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AbstractAbstractAbstractAbstract    

Agreement on subscription rights in the employer company 

Transfer to the employee's own company 

In this master's thesis, it is examined what the applied rules and regulations are in relation to the 

transfer of an employee's conditional agreement on subscription rights for the purchase of 

performance and bonus shares to the employee's personally owned company. 

In relation to this, current laws, the question of the rightful recipient of income, the significance of 

suspensive conditions in the agreement with the employer company, determination of the market 

value and the arm's length terms for related parties are reviewed. 

The review is based on a section in The Legal Guide (the Danish tax law instructions) as well as the 

precedent from four binding rulings (documents where taxpayers have asked for the opinion of the 

tax authorities). 

Then, it is examined how the employee’s company is taxed after the transfer of the agreement, as 

well as how the employee is taxed if the agreement is not transferred. 

It is concluded that there are no special rules or regulations concerning the area, so the tax matters 

are assessed on the basis of the general tax rules and regulations. It is within the rules of the rightful 

recipient of income that the agreement can be transferred to the employee's own company if the 

employee is taxed in connection with the transfer. Although the suspensive conditions cannot be 

transferred from the employee to his own company in civil law, the transfer is approved for tax 

purposes. The market value is determined on the basis of the general tax rules and regulations for 

valuing subscription rights, and the value must be determined on the basis of the arm's length terms 

so that the value corresponds to what independent parties would agree on. A small reduction in the 

value may be given due to the suspensive conditions. 

If the employee withdraws the profit as dividend from his own company when the company has 

sold the shares purchased for the subscription rights, the total tax payment will be approximately the 

same, regardless of whether the agreement is transferred to the company or whether the employee 

acquires subscription rights and buys and sells the shares. If, on the other hand, the employee leaves 

the profit in the company, there is a tax saving, which is acceptable, as it does not dispute the tax 

rules and regulations to arrange affairs in such a way that you pay the lowest possible tax. 

In conclusion, an employee transferring the agreement on subscription rights in the employer 

company to his own company can be approved for tax purposes.  
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Kapitel 1 - Indledning 

1.1 Præsentation 

En medarbejder kan få en del af sin løn udbetalt som tildeling af medarbejderaktier, hvilket også 

betegnes aktieløn. Medarbejderaktierne er aktier i arbejdsgiverselskabet, og medarbejderen kan 

enten:  

• Få eller købe aktierne, når aftalen med arbejdsgiveren indgås. Hvis medarbejderen køber 

aktierne, vil det være til favørkurs. 

• Få tegningsretter, når aftalen med arbejdsgiveren indgås. Senere kan medarbejderen købe 

aktierne til favørkurs.  

• Indgå en aftale med arbejdsgiveren om, at medarbejderen senere får tegningsretter til endnu 

senere køb af aktierne til favørkurs. 

Medarbejderaktier er en mulighed for arbejdsgiveren, for at belønne sine medarbejdere, men det 

er også en mulighed for at give medarbejderne en tættere tilknytning til det selskab, de er ansat i, 

dermed kan de få et større incitament for det arbejde, de udfører for selskabet. Samtidig er det en 

ordning, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale med det samme, hvilket betyder, at et selskab i 

udviklingsfasen, kan give sine medarbejdere aktieløn, selvom selskabet endnu ikke har nogen 

indtjening. Hvis selskabet senere får en god indtjening, bliver aktierne mere værd for 

medarbejderne.  

Ofte vil der være tale om performance- og bonusaktier, hvor der er nogle specifikke betingelser, 

der skal være opfyldt for at medarbejderen kan få aktierne eller tegningsretterne.  Det er normalt 

krav om, at medarbejderen skal forblive ansat, og krav om konkrete mål om værdistigning for 

arbejdsgiverselskabet. Medarbejderen har selv stor indflydelse på, om denne forbliver ansat, og 

medarbejderen kan også have en væsentlig indflydelse på arbejdsgiverselskabets værdistigning i 

kraft af det arbejde, der udføres af medarbejderen. 

