæftiger 

sig udelukkende med danske unoterede virksomheder.  

Der opstilles følgende forudsætninger, som underbygger den valgte afgræsning: 

- Virksomheden der tildeler aktiebaseret incitamentsordning er beliggende og skattepligtig i Danmark 

og hører under dansk lovgivning. 
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- Medarbejder der tildeles aktiebaseret incitamentsordning er dansk statsborger, boende i Danmark, og 

fuld skattepligtig i Danmark i hele perioden fra tildelingen af aktiebaseret incitamentsordning til 

aktierne sælges.  

- Der vil udelukkende blive behandlet forhold der relaterer sig til dansk lovgivning gældende ved 

afhandlingens indledning den 22. november 2016.  

- Behandlingen af aktiebaseret incitamentsordning sker kun for unoterede aktier og anparter 

- Behandlingen omfatter ikke finansielle virksomheder.   

- Opgaven inddrager ikke konvertible obligationer som værende en mulighed for at foretage 

aktiebaserede incitamentsordninger. 

- Anvendelse af modeller i afhandlingen sker kun hvor de må være relevante for virksomheden, derfor 

omfatter afhandlingen aflønningsinstrumenterne: aktieoptioner, warrants og aktier. 

2.6. Model- og metodevalg 

Det vurderes at der findes flere metoder til at udarbejde og løse denne afhandling på. Metoden der er valgt er 

de/den der er fundet mest hensigtsmæssige.  

De stillede spørgsmål i afhandlingens problemformulering, giver et kronologisk og struktureret overblik over 

emnets omfang og problemernes rækkevidde. 

Der er ikke taget stilling til, hvorvidt de nævnte problemstillinger er repræsentative eller dækkende for alle 

de problemstillinger, der kendes i dag, eller som må forventes at opstå som følge af den kulturelle, 

teknologiske, lovgivningsmæssige samt demografiske udvikling. 

I afhandlingens indledning foretages en gennemgang af de overvejelser, der skal foretages før etableringen af 

en aktiebaseret ordning i forhold til medarbejder og virksomhed.  

Belysning, følger herefter, af de tre aflønningsinstrumenter der kan gøres brug af ved tildeling af en 

aktiebaseret incitamentsordning; optioner, warrants og aktier, samt de underliggende parametre der er 

grundlaget for udformningen af en aktiebaseret incitamentsordning.  

Herefter foretages der en belysning af de skatteretlige konsekvenser for medarbejder, virksomhed og 

eksisterende aktionærer, som må antages at have stor indflydelse på det endelige valg af incitamentsordning.  

I denne forbindelse anvendes en juridisk tilgang til behandlingen af problemstillingerne. 

Værdiansættelsesproblematikken, der forekommer ved tildeling af en aktiebaseret incitamentsordning vil 

også blive behandlet. Ved værdiansættelse af aktieoptioner og warrants er behandlingen baseret på 

modellerne Black-Scholes og Ligningsrådets formel, mens værdiansættelse af unoterede aktier baseres på 

modellerne Diskonteret Cash-flow og SKAT’s værdiansættelsesvejledninger, TSS-cirkulære 2000-09 og 

TSS-cirkulære 2000-10. 

Slutteligt foretages en sammenligning af aktiebaserede incitamentsordninger ud fra en økonomisk vurdering 

i forhold til medarbejderens fortjeneste og virksomhedens omkostning. 
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Jeg anerkender, at medtagelsen af visse emner i denne afhandling er kan være sket på bekostning af andre 

problemstillinger, og en anderledes prioritering kan forestilles, hvilket kunne have resulteret i en afhandling 

med et anderledes fokus og en alternativ afgrænsning. 

2.7. Målgruppe 

Afhandlingens primære målgruppe er medstuderende på Cand.merc.aud. studiet samt personer, der via deres 

daglige arbejde enten direkte eller indirekte beskæftiger sig med emnet. 

Specialet er udarbejdet under antagelse af, at læseren besidder en generel forståelse af erhvervsretlige, 

regnskabs- og skattemæssige definitioner og problemstillinger og forstår at indpasse disse emner i et større 

og bredere perspektiv. 

2.8. Afhandlingens struktur 

 

  

Overvejelser ved indgåelse af incitamentsordninger

Afsnittet skal give læseren indblik i, hvilke overvejelser virksomheden og medarbejderen skal 
gøre sig i relation til hvilke behov og forventninger, de har i forbindelse med indgåelse af 
incitamentsordninger, samt vigtigheden ved at benytte en rådgiver i denne proces. 

Aktiebaseret incitamentsordning

Afsnittet skal give læseren indblik i de tre forskellige aflønningsinstrumenter indenfor 
aktiebaserede incitamentsordninger, som virksomheden kan benytte sig af, samt hvilke forskellige 
hovedparametre der danner grundlag for udformningen af en aktiebaseret incitamentsordning.

Skattemæssige forhold ved aktiebaserede incitamentsordning

Afsnittet skal give læseren indblik i, hvilke skattemæssige konsekvenser der kan forekomme ved 
tildelingen af aktiebaseret incitamentsordning for medarbejderen, virksomheden og ejerkredsen.  

Værdiansættelse af aktiebaseret incitamentsordning

Afsnittet skal give læseren indblik i, hvorledes værdiansættelsen af aktiebaseret 
incitamentsordning til markedspris beregnes for unoteret virksomhed.

Sammenligninger af aktiebaseret incitamentsordning

I afsnittet foretages der sammenligninger af udvalgte aktiebaserede incitamentsordninger, som 
medarbejderen kan tildeles, og hvilken økonomisk gevinst medarbejderen kan opnå. 

Hovedkonklusion

I afsnittet fremføres hovedkonklusion for afhandlingen i forhold til den opstillede 
problemformulering.

Afsnit 2

Afsnit 3

Afsnit 4

Afsnit 5

Afsnit 6

Afsnit 7
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3. Overvejelser ved indgåelse af incitamentsordninger 

Incitamentsordninger bruges af virksomheden til at fastholde sine medarbejdere, ligesom ordningerne kan 

bruges til at sikre, at medarbejderne ”løber” i den rigtige retning i forhold til virksomhedens målsætning.  

Overordnet findes der to typer af incitamentsordninger: 

- Aktiebaseret  

- Kontantbaseret  

Begge ordninger kan opdeles i forskellige underliggende ordninger.  

Herudover kan virksomheden eksempelvis tilbyde personalegoder, videreudvikling af medarbejdernes 

kompetencer og uddannelse, som led/delelement i mål omkring fastholdelse af medarbejdere. 

I forbindelse med indgåelse af en incitamentsordning er det vigtigt at virksomheden vælger den rigtige 

incitamentsordning i hvert enkelt tilfælde. Der bør tages hensyn til såvel virksomhedens som medarbejderens 

behov, forventninger og tarv. I nogle tilfælde bør der også tages hensyn til virksomhedens omverden. Det vil 

ofte – særligt for den mindre virksomhed – være en god ide at rådføre sig med revisor og advokat, hvis 

virksomhedens kompetencer ikke er tilstede, da både skatte- og selskabsretlige forhold kan påvirke valget af 

incitamentsordning. 

3.1. Virksomhedens behov/forventninger 

 Hvad ønsker virksomheden at opnå 

Inden virksomheden tilbyder en incitamentsordning til sin medarbejder, er det vigtigt, at virksomheden får 

fastlagt hvad det præcist er virksomheden ønsker at opnå ved ordningen.  

- Er det fordi virksomheden ønsker at fastholde og/eller motivere en nøglemedarbejder?  

- Er ordningen en del af lønpakken for opfyldelse af nogle konkrete mål?  

- Skal virksomhedens gode økonomiske årsresultat smitte af på flere eller alle medarbejdere? 

- Har virksomheden behov for at fremskaffe likviditet? 

Aktiebaserede incitamentsordninger kan måske være den rigtige løsning til fastholdelse af 

nøglemedarbejderen i mange år fremover i virksomheden. Omvendt kan en kontantbaseret ordning være den 

relevante løsning for virksomhedens sælgere, som belønning for opfyldelse af månedens/kvartalets/årets 

salgsbudget. Er der tale om at virksomheden ønsker at medarbejderne skal have økonomisk del i årets 

overskud, vil den kontantbaserede ordning nok være den optimale løsning. Er der derimod tale om at 

virksomheden har behov for at fremskaffe likviditet, kan en aktiebaseret incitamentsordning måske være en 

mulighed? 

Grundlæggende kan det siges at aktiebaserede ordninger er mest formålstjenlige til langsigtet fastholdelse af 

typisk løn tungere medarbejdere i nøglepositioner.  

Er der derimod tale om aflønning af medarbejdere, der er ansat i stillinger med mere operationelle mål for 

øje – herunder både økonomiske og ikke-økonomiske mål - (opfyldelse af salgsbudget, nedbringelse af 
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lagerbindinger, procesoptimeringer eller formindskelse af CO2 udslip kan kontantbaserede ordninger være at 

foretrække for virksomheden. 

I forbindelse med oprettelse af en eventuel ordning bør virksomheden tage stilling til hvorvidt ordningen har 

til formål at tjene virksomhedens eller medarbejderens bedste. I nogle tilfælde kan virksomheden ende i en 

situation, hvor medarbejderen alene har fokus på sig selv og sine mål, hvilket kan være med til at skabe 

suboptimering i virksomheden samt udvikle en generel dårlig virksomhedskultur. Dette er set inden for fx 

den finansielle sektor, som har været præget af store bonusaftaler, også for de ”menige” medarbejdere. 

Endeligt skal det vurderes om tildelingen af ordningen skal en enkelt, flere eller alle medarbejdere. Såfremt 

at der er flere medarbejder der skal tildeles ordningen skal der overvejes om det er den samme ordningen der 

skal tildeles eller om der skal tildeles specifikke ordninger til hver medarbejdere eller medarbejdergruppe.  

Antallet af forskellige typer af ordninger der skal vurderes bør afhænge af virksomhedens beslutning om 

hvilke medarbejdere, samt hvilket niveau de enkelte medarbejdere er placeret på samt medarbejdernes 

vigtighed for virksomheden. De enkelte ordninger bør søges designet helt specifikt for hver enkelt 

medarbejder, alternativt for hver enkelt gruppe af medarbejdere hvis arbejdsopgaver og vigtighed for 

virksomheden er sammenfaldende.  

Det er vigtigt at tilbuddet om en aktiebaseret incitamentsordning gives til den/de korrekte medarbejdere idet 

virksomheden og dens ejere altid skal have for øje at opnå maksimal værdiskabelse.  

 Hvor i sin livscyklus befinder virksomheden sig 

Valg af incitamentsordning kan influeres af hvor virksomheden befinder sig i sin livscyklus. Er der tale om 

en iværksættervirksomhed, kan virksomheden ofte have udfordringer med at betale en markedsrigtig og 

attraktiv løn til kommende nøgle medarbejdere. Det ses typisk i den slags virksomheder at 

nøglemedarbejdere i stedet tildeles aktieoptioner eller warrants1 (aktiebaseret ordning), der skal ”vestes”2 

over tid. Medarbejderen får således ikke medejerskab her-og-nu, men en ret til senere at købe sig ind i 

virksomheden, typisk til en fordelagtig kurs, hvis og når nogle nærmere bestemte betingelser er opfyldt. 

Dette kan være en god måde for virksomheden at fastholde og motivere medarbejderen på, samtidig med at 

det ikke belaster virksomhedens likviditet i opstartsfasen. 

 Måling af performance 

Ved tildeling af en incitamentsordning er det vigtigt, at måling af performance er meningsfuld for 

medarbejderen og virksomheden, og den indeholder klart definerede mål, der er realistiske at opnå. 

                                                      

1 Aktieoption og warrant er en ret for modtageren til at købe sig ind i virksomheden på et fremtidigt/senere tidspunkt. 
2 Optjeningsperiode – perioden fra medarbejder modtager den aktiebaserede ordninger til medarbejderen kan foretage 
udnyttelse af den. 
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Aktiebaserede ordninger samt fantomaktier3 (kontantbaseret ordning) er baseret på virksomhedens 

aktieværdi. Værdien er påvirket af virksomhedens performance, og derfor også af udefra kommende forhold, 

fx konjekturudsving, renteniveau, investeringslyst og hændelser i Verden. For nogle medarbejdere er det 

ikke attraktivt med en sådan ordning, da de gerne vil belønnes konkret ud fra deres personlige indsats, og 

ikke ser formålet med en ordning påvirket af forhold, de ikke selv kan influere. 

For kontantbaserede ordninger kan de fastlagte mål enten opleves som urealistiske for medarbejderen, der så 

opgiver at nå dem, eller de kan være baseret på ikke-konkrete og ikke-målbare kriterier, og derfor baseres på 

ledelsens skøn. I begge tilfælde kan det medføre negativ motivation hos medarbejderen, da medarbejderen 

bl.a. kan opfatte det som en manglende forståelse og indsigt fra virksomhedens side i forhold til 

medarbejderens arbejde og indsats. 

 Nuværende ejerkreds 

Afhængigt af virksomhedens størrelse, kan det også være vigtigt, at tage hensyn til den nuværende ejerkreds, 

særligt ved gennemførelse af aktiebaserede ordninger. 

I unoterede virksomheder, er det ikke sikkert, at den eksisterende ejerkreds kan nå til enighed om optagelse 

af ny aktionær. Ejerkredsen skal således kunne se fornuften i at afgive dele af deres ejerskab til 

medarbejderen. Det er naturligvis også vigtigt at medarbejderen, som type, passer ind i ejerkredsen, da der er 

ofte internt er forskel på at være almindelig ansat medarbejder og ansat medejer. 

Det kan også være en udfordring, hvis én i ejerkredsen har købt sig ind i virksomheden kort forinden, til en 

højere kurs end den kurs medarbejderen bliver tilbudt. Dette kan være en mental barriere for den pågældende 

aktionær. 

 Øvrige medarbejdere 

Når virksomheden tilbyder en incitamentsordning, er det vigtigt, at virksomheden er åben og ærlig omkring 

incitamentsordningen, henset til virksomhedens størrelse og ordningens indhold. Særligt i tilfælde hvor det 

ikke er alle medarbejdere, der har en incitamentsordning, eller hvor der forekommer forskellige typer heraf, 

er det vigtigt, at virksomheden kan begrunde hvorfor tildeling er sket, således det ikke giver negativ 

afsmitning på de øvrige medarbejdere. 

 Virksomhedens omverden 

Børsnoterede virksomheder og store unoterede virksomheder skal have fokus på omverdenen. Som nævnt 

ovenfor har det i den finansielle sektor været sædvane at udbetale store bonusser til medarbejderne, ligesom 

det ofte ses, at der udbetales store bonusser og/eller tildeles store aktiebaserede ordninger til ledelsen i 

børsnoterede virksomheder. I forbindelse med børsnotering af en virksomhed, ses ofte introduktion af store 

incitamentsordninger for medarbejdere og især ledelsen4. Sådanne ordninger kan også være indeholdt i fx 

                                                      

3 Fantomaktier er en kopi af en aktie i virksomheden. Medarbejderen sidestilles økonomisk som ejer af virksomheden 
men har ingen aktionærrettigheder. 
4 Fx ved børsnotering af Nets. 
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direktør kontrakter og de kommer til udbetaling i fald en virksomhed bliver solgt eller bliver børsnoteret, og 

belønningen er oftest sat i relation til salgsprisen4. Sådanne ordninger kan som tidligere nævnt skabe en 

dårlig virksomhedskultur, ligesom det negativt kan påvirke omverdenens syn på virksomheden 

3.2. Medarbejderens behov/forventninger 

Ud over virksomhedens egne behov, er det også vigtigt, at medarbejderens behov og forventninger inddrages 

når virksomheden vil tilbyde medarbejderen en incitamentsordning. 

Hvis virksomheden fx ønsker at fastholde en nøglemedarbejder, der drømmer om at blive medejer, er en 

kontantbaseret ordning sikkert ikke den rigtige løsning. Det ses ofte at medarbejdere, der bliver medejere, 

også ved små ejerandele, får ”vinger”, da de føler at de ”ejer” virksomheden og dermed yder en ekstra 

indsats til gavn for denne. 

Omvendt kan det også være at medarbejderen er mere interesseret i en kontant betaling her-og-nu fremfor en 

langsigtet aktiegevinst.  

Den enkelte medarbejder skal være realistisk i forhold til de behov og forventninger denne har, i forhold til 

sin stilling og position i virksomheden. 

Er der tale om én eller flere medarbejdere, der eventuelt skal tilbydes en ordning, bør virksomheden være 

opmærksom på de behov og forventninger medarbejderne har. 

3.3. Brug af rådgivere 

Ved tildeling af incitamentsordninger bør virksomheden og medarbejderen rådføre sig med egen revisor og 

advokat, især i de tilfælde hvor der er tale om aktiebaserede ordninger. 

I forbindelse med indgåelse af incitamentsordninger skal der udarbejdes en del dokumenter, der er essentielle 

for aftalens virkning og formål. Såfremt disse dokumenter ikke er udarbejdet korrekt eller ikke opfylder 

lovgivningen, kan det medføre skattemæssige og/eller juridiske konsekvenser for både virksomheden og 

medarbejderen. 

Herudover skal parterne blandt andet være opmærksom på at tildelte warrants/optioner til ansatte i 

virksomheden (det vil som udgangspunkt betyde alle andre ansatte end den anmeldte direktion/bestyrelse) er 

omfattet af Aktieoptionsloven (AOL), der indeholder regulering af en række ansættelsesretlige forhold, 

herunder virksomhedens og lønmodtagerens retsstilling ved et ophør af ansættelsesforholdet. Det kan ofte 

komme bag på virksomhedens ledelse, særligt i mindre virksomheder, at AOL sondrer mellem såkaldte 

Good Leavers5 og Bad Leavers6 medarbejdere. 

                                                      

5 Good Leaver: Arbejdsgiverens opsigelse samt lønmodtagerens opsigelse pga. grov misligholdelse fra arbejdsgiverens 
side (samt pensionering). 
6 Bad Leaver: Lønmodtagerens opsigelse samt arbejdsgiverens opsigelse pga. misligholdelse fra lønmodtagerens side, 
eller hvis lønmodtageren er blevet berettiget bortvist. 
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Hvis der er tale om en aktiebaseret ordning til en ansat, der allerede er medejer af virksomheden, kan det 

også være en god ide at få indarbejdet en såkaldte ”vesting” aftale i den eksisterende ejeraftale mellem 

ejerne. 

Det hænder at virksomheden og medarbejderen er blevet enige om en model til en incitamentsordning, hvor 

det fx viser sig, at beskatningen for medarbejderen ikke er så fordelagtig, som virksomheden og 

medarbejderen først antog. Det er derfor en fordel for både virksomhed og medarbejder at søge rådgivning 

ved påbegyndelse af overvejelser om incitamentsordninger, således at processen optimeres og ender med den 

bedst mulige løsning for begge partner, og potentielle fremtidige konflikter undgås. 

3.4. Delkonklusion  

I den indledende proces omkring overvejelse af indførelse af en incitamentsordning forekommer der mange 

forhold virksomheden skal gennemgå og tage hensyn til, således at den tildelte incitamentsordning både 

tager højde for virksomhedens og medarbejderens behov og forventninger.  

Såfremt der ikke udformes en korrekt incitamentsordning, kan det medføre en negativ konsekvens. 

Hensigten med en incitamentsordning er at skabe en positiv økonomisk effekt og en forbedret 

virksomhedskultur, men det kan i stedet skabe det modsatte, hvis ikke der arbejdes seriøst med ordningen fra 

starten. 

Det er således utrolig vigtigt at virksomheden får udarbejdet den korrekte incitamentsordning til 

medarbejderne, hvor der er hensyn til de gennemgåede forhold, så der opnås en win-win situation for begge 

parter. Det må således seriøst foreslås at der i allerede den indledende fase benyttes rådgivere, med erfaring 

indenfor området, som korrekt kan assistere og vejlede virksomheden og medarbejderen.  
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4. Aktiebaseret incitamentsordninger  
I ovenstående afsnit er foretaget en gennemgang af hvilke forhold der skal tages højde for ved overvejelser 

inden evt. indgåelse af incitamentsordning. Som følge af opgavens afgræsning vil den resterende del af 

afhandlingen tage sit udgangspunkt i aktiebaseret incitamentsordning.  

Såfremt virksomhedens ledelse ønsker at indføre en aktiebaseret incitamentsordning er der 3 forskellige 

typer af ordninger at vælge imellem. De 3 typer er: 

- Optioner  

- Warrants 

- Køb af aktier her-og-nu 

Derudover består en aktiebaseret incitamentsordning af flere parametre, der danner grundlag for den samlede 

ordning. For at udarbejde en aktiebaseret incitamentsordning skal der foretages en vurdering af hvert enkelt 

parameter.  

Den færdig designet aktiebaseret incitamentsordning vil have betydning i forhold til de skattemæssige og 

økonomiske forhold og konsekvenser for virksomheden, dens aktionærer og dens medarbejder der indgår i 

ordningen.  

Som følge heraf foretages der en gennemgang af de forskellige typer af aflønningsinstrumenter ved 

aktiebaseret incitamentsordninger samt de forskellige paramenter der danner grundlaget for ordningen. 

4.1. Aflønningsinstrumenter ved aktiebaseret incitamentsordninger  

 Optioner  

En optionsaftale er en kontrakt mellem udsteder (virksomhed) og erhverver (medarbejder), der giver ret til 

enten at købe eller sælge et underliggende aktiv til en aftalt pris på et aftalt fremtidigt tidspunkt. Aktivet kan 

være en aktie, obligation, råvare eller et aktieindeks. Ved en aktiebaseret incitamentsordning vil det 

underliggende aktiv være en aktie. 

Optionsaftalen skal indeholde følgende: 

-  Underliggende aktiv: Hvilket underliggende aktiv (en aktie, obligation, råvare eller et aktieindeks) 

optionen giver ret til. 

-  Udløbsdato: Hvornår skal optionen udnyttes 

-  Optionspræmien: Hvilken pris skal der betales ved erhvervelsen af optionen. 

-  Aftalekurs: Hvilken pris skal der betales for at udnytte optionen. 

Der findes to typer af optioner: 

- Call-optioner (køberet):  

- Put-optioner (salgsret) 
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En call-option giver ret, men ikke pligt, til at købe det underliggende aktiv til en aftalt pris på et aftalt 

tidspunkt.  

En put-option giver ret, men ikke pligt, til at sælge det underliggende aktiv til en aftalt pris på et aftalt 

tidspunkt. 

Ved en aktiebaseret incitamentsordning anvendes i de fleste tilfælde en call-option. Som eksempel kan en 

call-option give medarbejderen ret, men ikke pligt, til at købe 1.000 aktier til kurs 100. Hvis markedskursen 

på aktierne på udnyttelsestidspunktet er kurs 140, kan medarbejderen opnå en gevinst på 40 kr. pr. aktie ved 

at udnytte optionen. Hvis markedskursen derimod er 60, vil medarbejderen ikke udnytte optionen, da 

medarbejderen i så fald vil betale 40 kr. for meget pr. aktie. 

For børsnoterede virksomheder vil det typisk være relativt simpelt at opgøre markedskursen på udstedelses- 

og udnyttelsestidspunktet, som følge af at virksomhedens aktier handles på et aktivt marked.  

Omvendt kan det være vanskeligt at fastsætte for unoterede virksomheder, da deres aktier netop ikke handles 

på et aktivt marked. 

Som led i en optionsaftale kan det aftales, at der kan ske differenceafregning. Ved differenceafregning, 

afregnes erhververen kontant af forskellen mellem aftalekursen og markedskursen på udnyttelsestidspunktet. 

Tages der udgangspunkt i ovenstående eksempel, vil det give erhververen ret til en kontantafregning på 40 

kr. pr. aktie, hvis kursen er 140 på udnyttelsestidspunktet. 

En unoteret virksomheds krav om at foretage differenceafregning kan indsættes, dersom virksomheden ikke 

ønsker eller har mulighed for at levere aktier til medarbejderen, eller medarbejderen ikke ønskes blandt 

ejerkredsen.  

Medarbejderen kan ønske differenceafregning7 såfremt der ikke ønskes ejerskab af aktier i den unoterede 

virksomhed, grundet medarbejderens personlige holdning om at eje aktier, eller denne ikke længere er 

medarbejder i virksomheden. 

Differenceafregning kan også opstå hvis medarbejderen sælger sine aktier i direkte forlængelse af 

udnyttelsen af aktieoption.  

Differenceafregningen kan enten ske delvist eller fuldstændigt. Ved delvis differenceafregning, afregnes 

medarbejderen dels i aktier og dels i kontanter. Hvis det er aftalt at der alene sker differenceafregning, vil det 

betyde at medarbejderen udelukkende vederlægges i kontanter. 

Levering af aktier kan alene ske med virksomhedens egne aktier. Såfremt virksomheden ikke allerede ligger 

inde med en beholdning af egne aktier, skal virksomheden enten udstede fondsaktier eller erhverve aktier hos 

eksisterende aktionærer. 

                                                      

7 Differenceafregning: Medarbejderen modtager ikke aktie men modtager fortjeneste på optionen kontant. Fortjenesten 
opgøres som forskellen mellem udnyttelseskurs og markedskursen på den underlæggende aktie.  
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Selskabsretligt vedtages tildelingen af optionen til medarbejderen enten på en generalforsamling, eller 

generalforsamlingen kan give virksomhedens øverste ledelse tilladelse til at udstede optioner inden for et 

aftalt råderum. 

 Warrant 

En warrantaftale er en kontrakt mellem udsteder (virksomhed) og erhverver (medarbejder), der giver 

medarbejderen ret til at nytegne aktier i den udstedende virksomhed til en aftalt pris på et aftalt tidspunkt. 

Aftalen skal indeholde følgende: 

- Underliggende aktiv: Hvilken underliggende aktie giver warrant ret til. 

- Udløbsdato: Hvornår skal warrant senest udnyttes. 

- Warrants præmien: Hvilken præmie skal der betales ved erhvervelsen af warrant. 

- Aftalekurs: Hvilken pris skal der betales for at udnytte warrant. 

Der forekommer forskellige betegnelser for en warrant, fx kan den benævnes som en tegningsret eller 

tegningsoption. 

Ved anvendelsen af en warrant sker der en aktieudvidelse af den udstedende virksomheds aktiekapital. Dette 

medfører at virksomhedens nuværende ejerkreds bliver udvandet, hvilket kan illustreres således: 

 

Warrants adskiller sig herved i forhold til en aktieoption, da der sker tildeling af eksisterende aktier, samt at 

der ikke kan foretages differenceafregning ved warrant. 

Når en medarbejder udnytter sin warrant medfører det en ret til at tegne nye aktier i virksomheden til den 

forhåndsaftalte pris/tegningskurs. Den forhåndsaftalte tegningskurs vil som udgangspunkt være lavere end 

virksomhedens markedskurs, såfremt warrant tildeles som en aktiebaseret incitamentsordning. Forskellen 

mellem tegningskursen og markedskursen er således den værdi, som de eksisterende ejere overfører til den 

nye medejer. Hvilket kan illustreres således: 

 

 

Virksomhed med samme vækst 500.000 stk. 50.000 stk. 10%
Virksomhed med vækst efter udnyttelsen 5.000 stk. 0 stk. -1%
Virksomhed med vækst før udnyttelsen 550.000 stk. 50.000 stk. 9%

Nominelt 
antal aktier

Aktionær 
med 10% 
ejerskab

Ejerandel i 
procent for 
aktionæren 

Aktier før aktieudvidelse 500.000 stk. 200,00 1.000 t.kr.
Nytegnede aktier i forbindelse med udnyttelse af warrant 5.000 stk. 100,00 5 t.kr.
Aktier efter aktieudvidelse 505.000 stk. 199,00 1.005 t.kr.

Nominelt 
antal aktier

Kurs Virksom-
hedens værdi
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Markedskursen findes, ligesom ved en option, enten ved børskursen eller ved en værdiansættelse af 

virksomheden - dette for unoterede virksomheder. Der skal tages højde for at der sker en udvanding af 

virksomhedens eksisterende ejeres relative ejerandel, hvorved der i formlen skal indregnes en 

korrektionsfaktor, der tager højde herfor. 

Selskabsretligt vedtages tildelingen af warrants til medarbejderen enten på en generalforsamling, eller 

generalforsamlingen kan give virksomhedens øverste ledelse tilladelse til at udstede warrants inden for et 

aftalt råderum. 

 Køb af aktier 

Den tredje mulighed er en mere simpel metode i forhold de to øvrige metoder. Her kan en medarbejder 

erhverve ejerandele i virksomheden ved enten at købe eksisterende aktier eller ved at nytegne aktier i 

virksomheden. Dette kan ske til en favørkurs eller markedskurs. Såfremt det sker til favørkurs, vil 

favørelementet blive beskattet som personlig indkomst. Hvis medarbejderen derimod køber aktierne til 

markedskurs, vil det være at betragte som et normalt køb af aktier, og der vil ikke ske beskatning af 

medarbejderen på købstidspunktet.  

I nogle situationer er denne (køb af aktie-modellen) model at foretrække, da medarbejderen bliver medejer 

med det samme, modsat de øvrige ordninger, hvor der går en kortere eller længere periode før medarbejderen 

træder ind i ejerkredsen. Omvendt er ulempen for medarbejderen, at det kræver, at medarbejderen investerer 

i virksomheden med det samme, og dermed ikke har mulighed for at ”vente og se” hvorledes virksomhedens 

værdi udvikler sig, som det vil kunne ses ved en options- eller warrantsaftale. For virksomheden kan det også 

være en ulempe at medarbejderens motivationsfaktor kan forsvinde, da medarbejderen allerede nu er blevet 

aktionær, og derfor ikke har et mål at stræbe efter. Omvendt kan der argumenteres at medarbejderen allerede 

nu er blevet medejer, hvilket bør øge motivationsfaktoren, da medarbejderen allerede nu får andel i 

virksomhedens resultater. 

4.2. Paramenter der danner grundlag for en aktiebaserede incitamentsordning 

 Betingelser  

Virksomheden skal vurdere om den tildelte aktiebaserede incitamentsordning til medarbejderen skal være 

omfattet af betingelser, som skal være opfyldt, før der kan ske tildeling heraf eller/og udnyttelse af tildelte 

aktieoption og warrant. 

En aktiebaseret incitamentsordning tildeles til virksomhedens medarbejder med forventning om leveringen af 

merværdiskabelse for virksomheden og dens ejere. Derfor vil en aktiebaseret incitamentsordning som 

udgangspunkt indeholde betingelser som skal opnås, før medarbejderen kan udnytte, sin aktiebaserede 

incitamentsordning.  

Som udgangspunkt vil en aktiebaseret incitamentsordning have den betingelse at medarbejderen forsat er 

ansat for virksomheden, grundet virksomheden ønsker at tilknytte medarbejderen til virksomheden samt at 

medarbejderen skal have bidraget til virksomhedens værdiudvikling. Dog forekommer der begrænser hvilken 
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konsekvenser det vil medføre såfremt medarbejderen fratræder sin stilling eller bliver opsagt som følge af 

aktieoptionsloven og funktionærloven.   

Derudover kan der i ordningen være tilknyttet betingelser, der er relaterende til resultatorienterede mål fx 

omsætning, indtjening eller andre direkte målbare nøgletal, som den pågældende medarbejder skal opnå helt 

eller delvis for at i denne forbindelse kan medarbejderen udnytte sin aktiebaserede incitamentsordning.  

Virksomheden skal i forbindelse med betingelse om resultatorienterede mål være opmærksom på, at der kan 

forekomme øget risici for bevidst eller ubevidst rapporterings- og regnskabsmanipulation fra medarbejderens 

side, hvis medarbejderen ubetinget ønsker at opfylde betingelserne i sin aktiebaserede incitamentsordning. Et 

sådant forhold vil ske uden tanke for helheden, hvilket kan have en meget negativ påvirkning af 

virksomhedens værdiskabelse, udover det sandsynligvis ikke er lovligt og derved kan pådrage virksomheden 

tidstab ved evt. retssag mod medarbejderen, hvis/når den evt. manipulation opdages.  

Endvidere kan betingelser have indflydelse på hvornår retserhvervelsestidspunktet forekommer og derved 

kan det have en skattemæssig konsekvens for beskatningstidspunktet.8 

 Tildeling af aktier 

Virksomheden skal vurdere hvor mange aktier, der skal være indeholdt i medarbejderens aktiebaserede 

incitamentsordning, inden denne præsenteres for medarbejderen.  

Vurderingen af antallet af aktier bør foretages ud fra hvor stor en værdi og grad af ejerskab, der ønskes at en 

medarbejder kan opnå gennem ordningen. Virksomheden skal således tage højde for den forventede 

markedspris og udnyttelseskursen, da forskellen mellem disse to faktorer vil være medarbejderens gevinst 

ved udnyttelsen. 

Derudover skal der tages beslutning om den aktiebaserede incitamentsordning skal tildele medarbejderen ved 

en enkelt tildeling eller ved løbende tildeling, i mindre portioner med kort tidsinterval eller i større portioner 

med længere tidsinterval. 

Ved løbende tildeling af aktiebaserede incitamentsordning i mindre portioner kan der lettere ske tilpasning i 

forhold til virksomhedens økonomi samt medarbejderens præsentation. 

Virksomheden kan ved løbende tildeling foretage tilpasning af den aktiebaserede incitamentsordning således 

der kan foretages tilpasninger af aftalen.  Derudover vil det skabe større motivation for medarbejderen for at 

opfylde de evt. opstillede betingelser samt fortsætte sin ansættelse i virksomheden. Medarbejderen vil 

løbende blive. Denne løsning vil for virksomheden administrativt kræve en del tidsforbrug da der over tid 

skal foretages mange tildelinger og dermed sørges for at aktier er til rådighed mv.  

                                                      

8 Henv. til afsnit 5.1.1 
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 Vester - Optjeningsperiode 

Den aktiebaseret incitamentsordning kan som hovedregel tilbydes for at kunne skabe større mulighed for at 

fastholde medarbejderen og ses som en langsigtet investering. Dette medfører at aktiebaserede 

incitamentsordninger til medarbejdere ofte tilbydes med en løbetid på over fx 3 – 5 år, der opfattes som 

medarbejderens optjeningsperiode.  

Den langsigtede ordning kan have den ulempe, for alle involverede parter, at virksomheden er i en anden 

situation, positiv eller negativ, end dengang den aktiebaserede incitamentsordning blev tildelt 

medarbejderen. Det skal i denne forbindelse holdes for øje, at medarbejderen først har mulighed for at 

udnytte den tildelte incitamentsordning efter optjeningsperiodens udløb.  

 Værdiansættelse  

Værdiansættelsen af unoterede virksomheder er som udgangspunkt vanskelig, idet aktierne ikke handles på 

regelmæssig basis, i modsætning til en børsnoteret virksomhed, hvor der sker en daglig ajourføring af 

markedsværdien.  

Som følge heraf er det vigtigt at der i aftalegrundlaget for en aktiebaseret incitamentsordning indføjes en 

metode der dokumenterer hvordan virksomheden værdiansættes. Den anvendte værdiansættelsesmetode skal 

være overskuelig og transparent for alle interessenter, således der ikke kan skabes usikkerhed i forhold til 

metoden, og dermed om værdien fastsættes korrekt. 

Det skal noteres at virksomhedens opmærksomhed også skal være henledt på at værdiansættelsesmetoden 

både skal kunne anvendes på tildelingstidspunktet for en aktiebaseret incitamentsordning og på det evt. 

salgstidspunkt for medarbejders tildelte aktier.  

Til sidst skal det ligeledes nævnes at værdiansættelsesmetoden skal opfylde SKAT´s regler herom, således 

der ikke kan foretages korrektion af metoden på et senere tidspunkt. Der henvises til særskilt afsnit jf. afsnit 

6. - Værdiansættelse af aktiebaseret incitamentsordning. 

 Udnyttelsesperiode  

Udnyttelsesperioden er den periode, hvor medarbejderen kan udnytte den aktiebaserede incitamentsordnings 

tildelte aktieoptioner/warrants og derved modtage aktier i stedet for. Udnyttelsesperioden vil som 

udgangspunkt forekomme 1-2 gange årligt. Udnyttelsesperioden vil som regel have et tidsinterval på 2-6 

uger. 

 Udnyttelseskurs 

Udnyttelseskursen, i en aktiebaseret incitamentsordning, er den fastsatte kurs som medarbejderen kan købe 

aktierne til ved udnyttelse af de tildelte aktieoptioner/warrants. På baggrund heraf er udnyttelseskursen et 

væsentligt parameter i den aktiebaserede incitamentsordning og kan have indflydelse på medarbejderens 

ageren, som følge af forskellen mellem udnyttelseskursen og markedskursen, er medarbejderens gevinst 

såfremt medarbejderen udnyttelser den tildelte aktiebaseret incitamentsordning. 
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Såfremt udnyttelseskursen er lavere end markedskursen på den pågældende aktie, vil medarbejderen sikre sig 

at markedskursen ikke falder i niveau og derved ikke lade virksomheden tage yderligere risici som kan føre 

til at markedskursen falder i værdi.  

Omvendt vil medarbejderen lade virksomheden påtage sig større risici hvis udnyttelseskursen er over 

markedskursen, da medarbejderen har alt at vinde, og intet at tabe, idet medarbejderen vil have incitament 

for få markedskursen til at stige over udnyttelseskursen og herved opnå en gevinst.  

Hvis udnyttelseskursen er lig med markedskursen vil medarbejderens ageren være mere moderat, idet 

incitamentet ligeledes må vurderes som værende moderat.  

Grundet den løbetid, der som regel er i en aktiebaseret incitamentsordning, vil markedskursen for 

virksomhedens aktie som udgangspunkt også blive påvirket af eksterne faktorer, som hverken medarbejderen 

eller virksomheden har mulighed for at øve indflydelse på. For at forsøge at minimere disse påvirkninger kan 

der i en incitamentsordning indarbejdes en løbende justering af udnyttelseskursen. Denne justering kan 

foretages ved fx: 

- Fast justering: Løbende justering, op- eller nedskrivning med en fast eller variabel kursstigning på 

udnyttelseskursen, fx en fast procentsats + markedsrenten.  

- Objektiv justering: Tager udgangspunkt i markedskurser for virksomheder eller brancher der er 

sammenlignelige med virksomheden. 

- Subjektiv justering: Virksomhedens ledelse foretager alene justeringen. 

4.3. Delkonklusion  

En aktiebaseret incitamentsordning giver medarbejderen mulighed for at bliver aktionær i virksomheden. 

Virksomheden kan tildele medarbejderen 3 forskellige aflønningsinstrumenter.  

2 af aflønningsinstrumenterne er som udgangspunkt ens, hvor medarbejderen bliver tildelt aktieoption eller 

warrant og medarbejderen efterfølgende kan vælge at udnytte eller fravælge den, hvorved medarbejderen får 

aktier i virksomheden og derefter har aktionærrettigheder. Ved medarbejderens udnyttelse af aktieoption 

tildeles eksisterende aktier i virksomheden til medarbejderen, mens medarbejderen ved udnyttelse af warrant 

tegner nye aktier i virksomheden.  

Den 3. aflønningsinstrument er at medarbejderen bliver tildelt eller køber aktier i virksomheden med det 

samme. Medarbejderne har således aktionærrettigheder med det samme får allerede del af virksomheden 

overskud. 

Derudover består en aktiebaseret incitamentsordning af flere forskellige parametre som danner grundlaget 

for ordningen og derved gives mulighed for at designe mange forskellige varianter af den enkelte 

aktiebaseret incitamentsordning.  

Derefter skal virksomheden vurdere hvor stor den aktiebaserede incitamentsordning, der ønskes tildelt 

medarbejderen, herunder hvor stort et favørelement og ejerandel virksomheden ønsker medarbejderen kan 

opnå.  
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Derudover skal det vurderes om der skal indføjes betingelser til aftalen samt om der skal forekomme en 

vester periode for medarbejderen. Sluttelig skal vurderes hvilken udnyttelsesperiode for medarbejderen, der 

skal indføjes i ordningen. Medarbejderen skal nu gøre sig berettiget til at opnå indløsning af den aftalte 

incitamentsordning.  

Ved udvisning af omhyggelighed kan virksomheden foretage sammensætning af de enkelte parametre og 

valg af aflønningsinstrument, således at designet på den tildelte aktiebaserede incitamentsordning bliver 

bedst mulig for alle involverede parter. 

   



Cand.merc.aud.  Aktiebaserede incitamentsordninger Peter Leth Keller 
Kandidatafhandling I unoterede virksomheder 
 
 

Side 22 af 95 
 

5. Skattemæssige forhold ved aktiebaseret incitamentsordning 
I forbindelse med tildeling af en aktiebaseret incitamentsordning forekommer der skattemæssige overvejelser 

både ud fra virksomhedens-, ejernes- og medarbejderens synsvinkel.  

I dette afsnit vil først blive redegjort for de grundlæggende skattemæssige forhold, der forekommer for 

medarbejderen, virksomheden og dens ejere.  

Dernæst vil der i dette afsnit blive belyst, hvorledes der sker beskatning af de forskellige former af 

aktiebaserede incitamentsordninger, så der kan foretages en optimering og tilpasning af den aktiebaserede 

incitamentsordning, der vælges anvendt. Dette skal ses i lyset af en delvis aflønning af medarbejderen sker 

med den aktiebaserede incitamentsordning, og ordningen kan udformes forskelligt alt efter hvilken type der 

vælges. Ordningstyperne medfører alle forskellige skattemæssige forhold i relation til medarbejderen, 

virksomheden og ejerkredsen.  

5.1. Grundlæggende skattemæssige forhold  

 Medarbejderen  

Tildeling af aktiebaserede incitamentsordninger 

Hovedreglen er at medarbejderen som udgangspunkt er skattepligtig af enhver form for løn, herunder 

personalegoder eller andet vederlag der modtages i forbindelse med et arbejdsforhold Jf. SL § 4, litra a og § 

4, stk. 1. I forhold til personalegode og naturalier behandles værdiansættelsen efter LL § 16. 

Indtægter beskattes jf.  SL § 4, og gældende praksis efter retserhvervelsesprincippet, hvilket betyder at der 

sker beskatning ved erhvervelse af en indtægt, hvilket som udgangspunkt er ensbetydende med 

aftaletidspunktet. Beskatningen sker dog først i praksis på udbetalingstidspunktet følge af bl.a. KSL § 46, 

stk. 1-2. 

En aktiebaseret incitamentsordning beskattes derfor på retserhvervelsestidspunktet. 

retserhvervelsestidspunktet er som udgangspunkt ens med tildelingstidspunktet, hvilket er lig med på det 

tidspunkt virksomheden foretager beslutning om tildeling. 

Retserhvervelsestidspunktet kan dog være udskudt, hvis tildeling af den aktiebaserede incitamentsordnings 

er omfattet af LL § 289 eller LL § 7P10, eller hvis den tildelte aktiebaserede incitamentsordning indeholder 

betingelser som udskyder medarbejderens retserhvervelsestidspunktet11.  

Det vil almindeligvis ikke være forbundet med større vanskeligheder med at afgøre 

retserhvervelsestidspunktet. Ved tilknyttede betingelser til indkomsterhvervelsen kan det derimod være 

                                                      

9Henv. til afsnit - 5.2.1, vedr. beskatningsreglen LL § 28 
10Henv. til afsnit - 5.2.2, vedr. beskatningsreglen LL § 7P 
11Henv. til afsnit - 4.2.1, vedr. betingelser  
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vanskeligt at afgøre retserhvervelsestidspunktet, da betingede aftaler ikke er lovreguleret i forhold til 

retserhvervelsestidspunktet. I disse forhold følger de skattemæssige regler de Obligationsretlige regler.12  

I de Obligationsretlige regler foretages der sondring af betingede erhvervelser, om de enten er resolutive eller 

suspensive betingelser, hvilket hhv. betyder om betingelsen er opløsende eller suspenderende. 

Resolutive betingelser er betingelser, hvor der er erhvervet ret til en indtægt iht. en aftalen, men hvor den 

erhvervede ret efterfølgende kan falde bort, hvis de aftalte betingelser indtræffer. Dette betyder således 

indtægten skal beskattes på aftale tidspunktet og der herved ikke sker en udskydelse af beskatningen.  

Suspensive betingelser er betingelser, hvor der sker en udskydelse af retsvirkningen af aftalen, hvor 

retsvirkningen først indtræder når betingelsen er opfyldt. Dette betyder at indtægten først er erhvervet på det 

tidspunkt, hvor betingelsen er opfyldt, og derved først skal beskattes på dette tidspunkt. Der sker således en 

udskydelse af beskatningen. 

Det kan skematisk illustreres således13 

 

Denne forskydning af retserhvervelsestidspunktet, kan ske ved at medarbejderen fx skal være ansat i en 

minimumsperiode eller medarbejderen skal opnå bestemte resultater inden for en nærmere defineret periode. 

Dette ses tit indført i en aktiebaseret incitamentsordning, da der fra virksomhedens side ønskes en 

længerevarende incitamentseffekt 

Retserhvervelsestidspunktet har derudover indflydelse på hvornår anskaffelsestidspunktet for aktier, 

forekommer ved tildeling af aktier samt om der ved tildeling af en aktiebaserede incitamentsordning sker 

som vederlag eller om medarbejderen har betalt fuld markedsværdi for tildelingen. 

Salg af aktier  

Som udgangspunkt sker der ikke beskatning af værdistigninger og værditab på det enkelte formuegrundlag 

herunder salg af aktier, aktieoptioner og warrant, Jf. SL § 5, stk. 1, litra a. men som følge af ABL § 1, stk. 1 

samt § 7, skal der ske beskatning af fortjenesten eller tab i henhold til de almindelige regler i ABL.  

                                                      

12 (Aktieløn, 2009, s. 262) 
13 (Aktieløn, 2009, s. 262) 

Betingelse indtræder ikke 
Retserhvervelsen forekommer 
ikke Retserhvervelsen opretholdes

Betingelse indtræder 
Retserhvervelsen 
forekommer, når betingelsen Erhvervelsen ophæves 

Suspensive betingelser Resolutive betingelser
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 Virksomheden  

Tildeling af aktiebaserede incitamentsordninger 

Arbejdsgiveren har jf. SL § 6, stk. 1, litra a. som udgangspunkt skattemæssigt fradrag for de afholdte 

omkostninger i forbindelse med et arbejdsforhold. Fradraget svarer til driftsomkostninger i skattemæssig 

henseende. 

Lønningsomkostninger, herunder aflønning med aktiebaserede incitamentsordninger, der kan anses for 

omkostninger som er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedens indkomst, er der som 

udgangspunkt fradragsret for jf. SL § 6, litra a,14 med den tilknyttede betingelse, at aflønning sker til en 

medarbejder15 jf. SKM2001.526.LR.  

Ved tildeling af bonusordning som udløses ved betinget salg eller ved børsnotering af virksomheden, vil 

virksomheden som udgangspunkt ikke kunne opnå fradrag for denne bonusordning og de afholdte 

omkostninger i forbindelse med denne. Dette begrundes med at de afholdte omkostninger ikke er direkte 

forbundet med erhvervelse, sikring og vedligeholdelse af virksomhedens indkomst. Derimod er 

omkostningen afholdt primært af interesse for virksomhedens, og derfor er den ikke er en driftsomkostning. 

Skatteretligt foretages der således en vurdering af den tildelte bonusordning, hvor det fastlægges om det er en 

fastholdelsesbonus eller transaktionsbonus, hvor tildelingen sker af primær interesse for virksomhedens 

aktionærer. 

I relation til vurderingen omkring interesse, i forhold til en ikke teoretisk synsvinkel, kan det være vanskeligt 

at vurdere, da der som udgangspunkt for virksomheden og dens aktionærer ofte er et interessesammenfald.16 

Praksis for bonusordning finder tilsvarende anvendelse for aktiebaserede incitamentsordninger. Dette 

kan/bør diskuteres, da aktieløn adskiller sig fra bonusløn på nedenstående væsentlige områder:17 

- Aktieløn afhænger af aktiekursen og dermed et eventuelt salgsprovenu 

- Unoterede virksomheder kan være kommercielle, og der kan være praktiske årsager til, at 

aktionærerne ikke ønsker medarbejdere bør være aktionærer, inden der fx sker et salg eller en 

børsnotering. 

Der må derfor foretages en vurdering af hver enkelt tildelt aktiebaserede incitamentsordning, for at finde ud 

af om tildelingen sker med primær interesse for virksomheden eller for dens aktionærer, for derved at være i 

stand til at vurdere om virksomheden har fradragsret for de afholdte omkostninger.  

                                                      

14 (SKM2002.571.HR, 2002) – Højesteret nåede frem til, at arbejdsgiverselskabet havde ret til fradrag for 
favørelementet som driftsomkostninger efter SL § 6, litra a.  
15Medarbejder defineres som en ansat i virksomheden, have indgået aftale om levering af personligt arbejde for 
virksomheden eller være bestyrelsesmedlem i virksomheden eller tilhørende hjælper i virksomhedens bestyrelse. 
16 Vurderingen af denne begrundelse er vanskelig at gennemføre i praksis, idet aktionærernes og virksomhedens 
interesse bære være sammenfaldene, jf. (Aktieløn, 2009, s. 138) 
17 (Aktieløn, 2009, s. 139) 
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Levering af aktier  

For virksomheder skal værdistigninger og værditab på det underliggende formuegrundlag ikke medregnes i 

den skattepligtige indkomst jf. SL § 5, stk. 1, litra a. Fortjeneste og tab ved afståelse af aktier medregnes dog 

i opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i Aktieavancebeskatningsloven jf. ABL § 1, stk. 1. 

samt § 6.  

Ved fortjeneste eller tab ved salg af egne aktier medregnes dette ikke i opgørelsen af virksomhedens 

skattepligtige indkomst jf. ABL §10.  

Ved kapitalforhøjelse gennem en udvidelse af antallet af aktier er indskuddet ikke skattepligtig, jf. SEL § 13, 

stk. 1, nr. 1.  

 Virksomhedens aktionærer 

Ved en tildeling af en aktiebaseret incitamentsordning til virksomhedens medarbejder vil det som 

udgangspunkt ikke påvirke virksomhedens aktionærer, udover at der kommer en ny aktionær i 

virksomheden. Det kan dog medføre at der forekommer en ny skattemæssig situation for virksomhedens 

aktionærer, idet der kan ske ændring på deres individuelle skattemæssige udgangspunkt.  

Hvis der tildeles aktiebaserede incitamentsordninger med warrant til medarbejderen, vil det medføre en 

forøgelse af antallet aktier i virksomheden, hvis medarbejderen udnytter retten hertil. Derved sker der 

udvanding for virksomhedens eksisterende aktionærer, der betyder at deres ejerandel bliver formindsket.  

Når virksomhedens eksisterende aktionærer får formindsket deres ejerandel medfører dette et tab, som de 

nuværende aktionærer ikke har fradragsret for jf. ABL § 16, stk. 1, jf. stk. 2, som følge af at det ikke er en 

gave til medarbejderen, men tildelingen er sket som vederlag for personligt arbejde. 

Derudover skal virksomhedens eksisterende aktionærer være opmærksom på hvordan deres ejerandel relativt 

ændres ved kapitalændringen ved medarbejderens eventuelle udnyttelse af tildelt warrant. Dette skyldes at 

der forekommer forskellige skattemæssige regler i forhold til ejerandels relative størrelse, både i forhold til 

beskatning af afståelse, modtagelse af udbytte og evt. indgåelse i sambeskatning samt ved evt. skattemæssige 

statusskift på aktierne.  

Ved afståelse af aktier skal opgørelse af fortjeneste og tab som udgangspunkt medregnes i den skattepligtige 

indkomst jf. reglerne i Aktieavancebeskatningsloven jf. ABL § 1, stk. 1 samt § 6., dog forekommer 

undtagelser hertil, jf. ABL § 8., nemlig hvor fortjeneste og tab ikke skal medtages i den skattepligtige 

indkomst, hvilke tilfælde er: 

- Koncernselskabsaktier - aktier hvor ejeren har bestemmende indflydelse i den ejede virksomhed, jf.  

SEL § 31.  

- Datterselskabsaktier - aktier hvor der ejes mere end 10% af det samlede antal aktier 

 jf. ABL § 4A, stk. 1.  

- Skattefri porteføljeaktier, forekommer såfremt at de ejede aktier er i en unoteret (ikke optaget til 

handel på et reguleret marked) virksomhed, og der ejes mindre end 10% af det samlede antal aktier i 
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virksomheden, jf. ABL § 4C, stk. 1, med betingelse af at virksomheden er skattepligtig efter SEL § 

1, stk. 1, nr. 1, jf. ABL § 4C, stk. 5.  

Udbytte beskattes som udgangspunkt som skattepligtig indkomst, jf. SL § 4, stk. 1, litra e og LL § 16A, stk. 

1., dog forekommer følgende undtagelser:  

- Udbytte på egne aktier medregnes ikke jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 3 

- Udbytte fra datterselskaber og koncernselskaber, medregnes ikke i den skattepligtige indkomst jf. 

SEL § 13, nr. 2 

- Udbytte fra skattefri porteføljeaktier, medregnes kun med 70% af udbytte i den skattepligtige 

indkomst jf. SEL § 13, stk. 2. 

Sambeskatning forekommer når en aktionær har bestemmende indflydelse i 2 eller flere virksomheder jf. 

SEL § 31C, stk. 1. Sambeskatning vil almindeligvis blive vurderet som en fordel, da de koncern-  forbundne 

virksomheder kan benytte hinandens underskud, såfremt dette forekommer. 

Skattemæssigt statusskifte på aktiebeholdningen sker når aktier overgår fra en status, hvor gevinst og tab 

medregnes til den skattepligtige indkomst, til anden status, hvor gevinst og tab ikke medregnes til den 

skattepligtige indkomst, eller omvendt, jf. ABL § 33 A. Ved skift af skattemæssig status anses aktier for 

afstået og anskaffet igen til handelsværdien på tidspunktet for skift af skattemæssig status jf. ABL § 33 A, 

stk. 1.18 

Hvis en unoteret eller noteret virksomhed ejer aktier i en unoteret virksomhed, har det ikke en skattemæssig 

betydning, at der sker skattemæssigt statusskifte i forhold til den skattepligtige indkomst, idet fortjeneste/tab 

på unoteret virksomheder ikke skal medtages i den skattepligtige indkomst jf. ovenstående undtagelser. Det 

har dog en betydning for virksomheden for beskatning af modtaget udbytte og evt. ændring af 

sambeskatning.  

5.1.3.1. Aktionær med personlig ejet aktier 

Hvis aktierne i en virksomhed ejes personligt, gælder ovenstående regler ikke regler, men derimod gælder 

nedenstående regler omkring beskatning:  

Afståelse af aktie medregnes som fortjeneste eller tab i den skattepligtige indkomst jf. ABL § 12, herunder 

ABL § 17 og SL § 4, stk. 1, litra a. Der skal gøres opmærksom på at tab på aktier, som er unoterede, og ikke 

har været optaget på et reguleret marked i tiden hvor de har været ejeren i hænde, kan modregnes i den 

skattepligtige indkomst jf. ABL § 13, stk. 1. og 2.  

Udbytte beskattes som aktieindkomst i aktionærens personlige indkomst jf. ABL. 