Aktierne, tegningsretterne eller den indgående aftale om fremtidige tegningsretter kan 

medarbejderen sælge til sit eget selskab. Hvis medarbejderen sælger den indgåede aftale om 

fremtidige tegningsretter, får selskabet ikke nødvendigvis tegningsretter, da der som beskrevet 

herover kan være specifikke betingelser i aftalen. Værdien er lavere for tegningsretter end for 

selve aktierne, og såfremt det er en aftale med suspensive betingelser, der sælges, kan aftalens 

værdi muligvis være endnu lavere.  

Salget sker mellem interesseforbundne parter, og værdien, som er skattepligtig, skal derfor 

fastsættes efter princippet om armslængdevilkår. I princippet sælges kravene om forsat 

ansættelse og værdistigning med til selskabet, men i virkeligheden kan selskabet ikke opfylde disse 

krav, da det kun er medarbejderen selv, der kan opfylde kravene overfor sin arbejdsgiver.  
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Medarbejderens incitament til at overdrage aftalen om tegningsretter til sit eget selskab er, at den 

efterfølgende beskatning er lempeligere hos selskabet. Udbyttet beskattes med en lavere 

skatteprocent end det ville have været tilfældet, hvis medarbejderen selv havde beholdt aktierne, 

og medarbejderen har selv fået en forholdsvis lav beskatning ved overdragelsen til selskabet.  

Hvis det er unoterede aktier, kan selskabets sælge aktierne skattefrit. Hvis det derimod er 

noterede aktier, er selskabet skattepligtig af fortjenesten, når de sælger aktierne. Denne 

beskatning kan selskabet dog undgå, hvis de overdrager aktierne til et datterselskab, og hvis de 

derefter sælger hele datterselskabet inklusive aktierne. Selvom medarbejderen skal beskattes af 

udbytte, når han hæver fortjenesten fra selskabet, kan han selv vælge, hvornår han hæver 

pengene, og dermed bliver beskattet.  

Som det fremgår af problemformuleringen i næste afsnit, vil jeg med denne afhandling gerne 

undersøge de skattemæssige forhold omkring medarbejderens overdragelse af en sådan betinget 

aftale om tegningsretter i arbejdsgiverselskabet.  

 

1.2 Problemformulering 

Hvad er gældende ret i relation til overdragelse af en medarbejders betingede aftale om tildeling 

af tegningsretter til køb af performance- og bonusaktier til medarbejderens personligt ejede 

selskab? 

Herunder: 

• Hvordan vurderes det, hvorvidt overdragelsen kan anerkendes i skatteretlig henseende, når 

man ser på lovgrundlaget og spørgsmålet om rette indkomstmodtager? 

• Hvilken betydning har det, at medarbejderen og hans eget selskab er to forskellige 

skattesubjekter, hvor kun medarbejderen kan opfylde de suspensive betingelser, der er i 

aftalen? 

• Hvordan fastsættes markedsværdien for overdragelsen, og hvilken betydning har det for 

værdiansættelsen, når der er tale om interesse forbundne parter, hvor sælger kan forventes 

at have stor indflydelse på om betingelserne bliver overhold? 

• Hvordan beskattes selskabet efter overdragelsen af aftalen, i forbindelse med udnyttelse af 

tegningsretterne og ved et muligt senere salg af aktierne, og hvordan beskattes 

medarbejderen, hvis han ikke overdrager aftalen?  
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1.3 Afgrænsning 

Afhandlingen omfatter ikke andre former for incitamentsordninger for medarbejdere, og den 

omhandler ikke andre former for overdragelse til en persons eget selskab.  

Inden for aktieløn behandles primært en medarbejders betingede aftale om tildeling af 

tegningsretter til køb af performance- og bonusaktier, men i mindre omfang behandles tildeling af 

tegningsretter til medarbejdere og tildeling af medarbejderaktier ligeledes. Køberetter behandles 

ikke i afhandlingen.   