                                                      

18 (Den juridiske vejledning 2017-2, s. C.B.2.3.7) 
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 Konklusion 

Ved tildeling af aktiebaseret incitamentsordning skal medarbejderen beskattes af værdien af ordningen på 

retserhvervelsestidspunktet. Værdien beskattes som personlig indkomst. Efter leveringen af aktierne til 

medarbejderen beskattes medarbejderen efter aktieavancebeskatningsreglerne, hvilket medfører beskatning 

af avancen ved salg af aktierne, som aktieindkomst hos medarbejderen. Dog forekommer der undtagelser 

hertil, således at beskatningen udskydes til udnyttelsestidspunktet eller salgstidspunktet på aktierne.  

Virksomheden har som udgangspunkt fradragsret for tildelingen af favørelementet til virksomhedens 

medarbejder, da omkostningen afholdes for at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedens indkomst.  

Dog såfremt tildelingen sker med primær interesse for virksomhedens aktionærer vil virksomheden ikke 

opnå fradrag herfor. Ved kapitaludvidelse eller salg af egne aktier i forbindelse med medarbejderens 

udnyttelse af hhv. warrant eller aktieoption, vil denne transaktion ikke indgå i virksomhedens     

skattepligtige indkomst.  

Virksomheden aktionærer medføres som udgangspunkt ikke skattemæssige konsekvenser ved tildeling af 

aktiebaserede incitamentsordninger til medarbejdere. Ved kapitalforhøjelse i virksomheden vil aktionæren 

ikke være skattepligtig af transaktionen. Aktionæren skal holde for øje om en kapitalforhøjelse kan medføre 

statusskift på aktierne i virksomheden. Det vil dog ikke medføre beskatning for aktionæren, når aktierne er 

placeret i en unoteret virksomhed.  

5.2. Aktieoption og warrant  

Som følge af de skattemæssige forhold som udgangspunkt er ens ved en aktiebaseret incitamentsordning 

med aktieoption eller med warrant, behandles disse to typer af incitamentsordninger, under samme afsnit. I 

tilfælde af eventuelle forskelligheder i skattemæssige forhold vil disse blive behandlet særskilt. 

Når en aktiebaseret incitamentsordning udformes som en aktieoption for medarbejderen, betyder det at 

medarbejderen får en mulighed for at købe eksisterende aktier i virksomheden, mens det ved en 

warrantoption betyder at medarbejderen får mulighed for at tegne nye aktier i virksomheden.  

Der foretages nedenfor en analyse af de skattemæssige forhold ved aktiebaseret incitamentsordning med 

aktieoption og med warrant, i forhold til den pågældende medarbejder, der tildeles aktieoption eller warrant, 

og for virksomheden der tildeler incitamentsordningen samt hvilken indflydelse dette har for virksomhedens 

eksisterende aktionærer.  

Ved tildeling af en aktiebaseret incitamentsordning med aktieoption og warrant forekommer der tre 

forskellige beskatningstyper, der har indvirkning på de skattemæssige konsekvenser for medarbejderen, 

virksomheden og aktionærerne: 

-  Aktieoption og warrant som vederlag – efter LL § 28 

-  Aktieoption og warrant som vederlag – efter LL § 7 P 

-  Aktieoption og warrant som vederlag – udenfor LL § 28 og LL § 7 P 
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 Aktieoption og warrant som vederlag – efter LL § 28 

Ved benyttelse af LL § 28 sker der udskydelse af beskatningen af tildelte aktieoption eller warrant, til det 

tidspunkt medarbejderen udnytter eller afstår fra at udnytte den tildelte aktieoption eller warrant. For at være 

i stand til at udnytte beskatningsreglerne i L § 28, skal nedenstående betingelser opfyldes. 

5.2.1.1. Betingelse for at benytte LL § 28 

- Vederlag 

Aktieoption eller warrant skal være modtaget som vederlag for personligt arbejde. Dette betyder at såfremt 

medarbejderen køber aktieoption eller warrant til markedsprisen, kan der ikke ske beskatning efter LL § 28. 

Dog kan der ske beskatning efter LL § 28 såfremt købet ikke sker til markedspris men med favørelement. 

Vurderingen heraf sker på retserhvervelsestidspunktet.   

- Personer 

Modtager af aktieoption eller warrant skal enten være ansat i virksomheden, have indgået aftale om levering 

af personligt arbejde for virksomheden eller være bestyrelsesmedlem i virksomheden eller tilhørende hjælper 

i virksomhedens bestyrelse. Vurderingen af arbejdsforholdet sker på tildelingstidspunktet.   

- Type af aktiebaseret incitamentsordning 

En aktiebaseret incitamentsordning, der skal beskattes efter reglerne i LL § 28, skal indeholde en aktieoption 

eller en warrant til modtageren, hvor der gives ret til at erhverve eller tegne aktier. Der forekommer ingen 

yderligere krav til hvilke aktieklasser, der kan gives ret til at erhverve, eller tegne aktier i. 

Ved aktieoption kan der også tildeles ret til at foretage differenceafregning, dog må der ikke udelukkende 

afregnes med differenceafregning. Derudover må der ikke ske tildeling af en salgsoption. 

Medarbejderen kan kun blive tildelte med warrant hvor medarbejderen har udfører arbejdet for 

virksomheden eller i en koncernforbundet virksomhed.     

Derimod kan en aktieoption gives i hvilken som helst virksomhed der ønskes, dog kræver det at det er muligt 

at medarbejderen har mulighed for at modtage aktie i virksomheden. 

5.2.1.2. Skattemæssige konsekvenser for medarbejderen 19 

Tildeling af aktieoption eller warrant 

Ved benyttelsen af beskatningsregler i LL § 28 medfører det udskydelse af beskatningstidspunktet, som 

flyttes fra retserhvervelsestidspunktet til udnyttelsestidspunktet. Dette betyder i praksis at medarbejderen 

først beskattes af en aktieoptions eller en warrant´s værdi, når der sker udnyttelse eller afståelse.  

Udnyttelse af aktieoptionen eller warrant 

Hvis medarbejderen ikke udnytter optionerne eller tegningsretterne, beskattes medarbejderen ikke, jf. LL § 

28, stk. 1, sidste pkt. 

                                                      

19 Henv. til bilag 10.1.1, illustreret beskatningsforløb 



Cand.merc.aud.  Aktiebaserede incitamentsordninger Peter Leth Keller 
Kandidatafhandling I unoterede virksomheder 
 
 

Side 29 af 95 
 

Ved udnyttelse af aktieoption eller warrant opgøres beskatningsgrundlaget som forskellen på 

markedsværdien af virksomhedens aktie på udnyttelsestidspunktet og den pågældende aftalte udnyttelseskurs 

med fradrag for eventuel egenbetaling fra medarbejderen.  

Ved afståelse af aktieoption eller warrant opgøres beskatningsgrundlaget som afståelsessummen af 

aktieoptionen eller warrant med fradrag for eventuel egenbetaling fra medarbejderen.  

Ved differenceafregning af aktieoption eller warrant, opgøres beskatningsgrundlaget som forskellen på      

det udbetalte beløb, fratrukket eventuel egenbetaling.  

Beskatningen af ovenstående avance sker som personlig indkomst jf. PSL § 3, og sker på grundlag af de 

gældende regler på beskatningstidspunktet, jf. SKM2013.700.HR. Medarbejderen skal således afregne AM-

Bidrag og A-SKAT af beskatningsgrundlagets værdi jf. AMBL § 2, stk. 2, nr. 7.  

Afståelsen af aktierne 

Ved afståelse af de erhvervede aktier, beskattes medarbejdernes fortjeneste eller tab efter reglerne i ABL. 

Opgørelsen af beskatningsgrundlaget opgøres ud fra forskellen på aktiernes anskaffelsessum og 

afståelsessum.  

Anskaffelsessummen på aktier, som er anskaffet efter LL § 28, opgøres til værdien på markedskursen på 

udnyttelsestidspunktet, som følge beskatningsreglerne ved udnyttelse af aktieoption og warrant. 

Anskaffelsessummen svarer således til medarbejderens lønbeskatning ved udnyttelsestidspunktet med    

tillæg af evt. egenbetalinger ved tildelingen og udnyttelse af aktieoption og warrant.  

Udnyttelsestidspunktet for aktier, som er anskaffet efter LL § 28, er på tidspunktet for udnyttelsen jf.         

KL § 33, stk. 1, sidste pkt.  

Afståelsessummen er den modtagne værdi ved medarbejderens salg af aktierne. Fortjeneste eller tab på salget 

medregnes i medarbejderens skattepligtige indkomst som aktieindkomst. 

5.2.1.3. Skattemæssige konsekvenser for virksomheden 

Fradragsret for tildelingen 

Virksomheden har som udgangspunkt fradragsret for afholdte lønningsomkostninger, herunder aflønning 

med option eller warrant, der kan anses for omkostninger, som er afholdt for at erhverve, sikre og 

vedligeholde virksomhedens indkomst. Jf. SSL § 6 stk. 1, litra a. LL § 28 stk. 3, udskydes dog fradragsretten 

til udnyttelsestidspunktet. Vurderingen, om der forekommer fradragsret, sker på retserhvervelsestidspunktet. 

Såfremt medarbejderen kan beskattes efter LL § 28, kan virksomheden få fradrag for forskellen mellem 

aktiens markedskurs og medarbejderens udnyttelseskurs, hvilket svarer til det såkaldte favør-element. 

Såfremt medarbejderen har betalt en præmie for option eller warrant reduceres virksomhedens fradragsret 

tilsvarende. 
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Ved at medarbejder foretager salg eller overdragelse af den aktiebaserede incitamentsordning vil 

virksomheden fortsat bevare fradragsretten på favørelementet på udnyttelsestidspunktet, såfremt det på 

retserhvervelsestidspunktet er vurderet, at favørelementet er en fradragsberettiget omkostning.  

Fortjeneste eller tab på salg af aktier 

Som udgangspunkt skal virksomheden, som afgiver aktier til medarbejderen, opgøre gevinst eller tab efter 

Aktiebeskatningslovens almindelige regler. 20 

Når medarbejderen har modtaget en aktieoption i den tildelte aktiebaserede incitamentsordning vil det 

medføre at virksomheden ”sælger” aktier til medarbejderen. Men som følge af der er tale om salg af egne 

aktier, skal fortjeneste og tab ikke medregnes i den skattepligtige indkomst jf. ABL § 10. 

Hvis medarbejderen har modtaget warrant i den tildelte aktiebaserede incitamentsordning, skal der ligeledes 

ikke medregnes fortjeneste eller tab i virksomhedens skattepligtige indkomst, som følge af der ikke sker 

afståelse af aktier, men derimod en forøgelse af antallet aktier i virksomheden, hvilket betragtes som en 

kapitalforhøjelse, og disse er skattefrie jf. SSL § 13, stk. 1.   

Medarbejder betaling for tildelingen  

Såfremt medarbejderen skal betale for modtagelse af en aktieoption er denne indtægt ikke skattepligtig 

indtægt for virksomheden, da den indgår som betaling for aktierne. Ved betaling for modtagelse af en 

warrant er betalingen ligeledes ikke en skattepligtig indtægt for virksomheden, idet den indgår som en del af 

kapitalforhøjelsen. Såfremt der ikke sker udnyttelse af aktieoption eller warrant anses den evt. indtægt, som 

værende skattepligtig jf. SL § 4. 

Fradragsret for afholdte administrationsomkostninger 

Virksomhedens afholdte omkostninger til revisor, advokater mv., i forbindelse med gennemførelse af 

aktiebaseret incitamentsordning, er fradragsberettiget efter SL § 6, stk. 1, litra a.  

Indberetningspligt  

Virksomheden har krav på at foretage indberetning til SKAT af en tildelt aktieoption eller warrant, hvor der 

sker beskatning efter L § 28 jf. SKK § 7 A stk. 2, nr. 10. Det skal desuden fx oplyses hvornår tildelingen til 

medarbejder sker, samt hvornår en aktieoption udnyttes af en medarbejder.  

5.2.1.4. Skattemæssige konsekvenser for virksomhedens aktionærer 

Aktieoption 

Såfremt der tildeles aktiebaseret incitamentsordning ved aktieoption vil det ikke medføre at virksomhedens 

aktionærer beskattes, idet medarbejder får adgang til at købe virksomhedens egne aktier. Virksomheden kan 

erhverve aktierne fra aktionærerne inden tildeling foretages, hvorledes de grundlæggende beskatningsregler 

er gældende.  

                                                      

20 Henv. til afsnit - 4.2.1, vedr. grundlæggende skattemæssige forhold for virksomheden ved levering af aktier 
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Warrant 

Når medarbejder tildeles en aktiebaseret incitamentsordning ved warrant vil det ikke udløse beskatning af 

virksomhedens aktionærer, selvom tildeling ikke sker med forholdsmæssig tildeling af ny tegning af 

kapitalandele til virksomhedens eksisterende aktionærer, jf. ABL § 16 stk. 1. Modsætningsvis vil et tab ikke 

kunne fradrages.  

Såfremt der gives et favørelement i warrant, vil det betyde at der tegnes aktier til en kurs, der er lavere end 

markedsprisen. Derfor må warrant ikke gives som gave jf. ABL § 16, stk. 2. Vurdering om der forekommer 

favørelement i tildelt warrant, sker på det tidspunkt, hvor generalforsamlingen beslutter om der skal udstedes 

warrant.  

 Aktieoption og warrant som vederlag – efter LL § 7P 

Folketinget har med virkning pr. 1. juli 2016 indført nye skatteregler i LL § 7P. Reglerne har betydning for 

beskatning af aktiebaseret incitamentsordning, der tildeles en virksomheds medarbejder.  

De nye skatteregler medfører at medarbejderen først beskattes, når aktierne sælges, og fortjenesten beskattes 

som aktieindkomst. 

De nye regler gælder kun for personer i ansættelsesforhold, og desuden skal en række yderligere betingelser 

være opfyldt før LL § 7P kan anvendes. 

Såfremt der ikke sker opfyldelse af betingelserne i LL § 7P vil der ske beskatning af medarbejderens 

aktiebaserede incitamentsordning efter reglerne i LL § 16 eller LL § 28.   

5.2.2.1. Betingelse for at anvendelsen af LL § 7 P 

- Aftalen 

Indeholdt i en indgået incitamentsaftale, mellem medarbejderen og virksomheden, skal det fremgå at 

beskatningen skal ske efter LL § 7P. Derudover skal der fremkomme en entydig identifikation af vederlaget, 

herunder om der tildeles aktieoption eller warrant, og i hvilken virksomhed der kan erhverves aktier, 

herunder den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien. Endvidere skal vilkår for tidsrummet mellem 

erhvervelsen og udnyttelsen oplyses, såfremt det indgår i aftalen.  

- Grænsen på 10%  

Favørelementet i aktieoption og warrant må, i aftale årets indgåelse, maksimalt udgøre 10% af 

medarbejderens årsløn inkl. skattepligtige personalegoder og arbejdsgiverens indbetalinger til 

pensionsordning.    

Såfremt favørelementet udgør mere end 10% af medarbejderens årsløn vil det overskydende beløb være 

skattepligtig for medarbejderen, og det beskattes som lønindkomst.  
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Hvis ordningen kan opfylde betingelserne i LL § 2821, vil det overskydende beløb blive beskattet i henhold 

til denne, hvor beskatningstidspunktet vil være lig udnyttelsestidspunktet. Hvis der derimod ikke sker 

opfyldelse af betingelserne i L § 28, vil det overskydende beløb beskattes efter reglerne om aktieoption og 

warrant uden for LL § 28 og LL § 7P.22  

- Ansættelsesforhold 

Medarbejderen skal være ansat i den virksomhed, eller en koncernforbundet virksomhed, hvortil der tildeles 

aktieoption eller warrant. Koncernforhold og ansættelsesforhold skal forelægge på aftaletidspunkt som 

ligeledes er tildelingstidspunktet. Det har således ingen betydning at der ikke forekommer ansættelsesforhold 

på retserhvervelsestidspunktet eller udnyttelsestidspunktet. Aftalen må gerne indeholde en indløsnings- 

klausul ved ansættelsesforholdets ophør.   

- Ingen særlige aktieklasser 

Aktieoption og warrant i den tildelte aktiebaserede incitamentsordning må ikke ske med aktier i særlige 

aktieklasser jf. De Selskabsretlige Regler.  

- Ingen overdragelsesret 

Medarbejderen må ikke overdrage den tildelte aktieoption og warrant til 3. person, med undtagelse af mulig 

overdragelse ved arv, såfremt dette er indskrevet i den gældende aftale.    

- Levering af aktier kontra differenceafregning 

Aftalen for aktieoption og warrant i den tildelte aktiebaserede incitamentsordning, skal give medarbejderen 

mulighed for at erhverve eller nytegne aktier i udstedende virksomhed eller en koncern forbundet 

virksomhed. Der kan også gives mulighed for at medarbejderen kan foretage differenceafregning. Ligeledes 

kan det aftales at medarbejderen skal sælge sine aktier i forbindelse med børsnotering af virksomheden, eller 

såfremt der sker ejerskifte med mindst 50 pct.23 Det må således ikke kun være aftalt, at der udelukkende kan 

foretages differenceafregning for medarbejderen. 24  

Ved differenceafregning vil medarbejderens beskatning ske efter LL § 28, jf. LL § 7 P stk. 11, hvilket 

medfører at beskatning ikke sker som aktieindkomst, men som personlig indkomst. Såfremt den tildelte 

aktiebaserede incitamentsordning ikke kan opfylde betingelser for beskatningen efter LL § 28, sker 

beskatningen efter L § 16. 

5.2.2.2. Skattemæssige konsekvenser for medarbejderen25  

Tildeling af aktieoption og warrant 

Såfremt medarbejderens aktiebaserede incitamentsordning overholder de gældende regler i LL § 7 P kan 

medarbejder beskattes efter denne regel.  

                                                      

21Henv. til afsnit 5.2.1, vedr. LL § 28 
22Henv. til afsnit 5.2.3, vedr. beskatningsregler uden for LL § 28 og 7P 
23 (Den juridiske vejledning 2017-2, s. C.A.5.17.3.3.6)  
24Henv. til afsnit 5.2.4, vedr. vurdering om der forekommer differenceafregning. 
25 Henv. til bilag 10.1.1 og 10.1.3, illustreret beskatningsforløb 
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Fordelen ved beskatningen efter denne regel er, at såfremt medarbejder modtager aktierne til favørkurs vil 

forskellen mellem købskursen og markedskursen først blive beskattet når aktierne sælges. Medarbejderen 

bliver derved ikke beskattet ved tildelingen af aktieoption og warrant. 

Udnyttelse af aktieoption og warrant 

Når en medarbejder ikke udnytter sin warrant, vil medarbejderen forsat være omfattet af LL § 7P, hvilket jf. 

LL § 7 P, stk. 8, medfører det at en eventuel beskatning af gevinst og tab efter Aktieavancebeskatningslovens 

bestemmelser bortfalder.  

Hvis en medarbejder ikke udnytter sin aktieoption vil der ikke ske beskatning hos medarbejderen, jf. KGL § 

30, stk. 3, 3. pkt., jf. stk. 6.  

Udnytter en medarbejder sin aktieoption eller warrant, vil disse blive konverteret til aktier i virksomheden, 

og det tildelte favørelement vil medarbejderen ikke skulle beskattes af som følge af LL § 7 P, hvor 

medarbejderens beskatning udskydes til medarbejderen afstår aktierne.  

Anskaffelsessummen opgøres som medarbejderens betaling ved tildelingen af aktieoption og warrant og 

betaling ved udnyttelsen af aktieoptionen eller warrant. Såfremt medarbejderen ikke skal betale ved 

tildelingen, eller ved udnyttelsen af aktieoption eller warrant, fastsættes anskaffelsessummen til 0 kr. 

Afståelsen af aktierne 

Når medarbejderen afstår sine aktier i virksomheden vil medarbejderen blive beskattet af de almindelige 

regler om aktieindkomst. Jf. ABL § 1, stk. 1 samt § 7. Opgørelsen af aktiernes avance sker på baggrund af 

forskellen mellem aktiernes afståelsessum og anskaffelsessum. Beskatningen sker som aktieindkomst.   

5.2.2.3. Skattemæssige konsekvenser for virksomheden 

Fradragsret 

Som udgangspunkt har virksomheden fradragsret for alle lønomkostninger jf. Statsskattelovens § 6, stk. 1, 

litra a, dog ikke såfremt LL § 7 P anvendes jf. LL § 7 P Stk. 9. Virksomheden har således ikke fradragsret for 

det tildelte favørelement til medarbejderens aktiebaserede incitamentsordning.  

Virksomhedens afholdte omkostninger til revisor, advokater mv. i forbindelse med gennemførelsen af en 

aktiebaseret incitamentsordning er fradragsberettiget efter SL § 6, stk. 1, litra a.  

Som udgangspunkt skal virksomheden, der afgiver aktier til medarbejderen, opgøre gevinst eller tab efter 

Aktiebeskatningslovens almindelige regler. 

Når medarbejderen har modtaget en aktieoption i den tildelte aktiebaserede incitamentsordning vil det 

medføre at virksomheden ”sælger” aktier til medarbejderen, og beskattes efter Aktiebeskatningsloven jf. 

afsnit om grundlæggende skattemæssige forhold. Som følge af der er tale om egne aktier skal fortjeneste og 

tab ikke medregnes i virksomhedens skattepligtige indkomst jf. ABL § 10.  
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Har medarbejderen modtaget warrant i den tildelte aktiebaserede incitamentsordning, skal der heller ikke 

medregnes fortjeneste eller tab i virksomhedens skattepligtige indkomst, som følge af der ikke sker en 

afståelse af aktier, men der foretages derimod en kapitalforhøjelse i virksomheden.  

Medarbejder delvis køber sig til aktieoption og warrant 

Såfremt medarbejderen skal betale for modtagelse af en aktieoption og warrant er denne indtægt ikke en 

skattepligt indtægt, idet den indgår i betalingen for aktierne. Såfremt at der ikke sker udnyttelse af 

aktieoption eller warrant skal indtægten medtages i virksomhedens skattepligtig indkomst jf. SL § 4.  

Indberetningspligt 

Virksomheden skal foretage indberetning til SKAT ved tildeling af en aktieoption og warrant til en 

medarbejder, i henhold til LL § 7P, samt når medarbejderen foretager udnyttelse af en aktieoption. 

5.2.2.4. Skattemæssige konsekvenser for virksomhedens aktionærer 

Som udgangspunkt forekommer der ingen skattemæssige konsekvenser for virksomhedens aktionærer når 

medarbejderen udnytter sin aktieoption eller warrant udover de der allerede er beskrevet i de grundlæggende 

skattemæssige forhold for virksomhedens aktionærer.26 

 Aktieoption og warrant som vederlag – udenfor LL § 28 og 7 P 

Ved aflønning af medarbejderen med aktieoption eller warrant, som ikke opfylder reglerne i LL § 28 og 7 P, 

medfører det beskatning af medarbejder og virksomhed på anden vis.  

Aktiebaseret incitamentsordning der er beskattet uden for LL § 28 og LL § 7 P, vil som udgangspunkt 

være:27 

- Aktieoption, hvor der alene kun kan ske differenceafregning 

- Aktieoption og warrants, der ikke er udstedt af arbejdsgivervirksomheden eller en virksomhed, der er 

koncernforbundet med arbejdsgivervirksomheden.  

- Aktieoption og warrant, der udstedt af et selskab, der er koncernforbundet med 

arbejdsgivervirksomheden, og erhvervet samt tildelt af et andet koncernselskab end 

arbejdsgivervirksomheden.  

Der forekommer dog forskellige beskatningsformer for medarbejderen såfremt aflønning af medarbejderen 

sker ved en warrant eller aktieoption. Beskatning af skattemæssige konsekvenser for medarbejderen er derfor 

opdelt i to afsnit.  

  

                                                      

26Henv. til afsnit 5.1.3, vedr. om grundlæggende skattemæssige forhold for aktionærer 
27 (Aktieløn, 2009, s. 133) 
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5.2.3.1. Skattemæssige konsekvenser for medarbejderen - Aktieoption som vederlag 

Tildeling af aktieoption 

Beskatningsværdien af den tildelte aktieoption beskattes på retserhvervelsestidspunktet, jf. LL § 16, som 

opgøres af markedsværdien på aktieoption på retserhvervelsestidspunktet, med fradrag af en eventuel 

egenbetaling.  

Såfremt retserhvervelsestidspunktet først forekommer på udnyttelsestidspunktet vil beskatningsværdien blive 

opgjort som forskellen mellem markedskursen på aktien og medarbejderens udnyttelseskurs. 

Den opgjorte beskatningsværdi beskattes som lønindkomst hos den tildelte medarbejder, der således skal 

afregne AM-Bidrag og A-SKAT af beskatningsgrundlagets værdi, jf. AMBL § 2, stk. 2, nr. 7.  

Efter medarbejderen har erhvervet den endelig ret til aktieoption, vil beskatningen af medarbejderen ske efter 

Aktieavancebeskatningsloven eller Kursgevinstloven. 

Aktieoptions beskatning  

Efter medarbejderen har erhvervet endelig ret til aktieoption, vil beskatning ske efter enten 

Aktieavancebeskatningsloven eller Kursgevinstloven.  

Hvilken af beskatningsformerne aktieoptionen skal beskattes efter, er afhængig af følgende forhold. 

Beskatning skal ske efter Kursgevinstloven, jf. KGL § 29, såfremt der er indgået aftale om køb og salg af 

aktier, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:  

 Aktieoptionen kan, ifølge aftalen, kun opfyldes ved køb af aktier 

 Der ikke er indgået modgående kontrakter jf. KGL § 30, stk. 1, nr. 5 og stk. 3 og 4,28 

Hvis betingelserne ikke er opfyldt skal der ske beskatning efter Aktieavancebeskatningsloven. 

Beskatning af aktieoption efter Kursgevinstloven29  

Ved beskatning efter Kursgevinstloven, skal aktieoption beskattes efter lagerprincippet, jf. KGL § 33, stk. 1., 

som betyder at medarbejder beskattes af forskellen på værdien af aktieoptionen primo i indkomståret og 

aktieoptionens ultimo værdi i indkomståret. Der sker således beskatning af aktieoptionens værdistigning eller 

-fald i indkomståret. I første indkomstår (tildelingsåret) er primo værdien lig med beskatningsbeløbet, med 

tillæg af en eventuel egenbetaling.  

Ved medarbejderens udnyttelse af aktieoptionen opgøres lagerbeskatningen ved forskellen på 

markedsværdien på aktien på udnyttelsestidspunktet og aktieoptionens værdi primo i indkomståret med 

fradrag for evt. egenbetaling for udnyttelse af aktieoptionen. 

                                                      

28 (Den juridiske vejledning 2017-2, s. C.A.5.17.2.2.1.2) 
29 Henv. til 10.1.4, illustreret beskatningsforløb 
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Ved medarbejderens afståelse af aktieoptionen eller ved differenceafregning af aktieoptionen opgøres 

lagerbeskatningen ved forskellen på afståelsessummen og aktieoptionens værdi primo i indkomståret.  

Såfremt medarbejderen ikke udnytter sin aktieoption foretages ligeledes lagerbeskatning i indkomståret hvor 

aktieoptionen har udløb. Opgørelsen af lagerbeskatningen sker ved forskellen på aktieoptionens værdi på 

udløbstidspunkt og aktieoptionens værdi primo i udløbsåret.30 

Gevinst og tab beskattes for medarbejder som kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 2., og men såfremt 

medarbejder har udnyttet aktieoptionen, vil aktierne blive beskattet efter Aktieavancebeskatningsloven. 

Beskatning af aktieoption efter Aktieavancebeskatningsloven31 

Ved beskatning efter Aktieavancebeskatningsloven, skal aktieoption ikke beskattes efter lagerprincippet men 

efter den underliggende aktie jf. KGL § 30, stk. 6, hvilket betyder at gevinst eller tab på aktieoptionen først 

beskattes på det tidspunkt, hvor den underliggende aktie afstås.  

Når medarbejderen ikke udnytter aktieoptionen vil det ikke medføre beskatning af medarbejderen, da 

aktieoptionen beskattes sammen med den underliggende aktie, som aldrig bliver købt32. Medarbejderen 

opnår derved et ikke fradrag på tabet af den betalbare skat og den eventuelle egenbetaling ved erhvervelsen 

af aktieoptionen. 

Såfremt medarbejder vælger at foretage salg af aktieoptionen eller differenceafregning vil dette medføre at 

betingelserne for at beskattes efter Aktieavancebeskatningsloven ikke er overholdt, derved skal aktieoptionen 

beskattes efter reglerne i Kursgevinstloven. Dette betyder at der skal ske genoptagelse af medarbejderens 

skattepligtige indkomst fra og med retserhvervelsestidspunktet. 

Beskatning ved afståelse af aktie  

Ved medarbejders afståelse af aktie sker der beskatning af avancen som aktieindkomst. 

Såfremt aktien er blevet beskattet efter Aktieavancebeskatningsloven opgøres avancen som forskellen 

mellem salgssummen og udnyttelseskursen med tillæg af det beløb, der blev benyttet til beskatningen på 

retserhvervelsestidspunktet, samt med tillæg af eventuelle egenbetalinger. 

Såfremt aktionen er blevet beskattet efter Kursgevinstloven opgøres avancen som forskellen på salgssummen 

og aktieoptionens markedsværdi på tidspunktet for optionens udnyttelse jf. KGL § 33, stk. 1, sidste pkt.  

Aktierne anses i begge tilfælde for at være anskaffet på aktieoptionens udnyttelsesridspunkt. Jf. KGSL § 33, 

stk. 1, sidste pkt.  

                                                      

30 (Den juridiske vejledning 2017-2, s. C.A.5.17.2.2.1.3) 
31 Henv. til bilag 10.1.5, illustreret beskatningsforløb 
32 (Den juridiske vejledning 2017-2, s. C.A.5.17.2.2.1.3) 
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5.2.3.2. Skattemæssige konsekvenser for medarbejder - Warrant som vederlag 

Tildeling af warrant 

Ved tildeling af warrant til medarbejder, skal medarbejderen beskattes af værdien af warrant på 

retserhvervelsestidspunktet jf. LL § 16.  

Opgørelsen af værdien af warrant sker på baggrund af markedsværdien af warrant på 

retserhvervelsestidspunktet med fradrag af eventuel egenbetaling.  

Såfremt retserhvervelsestidspunktet først er på udnyttelsestidspunktet opgøres værdien af warrant som 

forskellen på aktiens markedskurs og tegningskursen.  

Værdien heraf beskattes som lønindkomst hos den tildelte, hvor medarbejderen således skal afregne AM-

Bidrag og A-SKAT af beskatningsgrundlagets værdi jf. AMBL § 2, stk. 2, nr. 7.  

Beskatning af warrant33 

Ved medarbejderens udnyttelse af warrant til at tegne aktie, vil der ikke ske beskatning heraf og skatten 

udskydes til medarbejderen sælger denne aktie, idet aktien beskattes efter Aktieavancebeskatningsloven. 

Aktierne anses for anskaffet på udnyttelsestidspunktet.  

Såfremt medarbejder ikke udnytter warrant, og denne udløber, medfører det at medarbejderen anses for at 

have afstået warrant for 0 kr. Som følge heraf kan medarbejderen opnå fradrag for tabet efter reglerne i 

Aktieavancebeskatningsloven. Tabet opgøres som det samlede beløb af det lønbeskattede beløb på 

retserhvervelsestidspunktet med tillæg for eventuelle egen betalinger. 34 

Ved medarbejderens afståelse af warrant uden udnyttelse skal medarbejderen beskattes af avancen efter ABL 

§ 1, stk. 4. Avancen opgøres ved forskellen mellem salgsprisen og beløbet medarbejderen er blevet beskattet 

af med tillæg af eventuel egenbetaling.  

Beskatning af afståelse af aktie 

Ved medarbejderens afståelse af aktien, beskattes medarbejderen efter avancen i henhold til 

Aktieavancebeskatningslovens regler. Avancen opgøres som forskellen på salgssummen og det 

lønbeskattede beløb på retserhvervelsestidspunktet med tillæg for eventuelle egenbetalinger. Avancen 

beskattes som aktieindkomst i salgsåret i medarbejderens personlige indkomst.  

5.2.3.3. Skattemæssige konsekvenser for virksomheden 

Fradragsret for tildelingen 

Virksomheden har som udgangspunkt fradragsret for afholdte lønningsomkostninger, herunder aflønning 

med option eller warrant, der kan anses for omkostninger, som er afholdt for at erhverve, sikre og 

vedligeholde virksomhedens indkomst Jf. SSL § 6 stk. 1, litra a. 

                                                      

33 Henv. til bilag 10.1.5 og 10.1.7, illustreret beskatningsforløb 
34 (Den juridiske vejledning 2017-2, s. C.A.5.17.2.2.2.2 ) 
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Virksomhedens fradragsret forekommer på medarbejderens retserhvervelsestidspunkt og fradraget opgøres 

ligeledes på dette tidspunkt. Virksomheden får fradrag for forskellen mellem aktiens markedskurs og 

medarbejderens udnyttelseskurs, hvilket svarer til det såkaldte favør-element. Såfremt medarbejderen har 

betalt en præmie for option eller warrant reduceres virksomhedens fradragsret tilsvarende. 

Udnyttelse af aktieoption  

Ved levering af aktie i forbindelse med medarbejderens udnyttelse af aktieoptionen, skal virksomheden ikke 

medtage avancen i sin skattepligtige indkomst, da aktierne er egne aktier, jf. ABL § 10. 

Hvis en aktieoption ikke udnyttes af medarbejderen vil den præmie, som medarbejderen har erhvervet 

aktieoptionen for, blive skattepligtig for virksomheden, som følge af SL § 4. 

Udnyttelse af warrant  

Når en medarbejder udnytter en erhvervet warrant, medfører det en kapitalforhøjelse i virksomheden, som 

følge af nytegning af aktier i virksomheden. Betalingen af udnyttelsen indgår som kapitalforhøjelsen og er 

derved ikke skattepligtig, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 1. 

Såfremt en warrant ikke udnyttes, vil den præmie, som medarbejderen har erhvervet sin warrant for, blive 

skattepligtig for virksomheden, som følge af, SL § 4. 

Fradragsret for afholdte administrationsomkostninger 

Virksomhedens afholdte omkostninger til revisor, advokater mv., i forbindelse med gennemførelse af 

aktiebaseret incitamentsordning, er fradragsberettiget efter SL § 6, stk. 1, litra a.  

Indberetningspligt 

Når der tildeles aktieoption eller warrant er det et krav til Virksomheden at den skal foretage indberetning til 

SKAT på retserhvervelsestidspunktet.  

5.2.3.4. Skattemæssige konsekvenser for aktionærer 

Hvis virksomhedens levering af aktier til en medarbejder sker ved salg af egne aktier, vil det ikke medføre 

beskatning af virksomhedens aktionærer. 

Sker virksomhedens levering af aktier til en medarbejder ved en kapitalforhøjelse, udløser det ikke 

beskatning af avance eller tab for virksomhedens aktionærer, jf. ABL § 16, stk. 1., såfremt kapitalforhøjelsen 

ikke anses som en gave, jf. ABL § 16, stk. 2, således kapitalforhøjelsen ikke sker til brug for overdragelse til 

arving uden beskatning.  

Virksomhedens aktionærer skal være opmærksom på, at der kan forekomme statusskifte på aktier, som kan 

medføre en ændring af sambeskatningen eller beskatningen af udbytte.  

 Differenceafregning  

Ved tildeling af aktiebaserede incitamentsordninger med aktieoption eller warrant kan medarbejderen 

foretage differenceafregning på udnyttelsestidspunktet, hvilket betyder at medarbejderen, i stedet for at 

modtage aktier ved udnyttelse, modtager kontantafregning.  
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Afgørelsen om der er sket differenceafregning, eller om et salg af aktier, sker på baggrund af en vurdering 

om medarbejderen har haft reelt ejerskab af aktierne, det tidsmæssige forløb mellem de to transaktioner samt 

om der har været kursrisiko for de to parter i perioden. 35 

Differenceafregning vurderes, som udgangspunkt, at forekomme såfremt medarbejderen i forlængelse af 

udnyttelsen foretager salg af aktierne, for at opnå delvis finansiering for udnyttelsen eller udbetaling af 

nettoprovenu.  

Ved differenceafregning kan beskatningsreglerne i LL § 7P ikke anvendes, hvilket medfører at den tildelte 

aktiebaserede incitamentsordning i stedet for beskattes efter LL § 28, hvis ordningen kan opfylde 

betingelserne for at blive beskattet herefter. Dette medfører at medarbejderen, i stedet for beskatning af 

avancen på ordningen på salgstidspunktet som aktieavance, vil blive beskattet af det opgjorte favørelement 

på udnyttelsestidspunktet som personlig indkomst.   

Såfremt ordningen ikke kan opfylde betingelserne for LL § 28, vil beskatningen ske efter LL § 16, (uden for 

LL § 28 og § 7P). Medarbejderen vil således blive beskattet af det opgjorte favørelement på 

retserhvervelsestidspunktet ligeledes som personlig indkomst. 

Det kan således fastslås, at det som udgangspunkt ikke er fordelagtig for medarbejderen at foretage 

differenceafregning, såfremt den tildelte ordning er omfattet af LL § 7P, som følge af beskatningen af 

medarbejderen ikke længere sker som aktieindkomst på salgstidspunktet. Men i stedet for først som personlig 

indkomst på enten retserhvervelsestidspunktet eller udnyttelsestidspunktet og derefter som aktieindkomst 

ved salg af aktierne. 

Ved ændring af beskatningen af den tildelte aktiebaserede incitamentsordning fra LL § 7P til enten LL § 28 

og LL § 16, vil virksomheden opnå fradragsret for det tildelte favørelement til medarbejderen. Denne 

fradragsret opnår virksomheden ikke ved beskatning iht. LL § 7P. Ændringen må anses som en fordel for 

virksomheden isoleret set. 

 Konklusion  

Ved tildeling af aktiebaserede incitamentsordninger med aktieoption eller warrant forekommer der tre 

beskatningsmuligheder, LL §§ 28, 7P og 16, hvor aftalen for den tildelte ordning bestemmer hvilken 

beskatning der skal anvendes. 

Ved anvendelsen af LL § 28, kan forekomme der to beskatningstidspunkter. Det først tidspunkt forekommer 

ved udnyttelse af de tildelte aktieoptioner eller warrants, hvor favørelementet opgøres og beskattes som 

personlig indkomst for medarbejderen. Dette favørelement vil virksomheden som udgangspunkt have fradrag 

for. Det andet tidspunkt forekommer ved medarbejderens salg af de tildelte aktier. Ved salget af aktierne 

beskattes medarbejderen efter Aktieavancebeskatningsloven, hvilket medfører beskatning af avancen på 

salget af aktierne som aktieindkomst. 

                                                      

35 Skatteinformation August 2016, Revitax og (Den juridiske vejledning 2017-2, s. C.A.5.17.3.3.6 ) 
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Såfremt betingelserne i LL § 7P kan opfyldes, kan denne beskatningsregel anvendes, hvilket medfører 

medarbejderen vil opnå den mest lempelige beskatning, som følge af der kun forekommer et 

beskatningstidspunkt, som først forekommer ved salg af aktierne, og avancen beskattes som aktieindkomst. 

Dette medfører at virksomheden ikke har fradragsret for det tildelte favørelement, hvilket er en ulempe for 

virksomheden, og der skal også tages højde for dette forhold ved sammenligningen af de tre forskellige 

ordninger. 

Hvis den tildelte ordning ikke kan beskattes efter de to ovenstående beskatningsregler beskattes den tildelte 

ordning efter LL § 16, der medfører at det første beskatningstidspunkt forekommer på 

retserhvervelsestidspunktet. Hvor medarbejderen bliver beskattet af værdien på favørelementet som 

virksomheden har som udgangspunkt har fradragsret for. Efter medarbejderen har modtaget ordningen, 

beskattes denne enten efter Kursgevinstloven eller efter den underliggende aktie. Ved beskatning efter 

Kursgevinstloven medfører det en årlig lagerbeskatning af værdiændringen af aktieoptionen frem til 

udnyttelsestidspunktet af aktieoptionen, hvorefter de tildelte aktier beskattes ved salg. Ved beskatning efter 

den underliggende aktie undgår medarbejderen den årlige lagerbeskatning. 

Såfremt medarbejderen i forbindelse med udnyttelse af aktieoptionen eller warrant foretager salg af aktier og 

denne transaktion anses som differenceafregning, medfører det at medarbejderen ikke længere kan beskattes 

efter LL § 7P, hvorfor beskatningen vil ske enten efter LL § 28 eller LL § 16., hvilket ligeledes ikke kan 

anses for at være fordelagtigt for medarbejderen. 

5.3. Aktietildeling 

I stedet for at medarbejder modtager en aktieoption eller warrant kan der også ske aktietildeling til 

medarbejder. Ved tildeling af aktier til en medarbejder kan aftalen omfatte: 

-  Ubetingede aktier 

-  Betingede aktier 

Hvilken måde der vælges har betydning for udskydelsen af retserhvervelsestidspunktet og derved hvornår 

beskatningstidspunktet for tildelingen af aktierne finder sted for medarbejderen samt hvornår virksomheden 

kan opnå fradragsret.  

Ubetingede aktier 

Når aktier tildeles uden betingelser vil det medføre at retserhvervelsestidspunktet er det samme tidspunkt 

som tildelingstidspunktet. Dette medfører medarbejderen beskattes omgående og derved en skattebetaling 

som medarbejderen skal kunne finansiere. 

Såfremt tildelingen af aktier sker i overensstemmelse med LL § 7P, kan reglerne herfra anvendes i 

forbindelse med beskatning af tildelingen af aktier, ligesom ved tildeling af aktieoption og warrant. Ved brug 
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af LL § 7P vil der ikke udløses beskatning ved tildelingen, da skatten udskydes til der sker en afståelse af 

aktierne.36 

Betingede aktier 

Når der opstilles betingelser for at kunne opnå tildeling af aktier vil det medføre at 

retserhvervelsestidspunktet på aktierne bliver udskudt, og derved udskydes beskatningen samt de eventuelle 

udfordringer medarbejderen kan have med hensyn til finansieringen af skattebetalingen.  

De opstillede betingelser kan fx være at medarbejderen skal opnå bestemte resultater. Der kan ligeledes 

indgå en betingelse om at retserhvervelsen af aktien først finder sted når medarbejder må sælge aktien. 

Herved forfalder beskatningstidspunktet for tildelingen af aktierne samtidig med at aktien sælges, og derved 

skal medarbejderen først afregne skat, når medarbejderen har modtaget den eventuelle fortjeneste. 

Ulempen ved udskydelsen af retserhvervelsestidspunktet, fra tildelingstidspunktet til afståelsestidspunktet, er 

at den eventuelle værdistigning i perioden, vil blive beskattet som personlig indkomst i stedet for 

aktieindkomst. 

 Skattemæssige konsekvenser for medarbejder  

Tildeling af aktier 

Medarbejder beskattes af aktiens værdi på retserhvervelsestidspunktet som personlig indkomst, der opgøres 

som aktiens markedsværdi på retserhvervelsestidspunktet med fradrag for eventuel egenbetaling, jf. SL § 4 

og LL § 16. Der skal ligeledes afregnes AM-bidrag af værdien af det beregnede vederlag, jf. AMBL § 2, stk. 

2, nr. 7. 

Retserhvervelsestidspunktet finder sted når medarbejderen har indgået bindende aftale om erhvervelse af 

aktien, og når eventuelle aftalte betingelser er opfyldt. 

Medarbejderen og virksomheden kan indgå aftale om at aktie tildelingen sker efter reglerne i LL § 7P, 

hvilket medfører at medarbejderen ikke bliver lønbeskattet ved erhvervelsen af aktierne, og samtidig skal 

betingelserne i LL § 7P være opfyldt.37 

Afståelse af aktier 

Ved afståelse af aktierne beskattes medarbejder af den eventuelle opnåede fortjeneste eller får fradrag for tab 

på aktierne efter de almindelige regler i Aktiebeskatningsloven. Opgørelsen medtages som personlig 

indkomst under aktieindkomst. 

Opgørelsen af beskatningsgrundlaget baseres på aktiens markedsværdi på afståelsestidspunktet med 

modregning af aktiens anskaffelsessum, der modsvarer den sum medarbejderen tidligere er blevet beskattet 

af i forbindelse med tildelingen af aktien med tillæg af eventuel egenbetaling. 

                                                      

36Henv. til afsnit 5.2.2, vedr. beskatningsreglen LL § 7P 
37 Henv. til afsnit 5.2.2.1, vedr. betingelser for at anvende LL § 7P 
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Såfremt medarbejderens aktie er omfattet af LL § 7P, er anskaffelsessummen svarende til medarbejderens 

eventuelle egenbetaling. I fald medarbejderen ikke har betalt en egenbetaling fra er anskaffelsessummen lig 

med 0 kr.  

 Skattemæssige konsekvenser for virksomheden 

Tildeling af aktier 

Ved tildeling af aktier kan disse tages ud af virksomhedens beholdning af egne aktier eller ved at 

medarbejderen tegner nye aktier i virksomheden. 

Virksomheden har fradragsret af aktiens værdi på retserhvervelsestidspunktet, der opgøres som aktiens 

markedsværdi på retserhvervelsestidspunktet med fradrag for medarbejderens eventuelle egenbetaling.  

Når en virksomhed leverer aktier taget ud af sin egen beholdning, skal virksomheden ikke medregne avance i 

dens skattepligtige indkomst jf. ABL § 10.  

Foretager medarbejderen tegning af nye aktier i virksomheden, medfører dette kapitalforhøjelsen som ikke er 

skattepligtig for virksomheden, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 1.  

Virksomheden har fradragsret for omkostninger, der er forbundet med ydelsen af aktier, hvis der i øvrigt er 

lovhjemmel hertil jf. SL § 6, stk. 1, litra a. 

Tildeling af aktier ved LL § 7P 

Ved benyttelse af LL § 7P vil virksomheden ikke kunne opnå fradragsret for værdien af de tildelte aktier, jf.  

SL § 6, stk. 1, litra a, som følge af at aktierne er skattefri, jf. LL § 7 P, stk. 1. 

Der vil fortsat være fradragsret for andre omkostninger, der er forbundet med ydelsen af aktier, hvis der i 

øvrigt er lovhjemmel hertil jf. SL § 6, stk. 1, litra a. 

 Skattemæssige konsekvenser for virksomhedens aktionærer 

Hvis virksomhedens levering af aktier til medarbejder sker ved salg af egne aktier, vil det ikke medføre 

beskatning af virksomhedens aktionærer.  

Hvis virksomhedens levering af aktier til medarbejderen sker ved kapitalforhøjelse, udløses der ikke 

beskatning af avance eller tab for virksomhedens aktionærer, jf. ABL § 16, stk. 1., såfremt kapitalforhøjelsen 

ikke anses som værende en gave, jf. ABL § 16, stk. 2, henset at kapitalforhøjelsen ikke sker til brug for 

overdragelse til arvinger uden beskatning.  

Virksomhedens aktionærer skal dog være opmærksom på at der kan forekomme statusskifte på aktier, hvilket 

kan medføre en ændring af sambeskatningen eller beskatningen af udbytte. 

 Konklusion  

Ved tildelingen af aktiebaserede incitamentsordninger med aktier, beskattes medarbejderen som 

udgangspunkt efter SL § 4 og LL § 16., hvilket medfører beskatning på retserhvervelsestidspunktet af det 

opgjorte favørelement som personlig indkomst. Ved salg af aktierne beskattes medarbejderen af avancen 
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som aktieindkomst. Virksomheden har som udgangspunkt fradrag for favørelement, såfremt ordningen 

primært anses for at være afholdt i virksomhedens interesse. 

Såfremt aftalen for tildelingen af aktierne opfylder betingelserne i LL § 7P, kan tildelingen beskattes i 

henhold til denne, ligesom det sker ved tildeling af aktieoption og warrant omfattet af LL § 7P. 

Medarbejderen undgår således beskatningen på retserhvervelsestidspunktet og beskattes først ved salget af 

aktierne. Dette medfører at virksomheden ikke har fradragsret for favørelementet, selvom ordningen primært 

er afholdt i virksomhedens interesse.  

Virksomhedens aktionærer vil som udgangspunkt skattemæssigt ikke blive påvirket af dette. 

5.4. Aktieerhvervelse  

Når en medarbejder via sin incitamentsordning køber virksomhedens aktier til markedsværdi, er der ikke tale 

om, at medarbejderen erhverver aktierne som vederlag. Derudover har virksomheden også mulighed for at 

tilbyde medarbejderen for at erhverve warrants eller aktieoptioner i virksomheden til markedsværdi. 

Ved køb af aktier skal medarbejderen betale hele købsprisen for aktierne, hvilket kan være likviditets 

krævende for medarbejderen og det kan desuden være forbundet med en privat investerings risiko. Såfremt 

medarbejderen ikke har likviditet, kan der måske optages lån via et pengeinstitut, den sælgende virksomhed 

eller en koncern forbundet virksomhed. 

Såfremt lånet tages hos den sælgende virksomhed forekommer der er krav til denne finansieringsmetode, da 

ydet lån fra en virksomhed til dens aktionærer, som udgangspunkt er ulovligt. 

Virksomheden må ikke yde lån til en aktionær til finansiering af erhvervelse af aktier i virksomheden eller 

dens moder virksomhed, jf. SL § 206 og 2010. Dog efter SL § 214, kan virksomheden yde lån til en 

medarbejders erhvervelse af aktier i virksomheden, såfremt lånet ydes på markedsvilkår og er godkendt på 

virksomhedens generalforsamling, jf. SL § 2016, stk. 3 og SL § 207-209.  

 Erhvervelse af aktier 

5.4.1.1. Skattemæssige konsekvenser for medarbejder ved erhvervelse af aktie  

Køb af aktier 

Når medarbejderen betaler markedsprisen for aktien, vil medarbejderen ikke have modtaget et skattepligtig 

vederlag. Erhvervelsen vil således ikke medføre beskatning. 

Afståelse af aktier 

Ved medarbejderens afhændelse af aktie, beskattes disse efter de almindelige regler i Aktiebeskatningsloven 

jf. ABL § 1, stk. 1 og § 7. Dette betyder at medarbejderen vil blive beskattet af avancen som aktieindkomst. 

Avancen opgøres som forskellen mellem aktiens salgssum og købssum. 

5.4.1.2. Skattemæssige konsekvenser for virksomhed ved salg af aktie 

Ved salg er af aktie fra virksomheden til medarbejder, modtager virksomheden den fulde markedsværdi af 

aktien, hvorfor der ikke forekommer lønomkostninger ved salget af aktien til medarbejderen.  
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Ved salg af allerede udstedte aktier fra virksomhedens egen beholdning, er virksomheden avance eller tab på 

disse skal avance ikke medtages i virksomhedens skattepligtige indkomst jf. ABL § 10. 

5.4.1.3. Skattemæssige konsekvenser for virksomhedens aktionærer ved medarbejderens erhvervelse af aktie  

Ved virksomhedens salg af egne aktier til dens medarbejdere, vil det ikke medføre beskatning af 

virksomhedens aktionærer.  

Såfremt det ikke er virksomheden selv, der sælger aktien til dens medarbejder, men derimod en af 

virksomhedens aktionærer medfører dette at den pågældende aktiesælgende aktionær er pligtig til at medtage 

avancen i sin skattepligtige indkomst. Avancen opgøres som forskellen mellem salgssummen og 

købssummen for aktien. Der forekommer dog undtagelser hertil, hvis aktierne ejes af en virksomhed, og 

aktierne er unoterede, så skal avancen ikke medtages i den skattepligtige indkomst.38 

 Erhvervelse af aktieoption og warrant 

5.4.2.1. Skattemæssige konsekvenser for medarbejder 

Køb af aktieoption eller warrant  

Ved erhvervelse af aktieoption og warrant købes disse af medarbejderen til fuld markedsværdi, og som følge 

heraf omfattes de ikke af, LL § 28 og LL § 7P. 

Udnyttelse af aktieoption eller warrant 

Som følge af at den købte aktieoption og warrant ikke er omfattet LL § 28 og LL § 7P, er de omfattet af LL § 

16. Beskatning skal således ske enten efter Kursgevinstloven eller sammen med den underliggende aktie.39  

Afståelse af aktie 

Ved medarbejderens afhændelse af aktie, beskattes disse efter de almindelige regler i Aktiebeskatningsloven 

jf. ABL § 1, stk. 1 og § 7. Dette betyder at medarbejderen vil blive beskattet af avancen som aktieindkomst. 

Avancen opgøres som forskellen mellem aktiens salgssum og købssum. Købesummen opgøres som 

aktieoptionen eller warrant købspris med tillæg af evt. betaling ved udnyttelse af aktieoptionen eller warrant.  

5.4.2.2. Skattemæssige konsekvenser for virksomhed 

Salg af aktieoption og warrant 

Virksomheden afholder ikke selv lønomkostning ved salg af aktieoption eller warrant, idet salget sker til 

markedspris. Derfor vil det for virksomheden ikke medføre fradrag af en lønomkostning.  

Virksomhedens afholdte omkostninger til revisor, advokater mv., i forbindelse med gennemførelse af 

aktiebaseret incitamentsordning, er fradragsberettiget efter SL § 6, stk. 1, litra a. 

                                                      

38Henv. til afsnit 5.1.3, vedr. grundlæggende skattemæssige forhold for virksomhedens aktionærer 
39 Henvises til afsnit 5.2.1.2, vedr. beskatningsregler for tildeling af aktieoption og warrant uden for LL § 28 og LL § 7P 
– dog vil medarbejderen ikke blive beskattet på retserhvervelsestidspunktet, da medarbejderen betaler markedsværdien 
for aktieoption og warrant og derved ikke modtager et lønvederlag. 
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Udnyttelse af aktieoption 

Ved levering af aktie i forbindelse med medarbejderens udnyttelse af aktieoptionen, skal virksomheden ikke 

medtage avancen i sin skattepligtige indkomst, da aktierne er egne aktier, jf. ABL § 10.  

Hvis en aktieoption ikke udnyttes af medarbejderen vil den præmie, som medarbejderen har erhvervet 

aktieoptionen for, blive skattepligtig for virksomheden, som følge af SL § 4. 

Udnyttelse af warrant  

Når en medarbejder udnytter en erhvervet warrant, medfører det en kapitalforhøjelse i virksomheden. 

Betalingen af udnyttelsen indgår som kapitalforhøjelsen og er derved ikke skattepligtig, jf. SEL § 13, stk. 1, 

nr. 1.  

Såfremt en warrant ikke udnyttes, vil den præmie, egenbetalingen, som medarbejderen har erhvervet sin 

warrant for, blive skattepligtig for virksomheden, som følge af, SL § 4. 

5.4.2.3. Skattemæssige konsekvenser for virksomhedens aktionærer  

Hvis virksomhedens levering af aktier til en medarbejder sker ved salg af egne aktier, vil det ikke medføre 

beskatning af virksomhedens aktionærer jf. ABL § 10. 

Sker virksomhedens levering af aktier til en medarbejder ved en kapitalforhøjelse, udløser det ikke 

beskatning af avance eller tab for virksomhedens aktionærer, jf. ABL § 16, stk. 1., såfremt kapitalforhøjelsen 

ikke anses som en gave, jf. ABL § 16, stk. 2, således kapitalforhøjelsen ikke sker til brug for overdragelse til 

arving uden beskatning.  