 

1.4 Metodeafsnit 

1.4.1 Overordnet om metode 

I afhandlingen anvender jeg den retsdogmatiske metode. Det betyder at jeg vil beskrive, 

analysere, systematisere og fortolke gældende ret på det område, afhandlingen handler om.1 

Metoden består for det første af en beskrivelse og identifikation af de retskilder, som gyldigt kan 

inddrages i den juridiske argumentation for det specifikke emne. For det andet består metoden af 

en fortolkning og analyse af retskilderne, i den rækkefølge de indgår i retskilde-hierarkiet. 

Retskilde-hierarkiet er delt i to. I første del, regulering, har man grundloven og EU-lovgivningen 

øverst. Derefter de almindelige love, efterfulgt af bekendtgørelser og derefter cirkulærer og 

vejledninger. Under cirkulærer hører også Den Juridiske Vejledning (DJV). I den anden del, praksis, 

har man retspraksis øverst, og derefter administrativ praksis, efterfulgt af retssædvaner, kutymer 

mv. Retskilde-hierarkiet bygger på lex superior-princippet, hvorefter man, ved to modstridende 

retskilder, skal støtte ret på den, der har den højeste rang. Det er desuden et krav, at der er 

hjemmel opad, så f.eks. en bekendtgørelse skal have hjemmel i en lov.2 Der er mange retskilder på 

skatterettens område, og legalitetsprincippet har væsentlig betydning, da myndighederne er 

forpligtet af lovgivningen og ikke kan træffe afgørelse i strid dermed.3 

I afhandlingen indarbejdes også litteratur og artikler. De har ikke nogen egentlig retskildeværdi, 

men de inddrages, da de kan have en argumentatorisk værdi, og fordi de kan belyse retskilderne 

fra forskellige vinkler. 

 
1 Retskilder og Retsteorier, Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, side 29  
2 Retskilder og Retsteorier, Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, side 33 
3 Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., side 97 
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I forbindelse med analysen bruger jeg prognoseteorien. Prognoseteorien indebærer en vurdering 

af, hvad man kan forvente, at Højesteret ville komme frem til i en tilsvarende sag, samt en 

vurdering af hvilke retskilder, de ville inddrage.4 

Afhandlingen er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængelige retskilder. 

 

1.4.2 Metode for afhandlingens emne 

Afhandlingens problemstilling henholder sig til en række love:  Statsskatteloven (SL), Ligningsloven 

(LL), Personskatteloven (PSL), Arbejdsmarkedsbidragsloven (AMBL), Aktieavancebeskatningsloven 

(ABL), Selskabsskatteloven (SEL) og funktionærloven. Udgangspunktet for den retsdogmatiske 

metode vil være en ordlydsfortolkning af de relevante paragraffer. Ordlydsfortolkningen vil blive 

suppleret med en subjektiv formålsfortolkning og med relevant praksis.  

Ved den subjektive formålsfortolkning vurderer man f.eks. lovens formål i henhold til 

forarbejderne og kan foretage en udvidende eller indskrænkende fortolkning af den enkelte 

paragraf.  

Den praksis, der anvendes i afhandlingen, er primært bindende svar fra henholdsvis Ligningsrådet 

og Skatterådet. De bindende svar fra henholdsvis Ligningsrådet og Skatterådet har samme 

retskildemæssige værdi, det er alene et spørgsmål om, hvornår de bindende svar er afgivet, da 

Ligningsrådet blev afløst af Skatterådet i 2005.5 Der er fire bindende svar, der direkte vedrører 

afhandlingens emne, de vil derfor blive anvendt i afhandlingen. Der er ikke praksis på området fra 

hverken Landsskatteretten elle fra højere instanser. De bindende svars retskildeværdi hører under 

administrativ praksis, der ofte tillægges en vis værdi i skatteretten, hvor de, som tidligere 

beskrevet på side 6, arrangerer under domme og afgørelser i retskildehierarkiet.6   

DJV er også en væsentlig del af retskildegrundlaget for afhandlingen. Primært afsnittet 

”Overdragelse af købe- og tegningsretter til medarbejdernes holdingselskab” 7,  hvor fortolkningen 

i DJV bygger på de fire bindende svar på området. DVJ samler op på de fire bindende svar og 

drager en konklusion.  