Virksomhedens aktionærer skal være opmærksom på, at der kan forekomme statusskifte på deres aktier i 

virksomheden, som kan medføre en ændring af sambeskatningen eller beskatningen af udbytte.40 

 Konklusion  

Når en medarbejder køber aktie, aktieoption eller warrant, til markedspris vil medarbejderen ikke blive 

beskattet af erhvervelsen, da medarbejderen betaler markedsprisen for erhvervelsen. Medarbejderen bliver 

derved først beskattet ved salg af aktierne. Ved salg af aktierne vil beskatning ske som aktieindkomst baseret 

på avancen på de solgte aktier. 

Ved medarbejderens køb af aktieoption og warrant vil beskatningen ske efter LL § 16, som følge 

betingelserne for at anvende beskatningsreglerne i LL § 28 og LL § 7P, ikke kan opfyldes, da der ikke 

forekommer et vederlag ved købet.  

Medarbejderen vil som udgangspunkt først blive beskattet efter salg af sine aktier, hvor avancen så vil blive 

beskattet som medarbejderens aktieindkomst. Såfremt en aktieoption skal beskattes efter Kursgevinstloven, 

vil medarbejderen blive lagerbeskattet af aktieoptionens årlige værdiændring indtil der sker udnyttelsen af 

denne. Herefter beskattes medarbejderen ligeledes først ved salget af aktierne. 

                                                      

40 Henv. til 5.1.3, vedr. grundlæggende skattemæssige forhold for virksomhedens aktionærer 
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Virksomheden og aktionærerne vil som udgangspunkt ikke blive påvirket skattemæssigt i forbindelse med 

salg af aktier, aktieoptioner og warrants. 

5.5. Overdragelse af aktier, aktieoptioner eller warrants til holdingselskab  

Medarbejder kan vælge at foretage overdragelse af tildelt eller erhvervet aktie, aktieoption eller warrant til et 

personlig ejet holdingselskab. Såfremt at medarbejderen ikke har opnår den endelige ret til aktivitet41, kan 

medarbejderen ligeledes foretage overdragelse af aktivitet til medarbejders holdingselskab.  

Før der kan ske en overdragelse fra medarbejderen personligt til medarbejderens virksomhed, skal det være 

noteret i ordningen at det er muligt for medarbejderen at overdrage ovenstående aktiver til et personligt ejet 

holdingselskab. Som følge af indgåelsen af en aktiebaseret incitamentsordning, vil det som udgangspunkt 

være betinget, at aktiverne kun kan ejes af medarbejderen personligt og derved ikke kan overdrages. Det ses i 

praksis ofte at medarbejderen får lov til at overdrage sin ordning til en virksomhed, såfremt denne 

virksomhed er ejet 100 % af medarbejderen personligt og ikke har andre aktiviteter end at eje aktivet fra den 

tildelte aktiebaserede incitamentsordning.  

Medarbejderen kan indskyde aktivet ved apportindskud i medarbejderens personlige virksomhed eller ved at 

lade sin personlige virksomhed købe aktivet af medarbejderen personligt. 

Stiftelse af en virksomhed er forbundet med omkostninger, både i forbindelse med stiftelsen og faste årlige 

omkostninger til revisor mv.  

Ved medarbejderens overdragelse af en aktivitet til en personlig virksomhed vil det som udgangspunkt 

medføre beskatning af medarbejderen på tidspunktet for overdragelsen42. Ved overdragelse af et aktiv som 

medarbejderen endnu ikke har erhvervet den endelige ret til, kan der fortsat ske overdragelse heraf til den 

personlige ejede virksomhed. Medarbejderen vil dog være er skattepligtig af den betingede aftales værdi som 

personlig indkomst på overdragelsestidspunktet, jf. SKM2008.614.SR. 

Fordelen ved overdragelse af aktivet til medarbejderens personlige holdingselskab vil være, såfremt aktivet 

er i en unoteret virksomhed, at salg overdragelsen af disse aktiver vil være skattefrit, samt ved modtagelse af 

udbytte er det kun 70 % af udbyttet der bliver beskattet, såfremt det er fra skattefri porteføljeaktier. Hvis der 

er tale om datterselskabsaktier vil udbyttet være skattefrit.  

Gevinsten i medarbejderens holdingselskab kan løbende udloddes til ejeren (medarbejderen), således 

beskatningen af aktieindkomsten sker til dem lave beskatning på 27%. Udbytte over den progressionsgrænse 

beskattes med 42%.43  

Såfremt medarbejderens virksomhed modtager den aktiebaserede incitamentsordning direkte fra 

medarbejderens arbejdsgiver, således at tildelingen sker uden om medarbejderen, vil det som udgangspunkt 

                                                      

41Aktivet kan omfatte: Aktier, aktieoptioner, warrant eller aftalen om tildeling af aktiebaseret incitamentsordning 
42 Som følge af der sker beskatning efter SL § 4 og LL § 16 
43 Aktieindkomst beskattes med 27% for beløb på 51.700 kr. ved ægtefælle 103.400 kr. Aktieindkomst over beskattes 
med 42% jf. gældende satser for 2017. 



Cand.merc.aud.  Aktiebaserede incitamentsordninger Peter Leth Keller 
Kandidatafhandling I unoterede virksomheder 
 
 

Side 47 af 95 
 

medføre en omstødelse heraf, jf. SL § 4. Det anses skattemæssigt at medarbejderen først har modtaget den 

aktiebaserede incitamentsordning fra sin arbejdsgiver og derefter har overdraget den til den personlig ejede 

virksomhed, som følge af reglerne om rette indkomst modtager.  

Ved en medarbejder foretager salg eller overdragelse af den aktiebaserede incitamentsordning vil 

virksomheden fortsat bevare fradragsretten på favørelementet, såfremt det på retserhvervelsestidspunktet er 

vurderet, at favørelementet er en fradragsberettiget omkostning. 

 Overdragelse af aktieoption 

5.5.1.1. Skattemæssig konsekvens for medarbejder 

Ved medarbejderens overdragelse af aktieoption, som er omfattet af LL § 28, til medarbejderens personlig 

ejede virksomhed, vil medarbejderen blive beskattet af den værdi som aktieoptionen udgør på 

overdragelsestidspunktet med fradrag for en eventuel egen betaling ved modtagelsen af aktieoptionen. 

Beskatningen hos medarbejderen vil ske som personlig indkomst.  

Ved medarbejderens overdragelse af aktieoption, som er omfattet af LL § 7P, til medarbejderens personlig 

ejede virksomhed vil aktieoptionen ikke længere være omfattet af LL § 7P, idet aktieoptionen ikke opfylder 

betingelserne for beskatning herefter. Såfremt aktieoptionen opfylder betingelser for at blive beskattet efter 

reglerne i LL § 28, vil det være muligt at blive beskattes efter denne.  

Såfremt aktieoptionen ikke er omfattet af LL § 28 og LL § 7P, bliver medarbejderen beskattet af værdien på 

aktieoptionen når medarbejderen erhverver den endelige ret til aktieoptionen. Hvis aktieoptionens 

overdragelsestidspunkt til medarbejderens personlig ejede virksomhed sker efter retserhvervelsestidspunktet, 

vil medarbejderen blive beskattet af en eventuel værdistigning eller fald beregnet efter lagerprincippet, jf. 

KGL § 29 og 30.  

5.5.1.2. Skattemæssig konsekvens for medarbejderens personlig ejede virksomhed 

Aktieoptionens anskaffelsestidspunkt for medarbejderens personlig ejede virksomhed anses for at være lig 

med udnyttelsestidspunktet. Værdiansættelsen af aktien beregnes som den værdi aktieoptionen har på 

overdragelses tidspunktet samt eventuelle tillæg af aktieoptionens udnyttelseskurs. Såfremt aktieoptionen 

beskattes efter Kursgevinstloven anses aktiens anskaffelsessum som værende værdien på aktiens 

markedskurs på udnyttelsestidspunktet. 

Aktieoptionens løbende værdistigning, eller tab, bliver som udgangspunkt ikke årligt beskattet, men såfremt 

aktieoptionen er omfattet af Kursgevinstloven, vil det medføre at aktieoptionen skal lagerbeskattes, hvilket 

betyder at der årligt sker beskatning af aktieoptionens værdistigning eller tab.  

Aktieoption beskattes efter Aktieavancebeskatningsloven, således vil avancen for et salg eller ikke-

udnyttelse af aktieoptionen medtages i virksomhedens skattepligtige indkomst. Såfremt den underliggende 

aktie er udstedt af en unoteret virksomhed, sidestilles aktieoptionen med avance på salg af aktie i en unoteret 

virksomhed, hvilket medfører avancen er skattefri. 
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Er aktieoptionen omfattet af beskatning efter Kursgevinstloven, skal avancen ved ikke-udnyttelsen af 

aktieoptionen eller ved salg af denne, medtages i virksomhedens skattepligtige indkomst. 

Efter udnyttelse af aktieoptionen vil virksomhedens aktie bliver beskattet efter Aktiebeskatningsloven. Dette 

gælder ligeledes den leverede aktie fra en aktieoption, som har været omfattet af lagerbeskatningen efter 

reglerne i Kursgevinstloven.  

Ved salg af aktierne, fra aktieoptionen, vil virksomheden som udgangspunkt være skattepligtig af avancen, 

men er aktierne relateret til en unoteret virksomhed, er avancen skattefri.  

 Overdragelse af warrant 

5.5.2.1. Skattemæssig konsekvens for medarbejder 

Ved overdragelsen af warrant, som er omfattet af LL § 28, til medarbejderens personlig ejede virksomhed vil 

der ske beskatning af medarbejderen, på overdragelsestidspunktet, baseret på markedsprisen af overdragne 

warrant med fradrag for en eventuel egen betaling ved modtagelsen af denne warrant. Beskatningen vil ske 

som personlig indkomst.  

Hvis en warrant, som er omfattet af LL § 7P, overdrages, vil denne warrant ikke længere opfylde 

betingelserne i LL § 7P. Derved vil medarbejderens warrant enten skulle behandles som en warrant efter LL 

§ 28 eller udenfor LL § 28 og LL § 7P. 

Er en medarbejders warrant udenfor LL § 28 og LL § 7P, bliver medarbejderen beskattet af værdien af 

warrant’en, på det tidspunkt medarbejderen erhverver den endelige ret til sin warrant. Beskatningen sker som 

personlig indkomst. Såfremt overdragelsen af medarbejderens warrant sker efter den endelige ret til warrant, 

vil værdistigningen/-faldet fra retserhvervelsestidspunktet til overdragelsestidspunktet blive beskattet som 

aktieindkomst hos medarbejderens personlige indkomst jf. Aktieavancebeskatningsloven. 

5.5.2.2. Skattemæssig konsekvens for medarbejderens virksomhed 

Tidspunktet for anskaffelsestidspunktet anses for at være på overdragelsestidspunktet af warrant fra 

medarbejderen til medarbejderens personlig ejede virksomhed, hvor ligeledes anskaffelsessummen på 

warrant opgøres til warrant værdi på dette tidspunkt. Såfremt warrant er betinget, anses warrant først 

anskaffet, når betingelsen er opfyldt.  

Warrant beskattes efter reglerne i Aktiebeskatningsloven, hvorved virksomheden først beskattes efter 

udnyttelse og salg af aktien. Ved salg af aktien vil virksomheden som udgangspunkt være skattepligtig af 

avancen ved salg af aktierne, men i fald de ejede aktier er udstedt af en unoteret virksomhed, er avancen 

skattefri.  

Når en warrant ikke udnyttes, eller sælges før udnyttelse, vil det sidestilles med salg af aktie. 
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 Overdragelse af aktier  

5.5.3.1. Skattemæssig konsekvens for medarbejder 

Medarbejderen kan foretage overdragelse af erhvervede aktier hvor medarbejderen enten har købt aktierne til 

markedsværdien eller fået tildelt/købt aktierne med favørelement, hvor der er sket beskatning af 

favørelement på retserhvervelsestidspunktet, eller hvor medarbejderne har udnyttet en aktieoption eller 

warrant.  

Ved overdragelse af aktierne ved salg aktierne til medarbejders personlig ejet virksomhed vil det som 

udgangspunkt udløse en beskatning af avancen på aktierne som aktieindkomst hos medarbejderen, efter 

reglerne for beskatning af aktier.  

5.5.3.2. Skattemæssig konsekvens for medarbejderens virksomhed 

Virksomhedens anskaffelsessum for aktien opgøres på overdragelsestidspunktet på baggrund af 

markedskursen på aktien. Anskaffelsestidspunktet er som udgangspunkt lig overdragelsestidspunktet, dog 

hvis der forekommer betingelser, er anskaffelsestidspunktet først, når aktien erhverves endeligt.  

Virksomhedens aktie bliver beskattet efter Aktiebeskatningsloven, og vil ikke være omfattet af 

lagerbeskatningen. Virksomheden vil blive beskattet ved realisation af aktien, hvor virksomheden som 

udgangspunkt er skattepligtig af avancen ved salg af aktierne, men hvis de ejede aktier er udstedt af en 

unoteret virksomhed, er avancen skattefri.  

 Konklusion  

Medarbejderen kan vælge af foretage overdragelse aktier, aktieoption og warrant samt den tildelte 

aktiebaseret incitamentsordning til medarbejderens personlige virksomhed, fx et holdingselskab.  

Ved overdragelsen vil medarbejderen som udgangspunkt ikke blive beskattet af avancen på aktivet, der 

overdrages virksomheden, på overdragelsestidspunktet. Såfremt medarbejderen på overdragelsestidspunktet 

ikke har erhvervet den endelige ret til aktivet, vil beskatningstidspunktet blive udskudt til 

erhvervelsestidspunktet.  

Efter overdragelsen vil beskatningen ske i holdingselskabet, hvor virksomheden som udgangspunkt ved salg 

af aktierne ikke er skattepligtig af avancen, som følge aktierne er unoteret. 

Medarbejderen vil først blive beskattet igen ved udlodning af udbytte og/eller ved en likvidation af 

holdingselskabet, og denne indtægt beskattes som aktieindkomst hos medarbejderen.  

I forhold til virksomhedens tildeling af favørelement har den fortsat fradragsret for den opgjorte værdi 

såfremt den på retserhvervelsestidspunktet fortsat overholder betingelserne herfor.  
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5.6. Delkonklusion  

Ved tildeling af aktiebaseret incitamentsordning til virksomhedens medarbejder, er hovedreglen at 

medarbejderen bliver beskattet på retserhvervelsestidspunktet, og beskatningen vil ske som personlig 

indkomst. Denne hovedregel gælder både ved tildeling af aktier, aktieoptioner og warrants jf. LL § 16. 

Værdiansættelsen af en aktiebaseret incitamentsordning skal ske til markedsværdi, hvilket kræver en 

værdiansættelse på den specifikke ordning.  

Undtagelser forekommer dog, når der sker udskydelse af beskatningen og beskatning skifter fra personlig 

indkomst til aktieindkomst. Undtagelser sker ved at ordningen bliver tildelt som værende omfattet af LL § 28 

eller LL § 7P.  

Når ordningen omfattes efter LL § 28, bliver medarbejderens beskatningstidspunkt udskudt til 

udnyttelsestidspunkt, men dog sker der forsat beskatning af favørelementet som personlig indkomst. Denne 

beskatningsregel kan anvendes ved tildeling af en aktieoption og en warrant samt når ordningen opfylder 

bestemte betingelser, herunder at tildelingen indeholder vederlag og tildeles til en medarbejder.  

Såfremt ordningen kan opfylde betingelserne fra LL § 28 med tillæg af strammere betingelser, herunder at 

den tildelte ordning maksimalt udgør 10% af medarbejderens årsløn, bliver medarbejderens 

beskatningstidspunkt udskudt til salgstidspunktet, og med den fordel at beskatningen sker som 

aktieindkomst. Denne ordning kan også anvendes ved tildeling af aktier. 

Derudover kan det vælges at medarbejderen i stedet får tildeling af ordningen til favørpris hvorved 

medarbejderen kan foretage et almindelig køb af ordningen. Hvilket ligeledes ikke medfører beskatning før 

salget af ordningen/aktierne. 

Medarbejderen kan vælge af foretage overdragelse af den tildelte aktiebaserede incitamentsordning til et 

personlig ejet holdingselskab, hvor medarbejderen som udgangspunkt vil blive beskattet på 

overdragelsestidspunktet af værdien på ordningen. 

Ved tildeling af aktiebaseret incitamentsordning med favørelement har virksomheden som udgangspunkt 

fradrag for denne omkostning såfremt den afholdes for at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedens 

indkomst. Hvis omkostningen afholdes for primært aktionærens interesse frafalder virksomhedens 

fradragsret.  

Tidspunktet for vurdering af fradragsretten forekommer på medarbejderens retserhvervelsestidspunkt og 

tidspunktet for fradrag af omkostningen er sammenfaldende med medarbejderens beskatningstidspunkt. Ved 

tildeling af en ordning omfattet af LL § 28, vil virksomheden have fradragsret for omkostning vil blive på 

medarbejderens udnyttelsestidspunkt. Såfremt ordningen er omfattet af LL § 7P vil virksomheden ikke have 

fradragsret for det tildelte favørelement til medarbejderen.  

Virksomheden skal ikke medregne avancen ved salg af egne aktier eller kapitalforhøjelse.  
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Virksomhedens aktionær bliver som udgangspunkt ikke påvirket skattemæssigt direkte ved tildeling af en 

aktiebaseret incitamentsordning. Ved medarbejderens udnyttelse af warrant, vil aktionæren ikke kunne 

medtage tabet eller gevinsten i den skattepligtige indkomst, der er medført ved kapitalforhøjelsen.  

Derudover skal aktionærerne være opmærksom på at den tildelte aktiebaserede incitamentsordning kan 

medføre statusskifte for aktionærens aktier, således at der forekommer ændring af sambeskatningskræsen 

eller aktierne ikke er datterselskabsaktier. 

Da der forekommer stor forskel på hvorledes de skattemæssige forhold er, vil det være vigtigt foretage en 

vurdering af den aktiebaserede incitamentsordning og alle dens eventuelle virkninger overfor alle 

interessenter før den tildeles til en medarbejder. En tildeling bør som udgangspunkt være fordelagtig for alle 

parter. Vurderingen af en ordning kan fx basere sig på om ordningen er omfattet af LL § 28 eller LL § 7P. 
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6. Værdiansættelse af aktiebaseret incitamentsordning 
Ved tildeling af aktiebaseret incitamentsordning skal der ske beskatning af medarbejderen samt opgørelse af 

fradragsretten for virksomheden, jf. ovenstående afsnit, som følge heraf skal der foretages en 

værdiansættelse af den tildelte aktiebaseret incitamentsordning, hvor værdiansættelsen af virksomheden skal 

ske til markedspris jf. LL § 16, stk. 3.  

Som følge af opgavens afgrænsning til unoterede virksomheder, er værdiansættelsen et centralt parameter i 

designet af en aktiebaseret incitamentsordning. Dette skyldes at værdiansættelsen af en unoteret virksomhed 

ikke har en dagsværdi, der kan værdiansættes ud fra en handelskurs, som børsnoterede virksomheder har.  

Der vil således forekomme en lang række problemstillinger i forbindelse med værdiansættelse af en unoteret 

virksomhed, da det må antages af virksomheden ikke handles dagligt eller blot jævnligt samt at der ikke 

forekommer en lovreguleret værdiansættelsesmodel. 

Når der er foretaget værdiansættelse af virksomheden, skal der måske samtidig også foretages 

værdiansættelse af warrant eller aktieoption idet en medarbejders aktiebaserede incitamentsordning kan 

indeholde disse, fx i de tilfælde hvor der ikke sker direkte tildeling af aktier men tildeling af warrant eller 

aktieoption.  

Afsnittet vil, som følge af emnet størrelse i forhold til dette speciales omfang, beskrive den grundlæggende 

tankegang bag værdiansættelse af: 

- Unoterede aktier  

- Warrant og aktieoption 

6.1. Værdiansættelsen af virksomheden 

Ved værdiansættelsen af en virksomhedsaktie forekommer der ikke nogle direkte metoder, der skal anvendes 

ifølge skattelovningen, hvorfor der i denne forbindelse er valgfrihed, såfremt det kan argumenteres, at den 

fastsatte værdiansættelse for aktierne modsvarer markedsprisen.  

Når en virksomhed ikke er børsnoteret vil der som udgangspunkt ikke forekomme en daglig kurs på 

virksomhedens aktier. Men det kan være tilfældet at alle, eller dele af, virksomhedens aktier er blevet handlet 

for nyligt til tredje mand. 

Som følge heraf forekommer flere forskellige værdiansættelsesmodeller til brug for værdiansættelsen. I 

nedenstående afsnit redegøres for brugen er de udvalgte værdiansættelsesmodeller, som betragtes som 

værende de hyppigst anvendte.  

 Cash-flow modellen  

DCF-modellen er en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel, hvor værdien af et bestemt aktiv opgøres som 

den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige frie pengestrømme, der kan henføres til det 

pågældende værdiansættelsessubjekt. 
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Det bestemte aktiv kan være en virksomhed, et forretningsområde, en maskine, en warrant eller en 

aktieoption mv.  

Skatterådet bekræftede i SKM2015.367.SR, at til brug for værdiansættelse af en virksomhed, hvor 

medarbejderen udnyttede sine warrants, kunne DCF-modellen anvendes, hvori der ud over budgetperioden 

var taget højde for terminalperioden. 

6.1.1.1. Værdiansættelse beregning  

Den hyppigste anvendte form for DCF-model måler værdien på virksomhedens niveau (långivers og ejers 

synsvinkel) og modellen kan under antagelse om konstant afkastkrav i fremtiden vises som:44 

𝐸𝑉 =
𝐹𝐶𝐹

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)
 

- EV = Estimeret værdi (både egenkapital og rentebærende gæld) 

- FCF = Frit cash flow til selskabet (både ejere og långivere) 

- WACC = Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (både ejere og långivere). Det udregnes således: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  (EK ×  EK omk) + (FK × FK omk. )  

o EK = Egenkapitalandel 

o EK omk. = Egenkapitalomkostning, består af den Risikofri rente + (Betaværdi x 

Markedsrisikopræmie) 

o FK = Fremmedkapital andel  

o FK omk. = Fremmedkapital omkostning, består af (Risikofri rente + Virksomhedens specifikt 

risikotillæg) x (1 - Skattesats) 

I praksis operationaliseres værdiansættelsesprocessen ofte ved at inddele budgettet i to perioder: 

- Budgetperiode,  

- Terminalperiode 

Den generelle DCF-model vil derved kunne omformers til en to-periodisk model: 

𝐸𝑉 =
𝐹𝐶𝐹

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)
+

𝐹𝐶𝐹

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
×

1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)
 

- g = konstant vækst i FCF i terminalperioden  

- n = Antal af år med vækst i budgetperioden  

Herefter findes værdien ved at fratrække markedsværdi af ikke-driftsmæssige aktiver og rentebærende gæld 

fra den estimerede værdi.  

                                                      

44 Vejledning fra SKAT for værdiansættelse, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813207  
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 SKAT’s vejledning  

I forbindelse med værdiansættelse af virksomheder har SKAT udarbejdet en vejledning, TSS-cirkulære 

2000-09, som kan benyttes, hvor der sker salg mellem interesseforbundne parter. 

6.1.2.1. TSS-cirkulære 2000-09 - værdiansættelse af virksomheden 

SKATs TSS-cirkulære 2000-09 hovedregel er, at der skal ske værdiansættelse af virksomheden ved handel 

til markedspris på overdragelsestidspunktet. Således skal en børsnoteret virksomhed værdiansættes til den 

noterede kurs på overdragelsestidspunktet. Ved unoteret virksomhed, der som udgangspunkt ikke har en 

noteret dagskurs, medfører det at der skal foretages en værdiansættelsesberegning af virksomheden.  

Til brug for værdiansættelsesberegning af virksomheden tages udgangspunkt i virksomhedens indre værdi 

ifølge senest aflagte årsregnskab. I forbindelse med opgørelse anvendes substansprincippet, således at 

aktiernes værdi beregnes som summen af værdierne af de enkelte aktivposter i virksomheden minus 

fratrukket de respektive gældsposter i virksomheden. Der skal foretages korrektioner af disse gældsposter 

efter de nedenstående hjælpereglerne i TSS-cirkulære 2000-09. Herefter tillægges den udregnede værdi af 

goodwill, i henhold til TSS-cirkulære 2000-10, til virksomhedens regulerede indre værdi. 

Hjælpereglerne i TSS-cirkulære 2000-09 foreskriver at der skal ske regulering af værdien af:  

- Fast ejendom til den seneste kendte offentlige ejendomsvurdering med tillæg af eventuelle 

ombygningsudgifter, hvis de ikke er indeholdt i ejendomsvurderingen. 

- Virksomheder skal værdiansættes til markedsværdi, og såfremt denne ikke er kendt, skal 

virksomheden ligeledes værdiansættes efter TSS-cirkulære 2000-09.  

- Goodwill og andre immaterielle aktiver: Skal værdiansættes efter SKATs retningslinjer herom, TSS-

cirkulære 2000-10 - værdiansættelse af goodwill. 

- Udskudt skat: Beregnet udskudt skat (netto) medtages og reguleres under hensyntagen til 

ovennævnte korrektioner. Negativ udskudt skat kan medtages, dog kun til en værdi under pari. 

- Andre forhold: En eventuel bogført værdi af egne aktier medtages ikke i beregningen af den indre 

værdi. Ved beregningen af aktiekursen reduceres den nominelle aktiekapital med den andel, som de 

egne aktier repræsenterer. 

- Såfremt det er relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne aktier 

eller anparter, kan der ske fravigelse af hjælpereglen 

6.1.2.2. TSS-cirkulære 2000-10 - værdiansættelse af goodwill 

Ligeledes har SKAT udarbejdet TSS-cirkulære 2000-10 som en vejledning til at værdiansætte goodwill til 

handelsværdi ved salg.  

Beregningen af goodwill efter beregningsmodellen i TSS-cirkulære 2000-10 er udtryk for en standardiseret 

beregning. Det kan derfor medføre, at der kan forekomme konkrete omstændigheder, der gør 

beregningsmodellen mindre brugbar. Der skal derfor foretages korrektion af værdiansættelsesberegningen til 

brug for beregningen, således at den endelige værdiansættelse skønsmæssigt svarer til den pris, som kunne 

opnås ved salg til en uafhængig tredje person. 
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Beregningen af goodwill tager udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat for de sidste 3 år inden 

overdragelsen, med regulering af finansielle indtægter/udgifter, samt eventuelt at tillægge/fratrække et beløb, 

der udtrykker indtjeningens udviklingstendens. 

Derefter beregnes gennemsnitsindtjeningen med vægtning af de enkelte år, således at det seneste år vægter 3 

gange så meget, i forhold til det først benyttede regnskabsår.  

Forekommer der en udviklingstendens mellem de sidste 3 regnskabsår, tillægges eller fratrækkes denne 

beregnede udviklingstendens-sum i den beregnede gennemsnitsindtjening. Udviklingstendens-summen 

findes ved at beregne forskellen mellem det sidste år og 3. sidste år. Det fremkomne beløb divideres herefter 

med 2. 

Herefter foretages der udregning af forrentningen af virksomhedens aktiver uden fremmende aktiver (likvide 

midler, pantebreve o.l. samt goodwill), efter det seneste aflagte regnskab med de gældende kapitalafkast 

satser i henhold til VSL § 9 + 3 pct. (2017). Denne værdi fratrækkes den udregnede værdi for virksomheden.  

Den endelige værdi udgør virksomhedens goodwill før kapitalisering.  

Der foretages sluttelig en kapitalisering af den udregnede goodwill, som tillægges goodwill. Kapitalisering 

sker på overdragelsestidspunktet på baggrund af den gældende kapitalafkast sats, efter VSL § 9 + 8 pct. 

(2017), i forhold til den forventede levetid på aktiverne. 

 Øvrige modeller  

SKAT har tidligere givet lov til at værdiansætte en virksomhed, når der sker salg mellem interesseforbundne 

parter, ud fra andre metoder. Enkelte af disse vil nedenfor kort blive belyst. Det vigtigste ved 

værdiansættelser af virksomheder er at værdiansættelserne sker til markedsværdien: 

- Branchekutyme; indenfor den branche virksomheden er tilknyttet, kan der forekomme en anvendt fast 

værdiansættelsesmetode, som kan benyttes. Det ses anvendt hos fx en læge- eller revisionsvirksomhed.45  

- Tidligere Handler; ved anvendelsen af værdiansættelsesmetoden, Tidligere Handler, sker 

værdiansættelsen på baggrund af tidligere handler af virksomhedens aktier. Det kræver dog at aktierne er 

blevet handlet fornyelig, og aktieværdien kan anses som værende lig med markedsværdien, og der 

sidenhen ikke sket større påvirkninger af virksomheden. Derudover vil det også være en fordel at 

aktierne er handlet jævnligt. 

- Indre Værdi uden Goodwill; sker værdiansættelse af en unoteret virksomhed efter Indre 

Værdimetoden, uden hensyntagen til virksomhedens goodwill, værdiansættes virksomheden efter 

Egenkapitalen, på den valgte balance dato, efter regulering af aktiver og passiver til dagsværdi. I tilfælde 

hvor værdiansættelsen relaterer til en medarbejderordning kan denne metode kun benyttes, såfremt 

medarbejderen ikke får adgang til goodwill´en ved salg af aktierne jf. SKM2013.901.SR. 

                                                      

45 (Den juridiske vejledning 2017-2, s. C.C.6.4.1.2) 
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6.2. Værdiansættelse af warrant eller aktieoption 

I det tidligere afsnit blev beskrevet at warrant eller aktieoption kan beskattes efter forskellige regler og 

derved tidspunkter, hvor der skal opgøres værdiansættelse heraf og afledt af dette ved hjælp af forskellige 

metoder. Dog gælder det for alle de skatteretlige regler at værdiansættelse af warrant eller aktieoption skal 

ske til markedsværdi ligesom det sker ved værdiansættelsen af aktier.   

Som udgangspunkt bliver warrants eller aktieoption beskattet efter regler i LL § 28, hvilket medfører at 

beskatningen for medarbejderen først skal ske på udnyttelsestidspunktet. Værdien opgøres som forskellen på 

den udregnede markedsværdi på virksomhedens aktier og medarbejderens udnyttelseskurs. Dette medfører at 

værdiansættelsen af de tildelte warrants eller aktieoptioner er forholdsvis enkel såfremt markedsværdien på 

virksomhedens aktier kendes. Såfremt den ikke kendes skal der foretages en værdiansættelse af disse jf. 

ovenstående afsnit 6.1  

Hvis beskatningsreglerne efter LL § 7 P anvendes, skal værdiansættelsen af tildelt medarbejder warrant eller 

aktieoption ske på tildelingstidspunktet, som følge af den tildelte warrant eller aktieoption maksimalt må 

udgøre 10% af medarbejderens årsløn.  

Ved tildeling af warrant eller aktieoption, der ikke beskattes efter LL § 28 og 7P, skal der ske 

værdiansættelse af warrant eller aktieoption på retserhvervelsestidspunktet. Ved en overdragelse af 

medarbejderens warrant eller aktieoption til medarbejderens personlig ejede virksomhed, skal der ske 

værdiansættelse heraf på overdragelsestidspunktet. Endvidere kan der ske lagerbeskatning af medarbejderens 

aktieoption og warrant, hvilket vil medføre at der skal foretages en årlig værdiansættelse heraf.  

Værdiansættelsestidspunktet er således i flere situationer ikke på udnyttelsestidspunktet men på et tidligere 

tidspunkt, hvorfor værdiansættelsen af warrant eller aktieoption ikke kan ske ved beregning af forskellen 

mellem den udregnede markedsværdi på virksomhedens aktier og modtagerens udnyttelseskurs. Derfor skal 

der anvendes en anden metode til at værdiansætte warrant eller aktieoption.  

Værdiansættelsen af warrant eller aktieoption er som udgangspunkt ens. Det kan dog forekomme en forskel 

idet en aktieoption kan udnyttes til at købe bestående aktier, mens en warrant udnyttes til at tegne nye aktier, 

hvorved der sker en udvanding af de bestående aktiers værdi. Dette forhold skal der tages højde for ved 

udregningen af værdiansættelsen af en warrant. 

 Parametre der danner grundlag for værdiansættelsen  

Ved værdiansættelsen af warrant eller aktieoption forekommer der flere parametre som påvirker 

værdiansættelsen. 

Udnyttelseskurs 

Udnyttelseskursen er den kurs som medarbejderen skal betale for at gøre brug af tildelt aktieoption eller 

warrant. Udnyttelseskursen kan både være et fast eller et variabelt beløb.  

Udnyttelseskursen påvirker således værdien af en aktieoption eller en warrant for jo højere udnyttelseskursen 

er i forhold til kursen på den underliggende aktie, des lavere er værdien af en aktieoption eller warrant. 
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Virksomhedens aktieværdi 

Virksomhedens aktieværdi beregnes ud fra ovenstående afsnit, 6.1. Ved udnyttelsen af en aktieoption eller en 

warrant svarer medarbejderens gevinst til det beløb, som aktieværdien er over udnyttelsesprisen. Således 

forøges værdien af aktieoption og warrant når den underliggende akties værdi øges.  

Løbetid 

I forbindelse med medarbejderens modtagelse af en aktiebaseret incitamentsordning aftales der en periode, 

fra medarbejderen har erhvervet, eller fået tildelt warrant eller aktieoption i virksomheden, til hvornår 

medarbejderen senest kan udnytte disse. Denne periode kaldes for løbetiden.  

Til brug for værdiansættelsen skal løbetiden på warrant eller aktieoption, som handles frit, skal som 

udgangspunkt fastsættes efter den kontraktlige løbetid. Dette skyldes at medarbejderen vil risikominimere sin 

investering.  

Modsat skal tildelte warrant eller aktieoption, der ikke kan handles frit, fastsættes efter en skønsmæssig 

beslutning baseret på den underlæggende aftale på tildelingen af en warrant eller en aktieoption til 

medarbejderen eller på baggrund af tidligere erfaringer. Dette skyldes at medarbejderen kun kan realiseres 

sin gevinst ved foretage udnyttelse46.  

Aktiens forventede volatilitet 

Aktiens forventede volatilitet er et udtryk for, hvor stor usikkerheden er på den fremtidige værdi af aktien.  

Volatiliteten opgøres i beta-værdi, som svarer til aktiens kursudvikling i forhold til udviklingen i det 

generelle marked på baggrund af kontinuerlige målinger. Målingerne foretages over en fastsat periode, hvor 

kursen aflæses på fastsatte tidspunkter. 

Såfremt aktien fluktuerer mindre end markedet er beta-værdien under 1 og derved ikke volatil. Hvis aktien 

svinger mere end markedet vil beta-værdien være over 1 og derved vil aktien være volatil. 

Volatiliteten kan som udgangspunkt kun måles på børsnoterede virksomheder, men fastsættelsen af en 

forventet volatilitet er svær at fastsætte med udgangspunkt i tidligere målingerne. 

Perioden på opgørelsen af volatiliteten anbefales at være den samme som løbetiden for en warrant eller en 

aktieoption. Der kan dog argumenters imod dette, da data fra tidligere perioder ikke kan være gældende for 

fremtiden, fx som følge af indtrufne ændringer af virksomheden, eller i den branche virksomheden relateres 

til.   

Ved fastsættelsen af den forventede volatilitet for virksomhedens aktiekurs i unoteret virksomhed, er det 

vanskeligt at opgøre en korrekt volatilitet som følge af manglende handler til brug for datagrundlaget. I 

stedet kan der tages udgangspunkt i en børsnoteret virksomhed, som virksomheden kan sammenlignes med. 

                                                      

46 (Aktieløn, 2009, s. 246) 
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Det kan dog ofte være udfordrende at finde en eller flere virksomheder, som er børsnoteret, hvortil der kan 

ske sammenligning.  

Udbytte  

I perioden hvor en medarbejder har warrant eller aktieoption i virksomheden vil det forsat være muligt for 

virksomheden at udlodde udbytte til virksomhedens aktionærer. Når virksomheden udlodder udbytte til dens 

aktionærer vil det medføre, at virksomhedens værdi før udbetalingen vil blive reduceret med det 

modsvarende udloddede udbytte.  

Dette medfører at værdien af medarbejderens warrant eller aktieoption i virksomheden også vil blive 

reduceret forholdsmæssigt, såfremt medarbejderen ikke har ret til at modtage udbytte. Warrant eller 

aktieoption giver som udgangspunkt ikke ret til udbytte. Som følge heraf skal der ved beregningen af 

værdien af medarbejders warrant eller aktieoption tages højde for evt. udbytte udlodning.  

Risikofri rente 

Den risikofri rente er den teoretiske rente ved en investering uden risiko. Dette svarer til den rente en 

investor vil have som afkast for sin investerede kapital i et risikofrit aktiv, over en specifik tidsperiode.  

Fastsættelsen af den risikofrie rente bør tage sit udgangspunkt i virksomhedens primære forretning og i 

forhold til den forventede løbetid på warrant eller aktieoption. 

 Ligningsrådets formel 

På vegne af Ligningsrådet udarbejdede Aktieanalysegruppen i 1992 en simpel vejledende beregningsmodel 

vedrørende værdiansættelse af warrants og aktieoptioner og de blev efterfølgende anvendt i to konkrete sager 

jf. TfS 1995, 197 og 242 LR. 

6.2.2.1. Værdiansættelse beregning  

Ligningsrådets formel for beregningen af værdiansættelse af warrants og aktieoptioner tager udgangspunkt i 

den underliggende akties markedskurs, udnyttelseskurs, løbetid og renteniveauet. Formlen tager derved ikke 

hensyn til volatilitet og udbytteudbetalinger i værdiansættelsen af warrant og aktieoption, hvilket gør at 

beregningen er et nemmere alternativ til værdiansættelses beregning Black-Scholes47. 

Ligningsrådets beregningsmodel: 

𝐹 =  
𝐻 × 𝐿 × 𝑅

100
 

- H = Den underliggende akties handelsværdi i procent af udnyttelseskursen på 

værdiansættelsestidspunktet. H udregnes ved 𝐻 =  
 ×

  

- L = Restløbetid angivet i antal måneder  

- R = Diskontoen på værdiansættelsestidspunktet + 4%, reduceret med 50%, hvilket svarer til 

lånerenten efter skat, omregnet til månedlig rente.  

                                                      

47Henv. til afsnit 6.2.3, vedr. Black-Scholes  
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R udregnes ved 𝑅 =
 %

 .
 × 50% 

- F = Værdi af en warrant og aktieoption i procent af markedskursen på den underliggende aktie 

Ligningsrådets beregningsmodel har sit udgangspunkt i værdien for en warrant eller en aktieoption er lig 

med den rentebesparelse som modtageren af denne warrant eller aktieoption vil opnå ved at udskyde 

udnyttelsen af sin warrant og aktieoption over den mulige løbetid.  

Eksempelvis kan det beregnes at hvis fastsættelsen af udnyttelseskursen er ens med værdien af den 

underliggende akties markedskurs, bliver værdiansættelsen kun beregnet af løbetiden og renten.  

Beregningsmodellen er udarbejdet til brug for anvendelse til værdiansættelse af aktieoption, men kan også 

anvendes til værdiansættelse af en warrant ved at tage højde for den udvandingseffekt der indtræffer ved 

nytegning af aktier.  

6.2.2.2. Anvendelse af modellen til skattemæssig værdiansættelse 

Ligningsrådet formel kan benyttes ved værdiansættelse af warrant og aktieoption, dog fremgår det af TfS 

2002.976, at den kun kan anvendes såfremt forudsætningen i Black-Scholes modellen ikke er opfyldt. 

Der er desuden en tilkendegivelse om at formlen kun er udarbejdet til brug for et vejledende skøn af værdien 

for en warrant og en aktieoption jf. TfS 1995, 197 LR og TfS 1995, 242 LR.  

Der er forskellige holdninger i forhold til brugen af værdiansættelsen af warrant og aktieoption med ved 

hjælp af Ligningsrådets beregningsmodel. Tidligere skatteminister Carsten Kock, har udtalt nedenstående om 

beregningsmodellen til Folketingets Skatteudvalg48.  

"Den pågældende formel er alene udtryk for en beregningsmodel, der kan være vejledende for skønnet over 

aktivets værdi. Beregningsmodellen kan således ikke blot benyttes bevidstløst. Tværtimod er det nødvendigt 

at gå ind og foretage en vurdering af, om formlen under hensyntagen til de nærmere omstændigheder i den 

konkrete situation, må antages at føre til en korrekt værdiansættelse". 

En anden holdning om Ligningsrådets beregningsmodel kommer fra skatteadvokat Lars Wøldike´s artikel i 

TfS 1997, 266, hvor han anfører, at det er hans opfattelse ”at Ligningsrådets formel kun kan finde 

anvendelse i forbindelse med den konkrete bindende forhåndsbesked (TfS 1995, 197) og i realiteten er 

uanvendelig i andre sager”.49 

Kritikken af Ligningsrådets beregningsmodel går som udgangspunkt på at beregningsmodellen ikke 

medtager volatiliteten i beregningsgrundlaget. Dette medfører, at en værdistigning eller -fald af den 

underliggende akties kurs ikke medtages, hvorfor værdiansættelsen af warrant og aktieoption er hhv. lavere 

eller højere, end hvis aktien handles på et frit marked. 

                                                      

48 SKM2002.540.LR – vedr. Bindende forhåndsbesked på værdiansættelse af warrants  
49 (Aktieaflønning , 2005, s. 313, fodnote) 
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Aktiegruppens begrundelse for ikke at medtage volatiliteten i beregningsgrundlaget er, at det 

ligningsmæssigt ikke er forsvarligt at medtage volatilitetselementet. Det betyder at såfremt det er muligt at 

beregne volatiliteten med rimelig sikkerhed, skal andre beregningsmodeller benyttes, fx Black-Scholes eller 

binomialmodellen, jf. SKM2002.540.LR. 

Det er ligeledes vigtigt, at forudsætningen for en beregningsmodel kommer til at udvise en korrekt 

værdiansættelse af warrant eller aktieoption, så der fastsættes en løbetid på en periode over 3 – 5 år, og der 

ikke forekommer for stor forskel mellem aktiernes markedsværdi og udnyttelseskursen på 

beskatningstidspunktet.50  

Det må som udgangspunkt vurderes at Ligningsrådets beregningsmodel er anvendelig for unoterede 

virksomheder, idet beregningen af volatiliteten ikke kan ske pålideligt. Det vil sige at der i forbindelse med 

værdiansættelsen af warrant og aktieoption ved benyttelse af Ligningsrådet beregningsmodel, skal foretages 

en konkret vurdering fra virksomhedens side om værdiansættelsen er korrekt, da beregningsmodellen som 

udgangspunkt kun er vejledende.  

Såfremt virksomheden er unoteret, og dens værdi består af investering i aktier optaget til handel på et 

reguleret marked samt investeringsbeviser, skal der ske værdiansættelse ved brug af Black-Scholes, jf. 

SKM2016.103.SR. 

 Black-Scholes modellen 

Ved at anvendelsen af Black-Scholes modellen til værdiansættelse af warrant eller aktieoption vil der som 

udgangspunkt blive taget hensyn til værdistigningspotentialet som en warrant eller en aktieoption kan 

indeholde. Dette medfører også at formlen er væsentlig mere kompleks end Ligningsrådets formel.  

6.2.3.1. Værdiansættelse beregning  

benyttelse af beregningsmodellen Black-Scholes til brug for værdiansættelsen af en warrant eller aktieoption.  

Beregningsmodellen er beroende på følgende forudsætninger: 51 

- Optionen, på den underliggende aktie, skal til enhver tid kunne handles uden 

transaktionsomkostninger 

- Aktiekurser, på de underliggende aktier, følger en log-normalfordeling 

- Konstant risikofri rente, der er gældende for både gæld og fordringer  

- Volatiliteten er konstant over optionens løbetid 

Black-Scholes beregningsmodel: 

𝐶 = 𝑆 × 𝑁(𝑑 ) − 𝐸𝑒 × 𝑁(𝑑 )  

- C = værdien af en europæisk købsoption 

- S = værdien af den underliggende aktie 

                                                      

50 (Aktieløn, 2009, s. 254) 
51 (Aktieløn, 2009, s. 249) 
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- E = optionens udnyttelseskurs 

- e = den naturlige logaritme 

- r = den risikofri rente 

- t = optionens løbetid 

- σ = volatiliten på det 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 

- N(d ) og N(d )  er den kumulative normalfordelingsfunktion i punkterne d  og d  

𝑑 =
√

  𝑑 =
√

= 𝑑 − 𝜎√𝑡  

Ved tildeling af warrant eller aktieoption i aktiebaseret incitamentsordning til medarbejder, vil denne aftale 

som udgangspunkt indeholde betingelser omkring at medarbejderen skal være ansat i virksomheden, og at 

tildelt warrant eller aktieoption ikke har fri omsættelighed, hvilket har indflydelse på løbetiden for warrant 

eller aktieoption, og derved for beregningsmodellens værdiansættelse af en warrant eller en aktieoption.   

Som udgangspunkt kan beregningen af en konstant volatilitet ikke ske såfremt virksomheden er unoteret. Er 

virksomheden børsnoteret hænder det ofte, især i mindre kapitalstærke virksomheder, at omsætningen på 

aktierne er lav og dermed ikke kontinuerlig, hvilket påvirker volatiliteten. Dog må det ses som en fordel at 

volatilitetselementet indgår i beregningsmodellen, såfremt den kan fastsættes korrekt, hvilket oftest 

forekommer ved større kapitalstærke virksomheder, der er børsnoteret.  

Forekommer betingelser eller begrænsninger i en tildelt warrant eller aktieoption, skal der tages højde for 

disse, såfremt de kan have en påvirkning af værdien på en warrant eller aktieoption. Derfor skal der udregnes 

en økonomisk effekt. 52  

Den økonomiske effekt beregnes ved at opgøre sandsynligheden for udnyttelse af tildelt warrant eller 

aktieoption multipliceret med betingelsens reducering af værdien af tildelt warrant eller aktieoption.  

Den økonomiske effekt multipliceres efterfølgende med den fastsatte værdi på tildelt warrant eller 

aktieoption ud fra Black-Scholes beregningsmodellen. Efterfølgende er den endelige værdi af tildelt warrant 

eller aktieoption opgjort. 

I praksis vil det, som udgangspunkt, være vanskeligt at opgøre den økonomiske effekt, men der må eventuelt 

foretages et skøn på grundlag af historiske data, hvor og når dette er muligt. 

6.2.3.2. Anvendelse af modellen til skattemæssig værdiansættelse 

Black-Scholes modellen kan anvendes til brug for fastsættelse af den skattemæssige værdiansættelse af 

warrant eller aktieoption, jf. TfS 1999, 832 LR.  

Såfremt det er muligt at fastsætte den korrekte konstante volatilitet, skal denne indgå i beregningen af 

værdiansættelsen af warrant eller aktieoption, jf. SKM2002.540.LR og SKM2010.542.SR. Derved skal der 

ved værdiansættelsen af warrant eller aktieoption, hvor den underliggende aktie er en børsnoteret 

                                                      

52 (Aktieløn, 2009, s. 253) 
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virksomheds-aktie, anvendes Black-Scholes' beregningsmodel. Dog må det inden vurderes om modellen er 

relevant, hvis det ikke er muligt at opgøre den konstante volatilitet pålideligt.  

Hvis virksomheden er unoteret, men dens værdi består af investering i aktier optaget til handel på regulerede 

markeder samt investeringsbeviser optaget på regulerede markeder, skal der ske værdiansættelse ved brugen 

af Black-Scholes modellen, jf. SKM2016.103.SR. 

En unoteret virksomhed har tidligere ansøgt Skatterådet om et bindende svar hvor de benyttede Black-

Scholes modellen, til at værdiansættelsen af de tildelte warrant eller aktieoption med, da Ligningsrådets 

beregningsmodel ikke kunne anvendes, idet løbetiden var på 6 år, hvilket er over den forudsatte løbetid på 3-

5 år. Volatiliteten blev estimeret ved at benytte tal fra en gruppe sammenlignelige børsnoterede 

virksomheder.  

Derudover ville virksomheden medregne en illikviditetsrabat på 20% af værdien på en tildelt warrant eller 

aktieoption. Illikviditetsrabatten på 20% blev begrundet med en skønsmands udtalelse, at unoterede aktiers 

handelsværdi generelt er billigere, end noterede aktiers værdi, da de handles med en gennemsnitlig rabat på 

20 % på værdien af Egenkapitalen, jf. SKM2014.536BR. 

Skatterådet underkendte værdiansættelsen med rabatten men accepterede værdiansættelsen uden rabatten. 

Black-Scholes modellen kan som følge af ovenstående benyttes i forbindelse med værdiansættelse af en 

unoteret virksomheds tildelte warrant eller aktieoption, dog kræves det at det er muligt at fastsatte en korrekt 

konstante volatilitet. 

 Binomialmodellen 

Ved værdiansættelse af aktieoption og warrant, kan beregningsmodellen Binomialmodellen også anvendes. 

Modellen er relativ simpel og tager udgangspunkt i, at den underliggende aktie vil antage ét af to mulige 

udfald på et givet fremtidigt tidspunkt. 

Ved brug af Binomialmodellen bliver der ofte opstillet et binomialtræ, som sker ved opdeling af løbetiden på 

en aktieoption eller en warrant i flere tidsperioder, som hver giver 2 mulige udfald. Såfremt løbetiden 

opdeles i flere perioder, vil prisudviklingen tilnærmelsesvis blive kontinuerlig. 

Binomialmodellen har ligeledes nogle forudsætninger for sin anvendelse.  

Det forudsættes at: 

- Der kun forekommer en pris 

- Der forekommer én konstant risikofri rente 

- Risiko-neutral verden, hvor medarbejderen er risikoneutral og kapitalejernes forventede afkast svarer til 

den risikofri rente 
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6.2.4.1. Anvendelse af modellen til skattemæssig værdiansættelse 

I en sag har Skatterådet godkendt, jf. SKM2010.395.SR., brugen af værdiansættelse af aktieoption, hvor den 

underliggende aktie var unoteret, på baggrund af beregning ved hjælp af Binomialmodellen.  

Virksomheden fik godkendelse på de enkelte forudsætninger, som var blev benyttet i beregningen, og den 

afledte beregningsfremgangsmetode baseret på Binomial-modellen. Det var således SKAT´s samlede 

vurdering, at værdien af aktieoption kunne fastsættes efter Binomial-modellen.  

6.3. Delkonklusion  

Værdiansættelsen af aktiebaseret incitamentsordning har en central betydning i forbindelse med etablering af 

ordningen, da LL § 16, stk. 3 foreskriver at der skal ske værdiansættelse af en aktiebaseret 

incitamentsordning til markedspris, samt at det ligeledes er medarbejderens fortjeneste på den tildelte 

aktiebaseret incitamentsordning der bliver direkte påvirket heraf. 

Ved tildeling af en aktiebaseret incitamentsordning med aktier skal der ske værdiansættelse af virksomheden. 

Såfremt tildeling sker med aktieoptioner eller warrants skal der ske værdiansættelse af disse, hvilket 

foretages på baggrund af den specifikke aftale på den tildelte ordning i forhold til værdien af virksomheden.  

Ved værdiansættelse af virksomheden, skal dette ske til markedspris. Såfremt virksomheden unoteret, 

forekommer der ingen offentlig markedskurs på virksomheden, hvorfor der skal foretages en beregning af 

virksomhedens værdi. Der forekommer ingen reglerne for hvilken model der skal benyttes. Som følge heraf 

er der flere modeller som er mulige at anvende. SKAT har udarbejdet en vejledning til brug for valg af 

model, TSS-cirkulære 2000-09, dog gøres opmærksom på at beregningerne kun er vejledende. Såfremt 

virksomheden har et validt datagrundlag kan Cash-flow modellen anvendes. Denne model tager sit 

udgangspunkt i virksomhedens budget for fx en 5-årig periode, hvilket kan være vanskelig at opgøre grundet 

den usikkerhed der forekommer. 

Ved værdiansættelse af en aktieoption eller en warrant forekommer der tre forskellige beregningsmodeller, 

hvor beregningen baseres på den underliggende aftale samt den værdi der beregnes og fastsættes på 

virksomheden.  

Den mest simple anvendelige beregnings model er Ligningsrådets formel, men den kan kun anvendes på 

unoterede virksomheder.  

Derudover forekommer der Black-Scholes modellen, som skal anvendes såfremt tildelingen sker i en 

børsnoteret virksomhed. Denne model kan også anvendes for unoterede virksomheder, men er kravet at der 

fastsættes en korrekt konstant værdi for volatiliteten. Denne beregningsmodel tager højde for flere elementer 

end Ligningsrådets formel og er derfor mere kompleks.  

Slutteligt skal det nævnes at det også kan ske værdiansættelse baseret på beregningsmodellen 

Binomialmetoden. 
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7. Sammenligning og analyse af aktiebaserede incitamentsordninger 
Afhandlingen har i ovenstående belyst hvordan en aktiebaseret incitamentsordning er sammensat af 

forskellige parameter, og hvordan de forskellige skattemæssige forhold er ved tildeling af aktiebaseret 

incitamentsordning, samt hvorledes der foretages værdiansættelse heraf. 

På denne baggrund foretages der i dette afsnit en sammenligning og analyse af udvalgte aktiebaserede 

incitamentsordninger i forhold til beskatningen heraf ud fra virksomhedens og medarbejderens synsvinkel. 

7.1. Sammenligning - aktieoption omfattet af LL 28 og LL 7P  

Ud fra afhandlingen hidtidige afsnit vurderes det, at det vil være interessant at foretage en sammenligning af 

beskatningsreglerne for LL § 28 og LL § 7P både ud fra virksomhedens og medarbejderens synspunkt, idet 

at beskatningen bliver udskudt til udnyttelsestidspunktet ved anvendelsen af LL § 28, mens beskatningen 

først sker på salgstidspunkt ved LL § 7P, samt at beskatningen sker som aktieindkomst.  

Forudsætninger  

I denne sammenligning tildeles en medarbejder i en unoteret virksomhed en aktiebaseret incitamentsordning, 

hvor der forekommer disse forudsætninger:  

- Tildelingen sker med aktieoptioner 

- Medarbejderens årlige løn er 1.000 t.kr.  

- Medarbejderen er gift og ægteparret har ingen anden aktieindkomst  

- Aktieindkomsten beskattes efter gældende regler med 27% af 0>103.400 kr. og derefter med 42% af 

103.400< 

- Medarbejderens skatteprocent er 56% inkl. AM-Bidrag 

- Medarbejderen tildeles aktieoptioner svarende til 10% af årslønnen ved aktiebaseret incitamentsordning 

omfattet af LL § 7P.  

- Virksomheden er på tildelingstidspunktet værdiansat til 30 mio. kr. 

- Virksomhedens værdiansættelse på udnyttelsestidspunkt er fastsat til 40 mio. kr. 

- Virksomhedens værdiansættelse ved salg af aktierne er fastsat til 48 mio. kr. 

- Virksomhedens har en nominel aktiekapital på 500.000 kr. i hele perioden  

- Værdiansættelsen af aktieoptionen sker på baggrund af Ligningsrådets beregningsmodel med følgende 

forudsætninger   

o Udnyttelseskurs på 100% 

o Restløbetid på 3 år 

o Diskontoen på 0% 

- Virksomhedens omkostning på den tildelte aktiebaserede incitamentsordning til medarbejderen skal være 

ens efter skat i forhold til hvilken beskatningsregel der vælges. 

Virksomhedens fradragsret   

Ved tildeling af en aktiebaseret incitamentsordning som er omfattet af LL § 28, har virksomheden fradragsret 

for vederlaget, der gives til medarbejderen. Dette har virksomheden ikke ved tildeling af en aktiebaseret 
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incitamentsordning, som er omfattet af LL § 7P. Som følge heraf skal der tages højde for dette, ved 

sammenligningen af de to forskellige beskatningens regler, hvilket betyder at virksomheden kan tildele 

medarbejderen en aktiebaseret incitamentsordning som er 22% større i værdi såfremt den omfattet af LL § 

28, i forhold til hvis den er omfattet af LL § 7P.  

 
Udregning 1  

 Scenarie 1 – Medarbejder betaler  

7.1.1.1. Tildelingen af aktieoptioner – år 0 

Ved tildelingen af en aktiebaseret incitamentsordning til medarbejderen, sker der ingen beskatning af 

medarbejderen som følge af udskydelse af beskatningstidspunktet til hhv. udnyttelsestidspunktet for 

aktieoptionen omfattet af LL § 28 og salgstidspunktet for aktieoptionen omfattet af LL § 7P.  

 
Udregning 2 – Henv. til bilag 10.2.1 og 10.2.2 

7.1.1.2. Udnyttelse af aktieoptioner – år 3  

Når medarbejderen udnytter sin aktieoption, medfører det et krav om betaling til virksomheden et beløb der 

svarer til aktieoptionens udnyttelseskurs samt beskatning af værdien på favørelementet på aktieoptionen, som 

er omfattet af LL § 28. Beskatningen sker som personlig indkomst hos medarbejderen.  

 
Udregning 3 - Henv. til bilag 10.2.2 

 

Virksomhedens fradrag ved tildeling af aktieoptioner  Aktieoption  Aktieoption

LL§ 28 LL§ 7P 

Værdien af aktiebaseret incitamentsordning    100 t.kr.    100 t.kr. 
Fradrag 22% -22 t.kr.    0 t.kr. 

     78 t.kr.    100 t.kr. 
Som følge heraf gives der i LL § 7P kun for 78 t.kr.
Overskud før tildeling    100 t.kr.    100 t.kr. 
Værdien af aktiebaseret incitamentsordning  -100 t.kr.   -78 t.kr.
Skat for selskabet    0 t.kr.     -22 t.kr.

   0 t.kr.    0 t.kr. 

Den aktiebaseret incitamentsordning  Aktieoption  Aktieoption

LL§ 28 LL§ 7P 

Værdien af aktiebaseret incitamentsordning 128 t.kr. 100 t.kr.
Aktiebaseret incitamentsordning giver ret til ejerandel 7,12% 5,56%
Egenbetalingen ved udnyttelse af aktieoptionerne 2.137 t.kr. 1.667 t.kr.

Beskatning af udnyttelse af aktieoptionen  Aktieoption  Aktieoption

Virksomhedens værdi på udnyttelsestidspunktet 40 mio.kr. LL§ 28 LL§ 7P 

Værdien af aktierne på udnyttelsestidspunktet 2.849 t.kr. 2.222 t.kr.
Egenbetalingen ved udnyttelse 2.137 t.kr. 1.667 t.kr.
Vederlag ved udnyttelse 712 t.kr. 556 t.kr.

Heraf skat inkl. AM-bidrag, 56 % 399 t.kr. 0 t.kr.
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Udregning 4 - Henv. til bilag 10.2.2 

7.1.1.3. Salg af aktier – år 5 

Ved medarbejderens salg af aktierne medfører det en beskatning af avancen på salget. Avancen beskattes hos 

medarbejderen som aktieindkomst. 

 
Udregning 5– Henv. til bilag 10.2.2 

 
Udregning 6– Henv. til bilag 10.2.2 og 10.2.2.1 

Som følge af ovenstående beregning vil det således betyde at medarbejderen opnår den største gevinst ved at 

den tildelte aktiebaserede incitamentsordning er omfattet af LL § 7P, svarende til 333 t.kr. samt at 

medarbejderens investering er mindre når ordningen er omfattet af 7P.  

  

 Aktieoption  Aktieoption

LL§ 28 LL§ 7P 
Betalbar skat ved udnyttelse             399 t.kr. 0 t.kr.
Egenbetalingen ved udnyttelse 2.137 t.kr. 1.667 t.kr.

2.536 t.kr. 1.667 t.kr.

Medarbejderens betaling ved udnyttelse af aktieoptionen

Beskatning af salg af aktier  Aktieoption  Aktieoption

Virksomhedens værdi på salgstidspunktet 48 mio.kr. LL§ 28 LL§ 7P 

Salgssummen 3.419 t.kr. 2.667 t.kr.

Anskaffelsessum
Egenbetalingen ved udnyttelse 2.137 t.kr. 1.667 t.kr.
Beskattet vederlag ved udnyttelse 712 t.kr. 0 t.kr.

2.849 t.kr. 1.667 t.kr.

Aktieavance til beskatning 570 t.kr. 1.000 t.kr.

Betalbar aktieskat 224 t.kr. 404 t.kr.

Fortjeneste på det tildelte  aktiebaseret incitamentsordning  Aktieoption  Aktieoption

Virksomhedens værdi på salgstidspunktet 48 mio.kr. LL§ 28 LL§ 7P 
Salgssummen 3.419 t.kr. 2.667 t.kr.

Medarbejderens betaling for aktierne 
Egenbetalingen ved udnyttelse 2.137 t.kr. 1.667 t.kr.
Betalbar skat ved udnyttelse 399 t.kr. 0 t.kr.
Betalbar aktieskat ved salg 224 t.kr. 404 t.kr.

2.760 t.kr. 2.071 t.kr.

Fortjeneste 659 t.kr. 595 t.kr.
Fortjeneste med tilbage diskontering med 5% 313 t.kr. 333 t.kr.
Afkast 12,25% 16,50%
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 Scenarie 2 - Salg aktier til brug for finansiering 

Såfremt medarbejderen ikke har den nødvendige likviditet til at finansiere egenbetalingen af 

udnyttelseskursen og den pålagte betalbare skat på udnyttelsestidspunktet, vil medarbejderen i stedet have 

mulighed for at foretage salg af aktierne efter udnyttelsen. Det antages at salget af aktierne efter udnyttelsen 

ikke anses som en differenceafregning.  

Med udgangspunkt i ovenstående beregning foretages sammen tildeling til medarbejderen.  

7.1.2.1.  Udnyttelse af aktieoptioner – år 3  

Ved medarbejderens udnyttelse af aktieoptionen medfører det at medarbejderen skal foretage en 

egenbetaling baseret på udnyttelseskursen samt den betalbare skat som følge af beskatning på værdien på 

favørelementet, 712 t.kr.53 Dette er det finansieringskravet for medarbejderen for at udnytte af aktieoptionen. 

 
Udregning 7– Henv. til bilag 10.2.3 

Idet medarbejderen ønsker at foretage salg af de modtagne aktier for at kunne finansiere købet af aktierne 

medfører det beskatning af avance på salget af aktierne.  

Medarbejderen anskaffelsessum for aktierne, som er omfattet af LL § 28, er lig med salgsværdien på aktierne 

som følge af medarbejderens egenbetaling og beskatning af favørelementet. Derved udløses der ingen skat 

ved salg af disse aktier.  

Derimod har medarbejderen kun betalt udnyttelseskursen for aktierne omfattet af LL § 7P, hvilket medfører 

en beskatning ved salget disse aktier. Der skal således tages højde for den medførte betalbare skat.  

Beskatning af salget af aktierne sker som aktieindkomst.  

                                                      

53 Henv. til afsnit 7.1, vedr., forudsætninger og udregning 2. beregning af favørelement  

Krav for finansiering ved udnyttelse  Aktieoption  Aktieoption

LL§ 28 LL§ 7P 

Betalbar skat ved udnyttelse  399 t.kr. 0 t.kr.
Egenbetaling ved udnyttelse 2.167 t.kr. 1.667 t.kr.

2.536 t.kr. 1.667 t.kr.
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Udregning 8 – Henv. til bilag 10.2.3 

7.1.2.2. Salg af aktier – år 5 

Ved medarbejderens salg af aktierne medfører det en beskatning af avancen på salget. Avancen beskattes hos 

medarbejderen som aktieindkomst.  

 
Udregning 9 – Henv. til bilag 10.2.3 

 
Udregning 10 – Henv. til bilag 10.2.3 og 10.2.3.1 

Som følge af ovenstående beregning vil det således betyde at medarbejderen ligeledes vil opnå den største 

gevinst med at få tildelt den aktiebaserede incitamentsordning, som er omfattet af LL § 7P.  

  

 Aktieoption  Aktieoption

LL§ 28 LL§ 7P 

Krav til salgssum for køb af aktierne 2.536 t.kr. 1.667 t.kr.
Betalbar skat ved salg af aktier – aktieskat 0 t.kr. 178 t.kr.
Krævet salgssum i alt 2.536 t.kr. 1.845 t.kr.
Modtaget salgssum 2.536 t.kr. 1.845 t.kr.
Medarbejderens finansiering 0 t.kr. 0 t.kr.

Resterende antal aktier:
Antal aktier før salg 35.613 stk. 27.778 stk.
Krævet salg af aktier 31.696 stk. 23.061 stk.
Antal aktier efter salg 3.917 stk. 4717 stk.

Ejerandel efter salg 0,78% 0,94%
Anskaffelsessum efter salg 313 t.kr. 283 t.kr.
Værdi af ejerandelen efter salg 313 t.kr. 377 t.kr.

Beskatning af salg af aktier  Aktieoption  Aktieoption

Virksomhedens værdi på salgstidspunktet 48 mio.kr. LL§ 28 LL§ 7P 
Salgssummen 376 t.kr. 453 t.kr.
Anskaffelsessum, efter 1. salg 313 t.kr. 283 t.kr.
Aktieavance til beskatning 63 t.kr. 170 t.kr.
Betalbar aktieskat 17 t.kr. 56 t.kr.

Fortjeneste ved salg af aktier  Aktieoption  Aktieoption

Virksomhedens værdi på salgstidspunktet 48 mio.kr. LL§ 28 LL§ 7P 

Salgssum 376 t.kr. 453 t.kr.
Betalbar aktieskat ved salg 17 t.kr. 56 t.kr.
Fortjeneste 359 t.kr. 397 t.kr.
Fortjeneste med tilbage diskontering med 5% 281 t.kr. 311 t.kr.
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7.2. Scenarie 3 - Overdragelse til personlig ejet holdingselskab 

Ved tildelingen af en aktiebaseret incitamentsordning, har medarbejderen mulighed for at foretage 

overdragelse af tildelingen til et personlig ejet holdingselskab, såfremt det i aftalen fremgår at dette er 

muligt.  

Sammenligningen vil tage sit udgangspunkt i forudsætninger ved sammenligning af aktieoptioner for LL § 

28 og LL § 7P54, for derved at kunne sammenligne det resultat med resultatet af medarbejderens 

overdragelse til et personlig ejet holdingselskab. 

Ved overdragelse af en aktieoption, som er omfattet af L § 7P, vil ordningen ikke længere kunne opfylde 

betingelserne herfor, hvilket medfører at ordningen enten bliver omfattet af LL § 28 eller § 16. Som følge 

heraf foretages beregninger ud fra en aktieoption, der er omfattet af LL § 28.  

Yderligere forudsætninger: 
- Overdragelsen af den aktiebaserede incitamentsordning sker ved et salg til holdingselskabet. 

- Oprettelsen af det personlig ejede holdingselskab sker med kontakt stiftelse på 50 t.kr.  

- Tildelingstidspunktet, retserhvervelsestidspunktet og overdragelsestidspunktet forekommer samtidigt. 

- I det personlig ejede holdingselskab er der 5 t.kr. årligt i omkostninger til revisor. 

- Ved udnyttelse af aktieoptionen låner medarbejderen udnyttelsesprisen til det personlig ejede 

holdingselskab 

7.2.1.1. Tildelingen af aktieoptioner – år 0 

 
Udregning 11– Henv. til bilag 10.2.4 

Ved overdragelsen af aktiebaseret incitamentsordning til det personlig ejede holdingselskab, medfører dette 

en beskatning af medarbejderen på værdien af ordningen på overdragelsestidspunktet. Da overdragelsen sker 

i sammenhæng med tildelingen beskattes medarbejderen af 128 t.kr. hvilket med føre en skattebetaling på 72 

t.kr.  

7.2.1.2. Udnyttelse af aktieoptioner – år 3  

På udnyttelsestidspunktet skal der ske betaling af aktierne svarende til den aftalte udnyttelseskurs. Som følge 

heraf antages det at medarbejderens virksomhed ikke har likviditet til at betale, og derfor låner 

medarbejderen 2.137 t.kr. til virksomheden, som efterfølgende betaler udnyttelseskursen. Medarbejderens 

virksomhed er nu ejer af aktierne.  

                                                      

54 Henv. til afsnit 7.1, vedr., forudsætninger 

 Aktieoption

LL§ 28 

Værdien af aktiebaseret incitamentsordning 128 t.kr.
Aktiebaseret incitamentsordning giver ret til ejerandel 7,12%
Egenbetalingen ved udnyttelse af aktieoptionerne 2.137 t.kr.
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Der skal ikke ske beskatning af medarbejderen af det modtagende favørelement, idet der er sket en 

overdragelse af ordningen til medarbejderens virksomhed. 

7.2.1.3. Salg af aktier – år 5 

Ved medarbejderens virksomheds salg af aktierne medfører dette en avance for virksomheden på 1.154 

t.kr.55 Da de ejede aktier er udstedt af en unoteret virksomhed, er avancen ikke skattepligtig for 

virksomheden. 

Medarbejderens virksomhed har efter salget af aktierne en egenkapital på 1.273 t.kr.56 og der er desuden 

foretaget fuld tilbagebetaling af lånene ydet af medarbejderen vedrørende de løbende betalte omkostninger 

og til betaling af udnyttelseskursen.  

Medarbejderen kan vælge enten at foretage lukning af det personlig ejede holdingselskab, hvilket medfører 

en beskatning af aktieindkomst på 1.174 t.kr.57 Den anden løsning er at medarbejderen bevarer virksomheden 

og udlodder årligt udbytte med 103 t.kr., som beløbsgrænsen for den lave beskatning af aktieindkomst, frem 

til virksomhedens egenkapital er udloddet.  

 
Udregning 12 - Henv. til hhv., bilag 10.2.4.2  ved lukning af virksomhed og 10.2.4.1.2 ved årligt udbytte udlodning 

Ved overdragelse af aktieoptionen til medarbejderens personlig ejede holdingselskab vil det således være 

fordelagtigt for medarbejderen at lukke holdingselskabet samme år, som salget af aktierne sker.  

Hvis medarbejderen ikke foretager lukning af virksomheden og i stedet foretager udlodning af udbytte 

fremadrettet op til beløbsgrænsen for den lave beskatning på 27%, kan medarbejderen foretage alternative 

investeringer for den resterende likviditet i virksomheden som der endnu ikke er blevet betalt skat, hvilket 

gør at medarbejderen vil have en større likviditet til rådelighed at foretage investering for i forhold. 

Sammenlignes overdragelsesmetoden med de to ovenstående metoder, hvor der ikke sker overdragelse, må 

det ud fra de opstillede forudsætninger, anses mest fordelagtigt at foretage overdragelse af den tildelte 

aktiebaserede incitamentsordning.  

  

                                                      

55 Henv. til bilag 10.2.2, udregning for avance ved salg af aktier 
56 Henv. til bilag 10.2.4.1 og 10.2.4.2 under år 5 før udlodning af udbytte 
57 Henv. til bilag 10.2.4.2 

Den samlede fortjeneste for medarbejderen

Lukning af 
virksomhed

Årligt 
udbytte 

udlodning i 
14 år

Fortjeneste i alt 765 t.kr. 866 t.kr.
Fortjeneste med tilbage diskontering med 5% 395 t.kr. 340 t.kr.

Afkast 14% 10%
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7.3. Scenarie 4 - Hvilken betydning har virksomhedens vækst i forhold til ordningen  

I forhold til de ovenstående beregninger er der taget udgangspunkt i at den incitamentsudstedende 

virksomhed, som medarbejderen nu ejer aktier i, har en konstant værdistigning på 10% årligt. Såfremt denne 

stigning ikke er konstant i hele perioden, men væksten forekommer før eller efter udnyttelsestidspunktet, 

hvilken betydning vil det så medføre i forhold til medarbejderens fortjeneste på den tildelte aktiebaserede 

incitamentsordning.  

Til brug for denne sammenligning tages der udgangspunkt i ovenstående forudsætningerne58 og at værdien af 

virksomheden i begge tilfælde ender med at være 48 mio. kr. i år 5.  

Virksomhed med vækst efter udnyttelsen 

 

Virksomhed med vækst før udnyttelsen  

 

Medarbejderens fortjeneste  

 
Udregning 13 - Henv. til hhv., bilag 10.3 

Ud fra ovenstående beregning kan det således konstateres, stadig ud fra de givne forudsætninger, at såfremt 

virksomhedens vækst først forekommer efter udnyttelsestidspunktet vil det være en fordel for 

medarbejderen, at den tildelte aktiebaseret incitamentsordning er omfattet af LL § 28.  

Modsat vil det være en fordel at den tildelte aktiebaserede incitamentsordning er omfattet af LL § 7P, hvis 

virksomhedens vækst forekommer i perioden fra tildelingstidspunkt til udnyttelsestidspunktet.  

Denne forskel skydes at medarbejderen skal beskattes af favørelementet på udnyttelsestidspunktet ved 

beskatning efter LL § 28, hvilket ikke sker ved beskatning efter LL § 7P. 

                                                      

58 Henv. til afsnit 7.1, vedr., forudsætninger 

 år 0  år 1  år 2  år 3  år 4  år 5 

Årlig vækst 1% 1% 1% 25% 25%
Virksomhedens værdi i t.kr. 30.000 30.300 30.600 30.910 38.520 48.000

 år 0  år 1  år 2  år 3  år 4  år 5 

Årlig vækst 16% 16% 16% 1% 1%
Virksomhedens værdi i t.kr. 30.000 34.800 40.370 46.830 47.410 48.000

 Aktieoption  Aktieoption

LL§ 28 LL§ 7P Forskel

Virksomhed med ens årlig vækst 313 t.kr. 333 t.kr. -20 t.kr.
Virksomhed med vækst efter udnyttelsen 413 t.kr. 333 t.kr. 80 t.kr.
Virksomhed med vækst før udnyttelsen 235 t.kr. 333 t.kr. -97 t.kr.
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7.4. Delkonklusion  

Baseret på afhandlingens tidligere afsnit er det fundet interessant at foretage sammenligning mellem LL § 7P 

og LL § 28 i forhold til virksomhedens og medarbejderens synsvinkel. Som følge heraf er der foretaget 

beregninger ud fra nogle opstillede forudsætninger. 

Scenarierne er endvidere bygget på at virksomhedens økonomiske påvirkning skal være ens, hvilket betyder 

at medarbejderen får tildelt 22% større aktieoption når den er omfattet af LL § 28 i forhold til LL § 7P, da 

virksomheden ikke har fradrag for omkostningen ved tildeling omfattet efter LL § 7P. 

Ved scenarie 1, betaler medarbejderen udnyttelseskursen efter år 3, og efter år 5 foretages salg af aktierne. 

Medarbejderen vil opnå størst fortjeneste med aktieoption, der er omfattet af LL § 7P ud fra de givne 

forudsætninger.  

Samme resultat forekommer ved scenarie 2, hvor medarbejderen samtidig med udnyttelsen sælger aktierne 

for at kunne finansiere udnyttelsen.   

I scenarie 3 er der foretaget beregning af medarbejderens fortjeneste hvis medarbejderen overdrager den 

tildelte ordning til sit personlig ejede holdingselskab. Resultatet udviser en større fortjeneste til 

medarbejderen i forhold ikke at foretage en sådan overdragelse. Det vil dog medføre ekstra administrativt 

arbejde for medarbejderen ved oprettelse af holdingselskab. 

I scenarie 4 fokuseres på hvilken betydning det har hvornår virksomheden vækst indtræffer, i forhold til 

hvilken beskatningsmodel der er mest fordelagtig for medarbejderen.  

Konstant værdivækst med 10% og værdivækst før udnyttelsestidspunkt give medarbejderen den største 

fortjeneste, såfremt aktieoption er omfattet af LL § 7P, hvorimod virksomhedens værdivækst efter 

udnyttelsestidspunkt vil give medarbejderen opnå størst fortjeneste ved tildeling af aktieoption omfattet af 

LL § 28. Dette skyldes at der sker beskatning af medarbejderens favørelement ved udnyttelsen af aktieoption 

omfattet af LL § 28.  

Ud fra ovenstående sammenligninger må det konkluderes at ved tildeling af aktiebaseret incitamentsordning 

må der foretages en konkret vurdering af den specifikke ordning ift. at gøre den så attraktiv som mulig for 

medarbejderen, herunder den økonomiske gevinst samt evne til finansiering ved udnyttelse. 
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8. Hovedkonklusion 
Som det fremgår af afsnit 2.3, er det vidensmæssige formål med nærværende afhandling at foretage 

vurdering af de skattemæssige konsekvenser for en medarbejder i en unoteret virksomhed ved tildeling af en 

aktiebaseret incitamentsordning samt for virksomheden og dens aktionærer. Til at belyse dette blev der i 

problemformuleringen formuleret følgende hovedproblemstilling: 

Med udgangspunkt i en beskrivelse af de skattemæssige regler for aktiebaserede 

incitamentsaflønninger foretages en analyse af hvilken aflønningsmodel, der skattemæssigt 

er mest attraktiv set fra medarbejder og arbejdsgiver synsvinkel 

For at besvare ovenstående hovedproblemstilling blev der opstillet 6 underspørgsmål, hvis formål var at gøre 

afhandlingen i stand til at konkludere på hovedproblemstillingen. 

8.1. Planlægningsfase 

For at sikre den optimale aktiebaserede incitamentsordning for både virksomheden, den eller de berørte 

medarbejdere samt aktionærerne, bør der gennemføres en grundig planlægningsfase. 

For så vidt angående virksomheden, bør planlægningsfasen blandt andet omfatte følgende overvejelser:  

- Hvad ønsker virksomheder at opnå med incitamentsordningen? 

- Hvor i sin livscyklus befinder virksomheden sig? 

- Hvorvidt medarbejderen som type kan passe ind i ejerkredsen? 

- Hvilke performancemål ønskes opnået og målt på? 

- Hvilken konsekvens medfører tildelingen af en aktiebaseret incitamentsordning til en medarbejder i 

forhold til de øvrige medarbejdere samt over for virksomhedens omverden? 

For den eller de berørte medarbejdere, bør der ske en afstemning af forventninger mellem medarbejder og 

virksomhed. Virksomheden bør være opmærksom på de behov og forventninger medarbejderen har. Fx kan 

det give medarbejderen ”vinger”, hvis medarbejderen får ejerandele i virksomheden. Derimod nytter det ikke 

at tilbyde ejerandele, der typisk først skaber likviditet på den lange bane, hvis medarbejderen ønsker 

likviditet her-og-nu. I dette tilfælde kan en kontantbaseret incitamentsordning være en bedre løsning for 

begge parter.  

Som gennemgået i afhandlingen findes der forskellige modeller, der kan løse de ønsker og behov 

virksomheden og medarbejderen har, men som det også fremgår af afhandlingen, kan der være væsentlig 

forskel på nettoprovenuet til medarbejderen i forhold til den valgte model. I unoterede virksomheder, vil 

virksomheden internt ofte ikke besidde de nødvendige kompetencer til gennemførslen af 

incitamentsordningen, hvorfor det tilrådes allerede i planlægningsfasen at involvere eksterne rådgivere i form 

af fx revisor og advokat. Dels kan ekstern rådgivning være med til at få fastlagt den optimale model, 

herunder ud fra et skattemæssigt perspektiv, dels kan den også være med til at sikre en mere effektiv og 

dermed omkostningsbesparende proces, da parterne fra start får klarlagt, hvilke muligheder der forekommer i 

forhold til skat og jura. 
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8.2. Typer af aktiebaserede incitamentsordninger  

Aktiebaserede incitamentsordninger kan inddeles i tre hovedtyper: Optioner, warrants og aktier. 

Optioner og warrants giver begge en mulighed for at modtager (medarbejderen) af disse kan erhverve 

ejerandele i virksomheden på et aftalt fremtidigt tidspunkt. 

Den væsentligste forskel mellem optioner og warrants er, at optioner giver ret til at erhverve eksisterende 

aktier, mens warrants giver ret til at nytegne aktier i virksomheden. Ved brug af aktieoptioner er det et krav, 

at virksomheden kan levere de aftalte aktier til medarbejderen, hvilket stiller krav til beholdning af såkaldte 

egne aktier. 

Køb af aktier her-og-nu er en mere simpel model, da medarbejderen erhverver ejerandele i virksomheden 

her-og-nu. 

8.3. Hvad består en aktiebaseret incitamentsordning af 

En aktiebaseret incitamentsordning består af en aftale mellem virksomhed og medarbejder om levering af et 

aftalt antal aktier enten her-og-nu eller på et fremtidigt aftalt tidspunkt til en aftalt pris. Aftalen vil typisk 

indeholde én eller flere betingelser, som skal være opfyldt for at medarbejderen kan udnytte aftalen. 

En klassisk betingelse er, at medarbejderen skal være ansat i virksomheden (eller koncernen) på 

udnyttelsestidspunktet. Typisk vil virksomheden også stille krav om en såkaldt optjeningsperiode (vesting), 

hvor medarbejderen kan optjene ret til et antal aktier ved fortsat at være ansat i perioden. Andre betingelser 

kan fx være performancemål, som skal opnås inden for den aftalte periode. 

For optioner og warrants skal virksomheden være opmærksom på, at medarbejderen i en vis udstrækning er 

beskyttet af Aktieoptionsloven. Såfremt ansættelsesforholdet ophører før udnyttelsestidspunktet, vil 

medarbejderen have mulighed for at udnytte sine optioner/warrants, såfremt medarbejderen betragtes som en 

såkaldt ”good leaver”. 

8.4. Skattemæssige forhold 

Ved tildeling af aktieoptioner, warrants eller aktier i et ansættelsesforhold, vil medarbejderen som 

udgangspunkt blive beskattet af favørelementet som personlig indkomst på retserhvervelsestidspunktet. 

For at tilskynde vækst i danske virksomheder, har Folketinget i Skattelovgivningen indført en række 

skattebegunstigede regler. Aktieoptioner og warrants kan derfor behandles efter LL § 28 eller LL § 7P, mens 

aktier kan behandles efter LL § 7P. 

For LL § 28 gælder det, at medarbejderens beskatning af favørelementet bliver udskudt fra 

retserhvervelsestidspunktet til udnyttelsestidspunktet.  

For LL § 7P gælder det, at medarbejderens beskatning af favørelementet bliver udskudt fra 

retserhvervelsestidspunktet til tidspunktet for medarbejderens afståelse af aktierne, og at beskatningen heraf 

sker som aktieindkomst. For LL § 7P er der en række betingelser, der skal være opfyldt, herunder særligt at 



Cand.merc.aud.  Aktiebaserede incitamentsordninger Peter Leth Keller 
Kandidatafhandling I unoterede virksomheder 
 
 

Side 75 af 95 
 

værdien af den årlige tildeling maksimalt må udgøre 10% af medarbejderens årsløn, samt at medarbejderen 

ikke kan overdrage options-/warrantaftalen til et selskab ejet af medarbejderen. 

For aftaler efter LL § 28 har medarbejderen mulighed for at overdrage optioner og warrants til et af 

medarbejderen ejet selskab. Her vil medarbejderen blive beskattet af aftalens værdi på 

overdragelsestidspunktet som personlig indkomst. Medarbejderen vil efter overdragelsen først blive 

personlig beskattet, som aktieindkomst, når der udloddes udbytte fra det personlig ejede selskab, 

holdingselskabet. Holdingselskabet er ikke skattepligtig af avancen på salget af aktierne, da de er unoterede.  

Som udgangspunkt har virksomheden skattemæssig fradragsret for favørelementet i incitamentsordningen og 

afholdte omkostninger i tilknytning til aftalens indgåelse. For aftaler efter LL 28 gælder dog, at 

fradragsretten udskydes til tidspunktet for medarbejderens udnyttelse af aftalen (så der er matchning mellem 

virksomhedens fradragsret og medarbejderens beskatning af favørelementet). For aftaler efter LL 7P har 

virksomheden ikke fradragsret for favørelementet. Virksomheden er i alle tilfælde ikke skattepligtig af salg 

af egne aktier og af kapitalindskud ved nytegning af aktier. 

De eksisterende aktionærer er hverken skattepligtige eller opnår fradragsret ved gennemførsel af 

incitamentsordningerne. Men man skal være opmærksom på at en udvanding af eksisterende aktionærers 

ejerandele dels kan påvirke den obligatoriske selskabssambeskatning, dels kan selskabsaktionærerne få 

udvandet deres ejerandel til under 10%, hvilket vil medføre beskatning af udbytte. 

8.5. Værdiansættelse 

Et andet væsentlige forhold ved aktiebaserede incitamentsordninger er hvordan ordningerne værdiansættes. 

For unoterede virksomheder vil det for alle tre typer af ordninger ofte være vanskeligt at fastsætte 

markedsværdien af ordningerne, da de ikke handles på et aktivt marked. 

Aktieoptioner og warrants bør som udgangspunkt værdiansættes ved brug af den såkaldte Black-Scholes 

model. Det kræver dog, at den underliggende akties forventede volatilitet kan opgøres, hvilket er vanskeligt 

idet virksomhedens aktier ikke handles på et aktivt marked. 

Såfremt forudsætningerne for at anvende Black-Scholes modellen ikke er til stede, har Ligningsrådet 

udarbejdet en mere simpel beregningsmodel. Modellen er dog kun vejledende, og vil således kunne 

tilsidesættes af SKAT, såfremt SKAT ikke finder værdiansættelsen retvisende. Derudover accepterer SKAT 

brugen af Binomialmodellen ved værdiansættelse af optioner/warrants. 

Ved overdragelse af aktier her-og-nu, bør værdiansættelsen som udgangspunkt foretages efter den såkaldte 

DCF-model (tilbagediskonteret cash-flow), hvor der tages udgangspunkt i virksomhedens fremtidige 

indtægter. Ligesom Black-Scholes modellen er DCF-modellen vanskelig at anvende i praksis som følge af 

modellens krav til valide fremtidige data, som unoterede virksomheder ofte ikke har ressourcer/kompetencer 

til at fremskaffe. 

Som alternativ til DCF-modellen tillader SKAT brug af såkaldte ”branche modeller”, der refererer til 

modeller, hvor der tages udgangspunkt i branche kutyme. 



Cand.merc.aud.  Aktiebaserede incitamentsordninger Peter Leth Keller 
Kandidatafhandling I unoterede virksomheder 
 
 

Side 76 af 95 
 

Såfremt ovenstående modeller ikke kan anvendes, og markedsværdien ikke kan opgøres på anden vis, kan 

værdien af virksomheden opgøres ved brug af SKATs godkendte vejledninger TSS-cirkulære 2000-09, hvor 

virksomheden værdifastsættes til indre værdi efter regulering af bestemte regnskabsposter med tillæg af 

goodwill, som opgøres efter TSS-cirkulære 2000-10. For denne model gælder også at SKAT kan tilsidesætte 

beregningen, såfremt SKAT ikke finder værdiansættelsen retvisende.  

8.6. Analyse 

Efter behandling af ovenstående spørgsmål er der afslutningsvis foretaget en analyse af de skattemæssige 

konsekvenser af udvalgte mulige ordninger, i forhold til medarbejderen og virksomheden. Til brug for 

analysen er der opstillet en række forudsætninger, og der er herefter opstillet fire forskellige scenarier, der er 

blevet analyseret. 

Ved scenarierne 1 og 2 blev der foretaget sammenligning mellem beskatningsreglerne i LL § 28 og LL § 7P, 

hvor det med udgangspunkt i de opstillede forudsætninger medførte, at LL § 7P var fordelagtig for 

medarbejderen.  

I scenarie 3, hvor medarbejderen ønsker at overdrage aktieoptionen til et af medarbejderen ejet 

holdingselskab, kan det konkluderes, ud fra de opstillede forudsætninger, at det kan betale sig for 

medarbejderen at overdrage aktieoptionen til et af medarbejderen ejet holdingselskab. Medarbejderen skal 

være opmærksom på, at medarbejderen bliver beskattet af værdien af den overdragne option, ligesom SKAT 

kan anfægte den overdragne værdi. Herudover kan der opstå større administrativ arbejder i forhold til at ejer 

et holdingselskab.  

I scenarie 4, kan det konkluderes, at såfremt væksten forekommer før udnyttelsestidspunktet, vil det ligesom 

ved scenarie 1, være fordelagtig for medarbejderen at blive beskattet efter LL § 7, hvorimod ved vækst efter 

udnyttelsestidspunktet vil beskatning efter LL § 28, være at foretrække. 

Baseret på analysen samt den øvrige gennemgang i afhandlingen, kan det konkluderes, at de respektive 

mulige incitamentsordninger mere eller mindre er attraktive i forskellige scenarier. Der kan således ikke 

ensidigt konkluderes, at den ene ordning er mere attraktiv end en anden. Virksomheden bør derfor altid i 

planlægningsfasen foretage en konkret vurdering af både virksomhedens og medarbejderens behov, herunder 

en beregning af de skattemæssige konsekvenser, således at incitamentsordningen bliver så attraktiv som 

mulig for begge parter.  
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10.1. Bilag vedrørende afsnit 5 

 Beskatning af optioner og warrant LL§ 28 - Med betaling ved udnyttelsen 

 

Figur 1 - Egen tilvirkning 

 Beskatning af optioner og warrant LL§ 7P - Med betaling ved udnyttelsen 

 

Figur 2 - Egen tilvirkning 
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 Beskatning af optioner og warrant omfattet LL§ 7P Uden betaling ved udnyttelsen 

 

Figur 3 - Egen tilvirkning 

 Beskatning af aktieoption uden for LL§ 28 og LL § 7P - Beskattes efter kursgevinstloven 

med betaling ved udnyttelsen 

 

Figur 4 - Egen tilvirkning 
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 Beskatning af aktieoption uden for LL§ 28 og LL § 7P - Beskattes efter reglerne for aktierne 

- Med betaling ved udnyttelsen 

 

Figur 5 - Egen tilvirkning 

 Beskatning af warrant uden for LL§ 28 og LL § 7P - Ubetinget med betaling ved 

udnyttelsen 

 

Figur 6 - Egen tilvirkning 
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 Beskatning af warrant uden for LL§ 28 og LL § 7P - Betinget med betaling ved udnyttelsen 

 

Figur 7 - Egen tilvirkning 
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10.2. Bilag vedrørende Afsnit 7   

 Værdiansættelse af aktieoptioner og warrants 

10.2.1.1. Forudsætninger 

- Diskontoen på værdiansættelsestidspunktet  0% 

- Antal aktier   5.000      

- Andel af den samlet aktiekapital  1% 

- Udnyttelseskurs af værdien ved tildelingen 100% 

- Restløbetid    år 3 / mdr. 36 

10.2.1.2. Beregningen af værdiansættelsen 

 

10.2.1.3. Ejerandel af virksomheden i forhold til LL § 7P og medarbejderens årsløn 

 

 Virksomhedens 

værdi  

 Nominel 

aktiekapital  Aktiekurs 

 

Udnyttelse

skurs 

 Antal 

aktier i 

ordningen 

 Egen 

betaling  H=  

  L = 

Restløbet

id  

 R = 

månedlig 

rente 

 F= værdi af 

markedskurse

n på den 

underliggend

e aktie 

 Værdien af 

aktieoption 

 Værdien af 

warrant 

15.000.000     500.000  3.000    3.000    5.000    150.000      100,00  36       0,17% 6,00% 9.000       8.911       
10.000.000     500.000  2.000    2.000    5.000    100.000      100,00  36       0,17% 6,00% 6.000       5.941       
15.000.000     500.000  3.000    3.000    5.000    150.000      100,00  36       0,17% 6,00% 9.000       8.911       
20.000.000     500.000  4.000    4.000    5.000    200.000      100,00  36       0,17% 6,00% 12.000     11.881     
30.000.000     500.000  6.000    6.000    5.000    300.000      100,00  36       0,17% 6,00% 18.000     17.822     
40.000.000     500.000  8.000    8.000    5.000    400.000      100,00  36       0,17% 6,00% 24.000     23.762     
50.000.000     500.000  10.000  10.000  5.000    500.000      100,00  36       0,17% 6,00% 30.000     29.703     

100.000.000   500.000  20.000  20.000  5.000    1.000.000   100,00  36       0,17% 6,00% 60.000     59.406     
120.000.000   500.000  24.000  24.000  5.000    1.200.000   100,00  36       0,17% 6,00% 72.000     71.287     
150.000.000   500.000  30.000  30.000  5.000    1.500.000   100,00  36       0,17% 6,00% 90.000     89.109     

Andel af virksomheden 
Aktieoption Årsløn

Virksomhedensværdi 250.000  500.000  750.000  1.000.000   1.250.000   1.500.000   1.750.000   2.000.000   

10.000.000             4,17% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83% 25,00% 29,17% 33,33%
15.000.000             2,78% 5,56% 8,33% 11,11% 13,89% 16,67% 19,44% 22,22%
20.000.000             2,08% 4,17% 6,25% 8,33% 10,42% 12,50% 14,58% 16,67%
30.000.000             1,39% 2,78% 4,17% 5,56% 6,94% 8,33% 9,72% 11,11%
40.000.000             1,04% 2,08% 3,13% 4,17% 5,21% 6,25% 7,29% 8,33%
50.000.000             0,83% 1,67% 2,50% 3,33% 4,17% 5,00% 5,83% 6,67%

100.000.000           0,42% 0,83% 1,25% 1,67% 2,08% 2,50% 2,92% 3,33%
120.000.000           0,35% 0,69% 1,04% 1,39% 1,74% 2,08% 2,43% 2,78%
150.000.000           0,28% 0,56% 0,83% 1,11% 1,39% 1,67% 1,94% 2,22%

Warrant
10.000.000             4,21% 8,42% 12,63% 16,83% 21,04% 25,25% 29,46% 33,67%
15.000.000             2,81% 5,61% 8,42% 11,22% 14,03% 16,83% 19,64% 22,44%
20.000.000             2,10% 4,21% 6,31% 8,42% 10,52% 12,63% 14,73% 16,83%
30.000.000             1,40% 2,81% 4,21% 5,61% 7,01% 8,42% 9,82% 11,22%
40.000.000             1,05% 2,10% 3,16% 4,21% 5,26% 6,31% 7,36% 8,42%
50.000.000             0,84% 1,68% 2,53% 3,37% 4,21% 5,05% 5,89% 6,73%

100.000.000           0,42% 0,84% 1,26% 1,68% 2,10% 2,53% 2,95% 3,37%
120.000.000           0,35% 0,70% 1,05% 1,40% 1,75% 2,10% 2,45% 2,81%
150.000.000           0,28% 0,56% 0,84% 1,12% 1,40% 1,68% 1,96% 2,24%

Maks andelt af løn
10%
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10.2.1.4. Virksomhedens årlige værdi 

 

Tildeling af aktieoptioner 

Medarbejderen

Tildeling svarer til : år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5

Virksomhedsværdi 30.000.000        33.000.000        36.000.000        40.000.000        44.000.000        48.000.000        
Medarbejderes løn 1.000.000          

Værdien af aktieoption for 1% 18.000               

Betaling ved udnyttelse for 1% 300.000             
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 Scenarie 1 - Aktieoption LL § 28 vs. LL § 7P – Medarbejderen betaler udnyttelseskursen 

 

 Aktieoption 

omfattet af LL§ 

28 

 Aktieoption 

omfattet af LL§ 

7P  Henvisning 

128.205             100.000             
7,12% 5,56% Udregning 2

Ved udnyttelse af aktie optionen år 3:
Virksomhedensværdi ved udnyttelse 40.000.000        2.849.000          2.222.222          
Betaling ved udnyttelse 2.136.750          1.666.667          Udregning 2

Vederlag ved udnyttelse 712.250             555.556             

Betaling i alt ved udnyttelse 
Heraf skat inkl. AM-bidrag, 56 % 398.860             -                     Udregning 3
Betaling ved udnyttelse 2.136.750          1.666.667          

2.535.610          1.666.667          Udregning 4

Værdi ved salg år 5 :

Virksomhedensværdi ved salg 48.000.000        3.418.800          2.666.667          

Aktieavance ved salg 

Anskaffelsessum ved beskatning 
Beskatning 712.250             -                     
Egenbetaling 2.136.750          1.666.667          

2.849.000          1.666.667          

3.418.800          2.666.667          

Aktieavance til beskatning 569.800             1.000.000          

Aktieindkomst 
27% af 0 kr. >51.700 kr. 27.918               27.918               
42% af 51.700 kr. < 195.888             376.572             

Betaling af aktieindkomst ved salg 223.806             404.490             Udregning 5

Betaling i alt ved udnyttelse 2.535.610          1.666.667          
Betaling af aktieindkomst ved salg 223.806             404.490             

2.759.416          2.071.157          

Salgssum aktierne 3.418.800          2.666.667          

Medarbejderens gevinst 659.384             595.510             Udregning 6

Værdien af aktiebaseret incitamentsordning
Aktiebaseret incitamentsordning giver ret til ejerandel 
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10.2.2.1. Oversigt over medarbejderens pengestrøm  

 

 Scenarie 2 - Aktieoption LL § 28 vs. LL § 7P –– Medarbejderen sælger aktier for at betale 

udnyttelseskursen 

 

År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

 Medarbejderens 

fortjenste 

Rente 5% Udregning 6

LL § 28

Betaling ved udnyttelse 2.535.610,00 -    
Salgssum -                     3.418.800,00     
Aktieskat -                     -                     -                     -                     -                     223.806,00 -       

-                     -                     -                     2.535.610,00 -    -                     3.194.994,00     

Nutidsværdi -                     -                     -                     2.190.355,25 -    -                     2.503.361,40     313.006             

Intern rente 12,25%

LL § 7P

Betaling ved udnyttelse -                     
Salgssum -                     1.666.666,67 -    2.666.666,67     
Aktieskat -                     -                     -                     -                     -                     404.490,00 -       

-                     -                     -                     1.666.666,67 -    -                     2.262.176,67     

Nutidsværdi -                     -                     -                     1.439.729,33 -    -                     1.772.474,61     332.745             

Intern rente 16,50%

 Aktieoption 

omfattet af LL§ 

28 

 Aktieoption 

omfattet af LL§ 

7P  Henvisning 

128.205             100.000             
7,12% 5,56%

Ved udnyttelse af aktie optionen år 3:
Virksomhedensværdi ved udnyttelse 40.000.000        2.849.000          2.222.222          
Betaling ved udnyttelse 2.136.750          1.666.667          

Vederlag ved udnyttelse 712.250             555.556             

Betaling i alt ved udnyttelse - Finansering 
Heraf skat inkl. AM-bidrag, 56 % 398.860             -                     
Betaling ved udnyttelse 2.136.750          1.666.667          

2.535.610          1.666.667          

Krævet finansering  før skat 2.535.610      1.666.667      Udregning 7

Ejerandel af virksomheden 7,12% 5,56%
Værdi af aktier i alt 2.849.000          2.222.222          
Antal aktier i virksomheden 35.613               27.778               
Kursen på pr. aktie 80                      80                      

Værdien af aktiebaseret incitamentsordning
Aktiebaseret incitamentsordning giver ret til ejerandel 
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Finansering ved salg af aktier 
Krævet salgssum for købet af aktierne 2.535.610          1.666.667          
Betalbar aktieskat ved salg af aktierne -                     178.201             

Krævet salgssum i alt 2.535.610          1.844.868          
Modtag salgssum 2.535.610          1.844.868          

0 -                       -                     

Krævet antal aktier der sælges - målsøgning 31.696               23.061               
Beholdning af antal aktier efter salg 3.917                 4.717                 
Ejerandel i virksomheden efter salg 0,78% 0,94%

Opdateret anskaffelsessum 313.390             283.018             

Opdatereret Finansering 0 -                       -                     

Samlet værdi af aktierne efter salg 313.360             377.357             Udregning 8

Værdi ved salg år 5 :

Virksomhedensværdi ved salg 48.000.000        376.032             452.829             

Aktieavance ved salg 

Anskaffelsessum ved beskatning 
Beskatning 78.339               -                     
Egenbetaling 235.017             283.018             

313.356             283.018             

Aktieavance til beskatning 62.676               169.811             

Aktieindkomst Ægtefælle
27% af 0 kr. >51.700 kr. 16.923               27.918               
42% af 51.700 kr. < -                     27.893               

Betaling af aktieindkomst ved salg 16.923               55.811               Udregning 9

Fortjeneste 

Salgssum for aktierne 376.032             452.829             

Betalt: 
Betaling i alt ved udnyttelse 0 -                       -                     
Betaling af aktieindkomst ved salg 16.923               55.811               

16.922               55.811               

Medarbejderens gevinst 359.110             397.018             Udregning 10
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10.2.3.1. Oversigt over medarbejderens pengestrøm  

 

 

År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

 Medarbejderens 

fortjenste 

Rente 5% Udregning 10
LL § 28

Betaling ved udnyttelse -                     
Salgssum -                     376.032,00        
Aktieskat -                     -                     -                     -                     -                     16.922,63 -         

-                     -                     -                     -                     -                     359.109,37        

Nutidsværdi -                     -                     -                     -                     -                     281.371,59        281.372             

LL § 7P

Betaling ved udnyttelse -                     
Salgssum -                     -                     452.828,95        
Aktieskat -                     -                     -                     -                     -                     55.810,56 -         

-                     -                     -                     -                     -                     397.018,39        

Nutidsværdi -                     -                     -                     -                     -                     311.074,30        311.074             
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 Scenarie 3 - Overdragelse til et personlig ejet holdingselskab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktieoption 

omfattet af LL§ 

28  Henvisning 

128.205             Udregning 11
7,12%

Overdragelse - år 0 - ved tildeling (medarbejderen)

Betaling ved overdragelse
Værdi af Aktiebaseret incitamentsordning 128.205             

Heraf skat inkl. AM-bidrag, 56 % 71.795               

Ved udnyttelse af aktie optionen år 3 (virksomheden):
Betaling ved udnyttelse 2.136.750          Udregning 11

Værdi ved salg år 5 (virksomheden) :

Virksomhedens værdi ved salg 48.000.000        3.418.800          

Aktieavance ved salg 

Anskaffelsessum ved beskatning 
Køb af aktier 128.205             
Egenbetaling 2.136.750          

2.264.955          

Salgssum 3.418.800          

Avance - skattefri 1.153.845          

Værdien af aktiebaseret incitamentsordning
Aktiebaseret incitamentsordning giver ret til ejerandel 
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10.2.4.1. Ved løbende udlodning  

10.2.4.1.1. Oversigt over holdingselskabets regnskab og medarbejderens pengestrøm - år 0 – 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomhedensregnskab

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år

Resultatopgørelse

Omkostninger 5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              
Salg af aktier -                   -                   -                   -                   -                   1.153.845        -                   -                   

Resultat for året 5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              1.148.845        5.000 -              5.000 -              

Aktiver 
Aktier/optioner
primo 128.205           128.205           128.205           128.205           2.264.955        2.264.955        -                   -                   
bevægelse -                   -                   -                   2.136.750        -                   2.264.955 -       -                   -                   

128.205           128.205           128.205           2.264.955        2.264.955        -                   -                   -                   
Bankkonto 45.000             40.000             35.000             30.000             25.000             1.070.445        962.045           853.645           

Aktiver i alt 173.205           168.205           163.205           2.294.955        2.289.955        1.070.445        962.045           853.645           

Passiver
Egenkapital
Anpartskapital 50.000             50.000             50.000             50.000             50.000             50.000             50.000             50.000             

Frireserver
Primo -                   5.000 -              10.000 -            15.000 -            20.000 -            25.000 -            1.020.445        912.045           
Årets resultat 5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              1.148.845        5.000 -              5.000 -              
Udbytte -                   -                   -                   -                   -                   103.400 -          103.400 -          103.400 -          

5.000 -              10.000 -            15.000 -            20.000 -            25.000 -            1.020.445        912.045           803.645           

M/R ejer 128.205           128.205           128.205           2.264.955        2.264.955        -                   -                   -                   

Passiver i alt 173.205           168.205           163.205           2.294.955        2.289.955        1.070.445        962.045           853.645           

Medarbejderens pengestrøm

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år

Betalt skat ved overdragelse 71.795 -            -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Indskud til selskabet 50.000 -            -                   -                   2.136.750 -       -                   2.264.955        -                   -                   
Skattefri udbetaling ved luk -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Modtaget udbytte -                   -                   -                   -                   -                   103.400           103.400           103.400           
Betalt udbytte skat -                   -                   -                   -                   -                   27.918 -            27.918 -            27.918 -            

121.795 -          -                   -                   2.136.750 -       -                   2.340.437        75.482             75.482             

Renten 5%
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10.2.4.1.2. Oversigt over holdingselskabets regnskab og medarbejderens pengestrøm - år 8 – 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomhedensregnskab

8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år

Resultatopgørelse

Omkostninger 5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              
Salg af aktier -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Resultat for året 5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              

Aktiver 
Aktier/optioner
primo -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
bevægelse -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Bankkonto 745.245           636.845           528.445           420.045           311.645           203.245           -                   

Aktiver i alt 745.245           636.845           528.445           420.045           311.645           203.245           -                   

Passiver
Egenkapital
Anpartskapital 50.000             50.000             50.000             50.000             50.000             50.000             50.000             

Frireserver
Primo 803.645           695.245           586.845           478.445           370.045           261.645           153.245           
Årets resultat 5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              
Udbytte 103.400 -          103.400 -          103.400 -          103.400 -          103.400 -          103.400 -          198.245 -          

695.245           586.845           478.445           370.045           261.645           153.245           50.000 -            

M/R ejer -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Passiver i alt 745.245           636.845           528.445           420.045           311.645           203.245           -                   

Medarbejderens pengestrøm

8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år

Betalt skat ved overdragelse -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Indskud til selskabet -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Skattefri udbetaling ved luk -                   -                   -                   -                   -                   -                   50.000             
Modtaget udbytte 103.400           103.400           103.400           103.400           103.400           103.400           198.245           
Betalt udbytte skat 27.918 -            27.918 -            27.918 -            27.918 -            27.918 -            27.918 -            67.753 -            

75.482             75.482             75.482             75.482             75.482             75.482             180.492           

Medarbejderens fortjeneste
 Henvisning 

Fortjeneste 866.240           

Nutidsværdi 339.603           Udregning 12

Intern rente 10%
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10.2.4.2. Ved lukning i år 5 - Oversigt over holdingselskabets regnskab og medarbejderens pengestrøm 

 

   

Virksomhedensregnskab

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Resultatopgørelse

Omkostninger 5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              
Salg af aktier -                   -                   -                   -                   -                   1.153.845        

Resultat for året 5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              1.148.845        

Aktiver 
Aktier/optioner
primo 128.205           128.205           128.205           128.205           2.264.955        2.264.955        
bevægelse -                   -                   -                   2.136.750        -                   2.264.955 -       

128.205           128.205           128.205           2.264.955        2.264.955        -                   
Bankkonto 45.000             40.000             35.000             30.000             25.000             -                   

Aktiver i alt 173.205           168.205           163.205           2.294.955        2.289.955        -                   

Passiver
Egenkapital
Anpartskapital 50.000             50.000             50.000             50.000             50.000             50.000             

Frireserver
Primo -                   5.000 -              10.000 -            15.000 -            20.000 -            25.000 -            
Årets resultat 5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              5.000 -              1.148.845        
Udbytte -                   -                   -                   -                   -                   1.173.845 -       

5.000 -              10.000 -            15.000 -            20.000 -            25.000 -            50.000 -            

M/R ejer 128.205           128.205           128.205           2.264.955        2.264.955        -                   

Passiver i alt 173.205           168.205           163.205           2.294.955        2.289.955        -                   

Medarbejderens pengestrøm

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Betalt skat ved overdragelse 71.795 -            -                   -                   -                   -                   -                   
Indskud til selskabet 50.000 -            -                   -                   2.136.750 -       -                   2.264.955        
Skattefri udbetaling ved luk -                   -                   -                   -                   -                   50.000             
Modtaget udbytte -                   -                   -                   -                   -                   1.173.845        
Betalt udbytte skat -                   -                   -                   -                   -                   477.505 -          

121.795 -          -                   -                   2.136.750 -       -                   3.011.295        

Renten 5%

Medarbejderens fortjeneste
 Henvisning 

Fortjeneste 752.750           

Nutidsværdi 391.829           Udregning 12

Intern rente 14%
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10.3. Scenarie 4 - Aktieoption LL § 28 vs. LL § 7P – Ved forskelligt væksts tidspunkter 

 Forudsætninger 

- Virksomhedsværdi    30.000.000      

- Medarbejderes årsløn   1.000.000      

- Værdien af aktieoption for 1%   18.000      

- Betaling ved udnyttelse for 1%   300.000      

- Aktiebaseret incitamentsordning giver ret til ejerandel ved 7P 5,56% 

- Aktiebaseret incitamentsordning giver ret til ejerandel ved 28 7,12% 

- Personlig indkomst     56,00% 

- Aktieskat 0 > 103.400 kr.       27,00% 

- Aktieskat 103.400 kr. <    42,00% 

- Rente      5,00% 
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 Beregninger  

 

 

LL § 7P år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5

 Provenu 

nutidsværdi 

10% 10% 10% 10% 10%
Stigende konstandt 30.000.000   33.000.000   36.300.000   40.000.000   44.000.000   48.000.000   332.745      

1% 1% 1% 25% 25%
Stigning efter udnyttelse 30.000.000   30.300.000   30.600.000   30.910.000   38.520.000   48.000.000   332.745      

16% 16% 16% 1% 1%
Stigning før udnyttelse 30.000.000   34.800.000   40.370.000   46.830.000   47.410.000   48.000.000   332.745      

LL § 28 år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5

 Provenu 

nutidsværdi 

10% 10% 10% 10% 10%
Stigende konstandt 30.000.000   33.000.000   36.300.000   40.000.000   44.000.000   48.000.000   313.006      

1% 1% 1% 25% 25%
Stigning efter udnyttelse 30.000.000   30.300.000   30.600.000   30.910.000   38.520.000   48.000.000   413.144      

16% 16% 16% 1% 1%
Stigning før udnyttelse 30.000.000   34.800.000   40.370.000   46.830.000   47.410.000   48.000.000   235.407      

LL § 7P Provenu

 Betaling ved 

udnyttelse 

 Salgssum 

ved 5 år  Aktieavance  Aktieskat 

Stigende konstandt 595.510      1.666.667   2.666.667   1.000.000   404.490           

Stigning efter udnyttelse 595.510      1.666.667   2.666.667   1.000.000   404.490           

Stigning før udnyttelse 595.510      1.666.667   2.666.667   1.000.000   404.490           

LL § 28 Provenu

 Betaling ved 

udnyttelse 

 Salgssum 

ved 5 år  Aktieavance  Aktieskat 

Stigende konstandt 659.385      2.535.613   3.418.803   569.801      223.806           

Stigning efter udnyttelse 750.026      2.173.048   3.418.803   1.217.236   495.729           

Stigning før udnyttelse 588.269      2.808.034   3.418.803   83.333        22.500             