DJV anvendes altså, som et bud på gældende retsstilling. DJV er en tjenestemandsbefaling til 

medarbejderne i Skattestyrelsen. Medarbejderne er bundet af DVJ, forudsat at den ikke strider 

 
4 Retskilder og Retsteorier, Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, side 375 
5 www.skatteforvaltningen.dk/skatteraadet/til-raadsmedlemmerne/, afsnit 1.1 Kort om Skatterådet 
6 Retskilder og Retsteorier, Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, side 33 
7 DJV C.A.5.17.2.6 Overdragelse af købe- og tegningsretter til medarbejdernes holdingselskab 
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imod højere retskilder. Skatteyderne er ikke bundet af DJV, men de vil kunne støtte ret på DJV, 

hvis den ikke strider mod højere retskilder. 

I afhandlingen, beskriver og analyserer jeg desuden området omkring formler til værdiansættelse 

af tegningsretter. Lige som afhandlingens emne, bygger det udelukkende på et afsnit i DJV, 

”Værdiansættelse af købe- og tegningsretter til aktier” 8 og en række bindende svar. Her er der 

heller ingen praksis fra Landsskatteretten eller fra højere instanser.  

Derudover beskriver og analyserer jeg områderne om rette indkomstmodtager og 

armslængdevilkår, hvor jeg tager udgangspunkt i både DJV og faglitteratur på området. 

 

1.5 Struktur 

I de følgende kapitler vil jeg lave en analyse af den gældende ret på området. Først er der et 

kapitel, hvor jeg har nogle få definitioner på området og kort beskriver de fire bindende svar. Efter 

dette følger tre kapitler, der samlet omfatter de fire underspørgsmål i problemformuleringen: 

• Anerkendelse af overdragelsen i skatteretlig henseende 

• Værdiansættelse af aftalen 

• Beskatning i selskabet eller hos medarbejderen 

Til sidst følger konklusion på problemformuleringen og en kort perspektivering. 

 

Kapitel 2 – Definitioner på området 

2.1 Tegningsretter 

En tegningsret er en ret til at nytegne aktier til en kurs, der er fastsat på forhånd. Det er ikke en 

pligt til at nytegne aktier.9 Aktierne kan først tegnes på et tidspunkt eller i en periode i fremtiden. 

En tegningsret kaldes også for en warrant. Tegningsretten kan enten udnyttes til tegning af aktier, 

sælges eller udløb uudnyttet.10 For tegningsretter er retserhvervelsestidspunktet normalt det 

tidspunkt, hvor generalforsamlingen eller bestyrelsen har besluttet tildelingen af tegningsretterne. 

Hvis der er suspensive betingelser tilknyttet til tegningsretten, udskydes 

retserhvervelsestidspunktet dog til det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt. Hvis 

tegningsretterne er købt, anses de for anskaffet ved købet, altså på det tidspunkt, hvor der er 

 
8 DJV C.A.5.17.2.4 Værdiansættelse af købe- og tegningsretter til aktier 
9 DJV C.A.5.17.2.1 Hvad er købe- og tegningsretter til aktier? 
10 DJV C.A.5.17.2.2.2.1 Tegningsretter beskattes som løn på retserhvervelsestidspunktet 
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indgået en endelig og bindende aftale. Aktier, der er købt ved udnyttelse af tegningsretter, anses 

normalt for anskaffet på tegningstidspunktet.11   

Skatteretligt er tegningsretter og aktier omfattet af begrebet kapitalgevinstbeskatning, og den 

skattemæssige behandling foretages efter ABL. Alle skattepligtige er omfattet af ABL, både 

personer, dødsboer, selskaber, fonde og foreninger, og det vedrører både fuldt og begrænset 

skattepligtige til Danmark. Gevinster og tab ved afståelse af aktier er skattepligtige efter ABL, det 

gælder også gevinster og tab ved afståelse af tegningsretter. Derudover er der specifikke 

bestemmelser i LL vedrørende aktieløn. Se side 29 og side 32 for yderligere gennemgang af 

bestemmelser i ABL og LL vedrørende tegningsretter. 

Et arbejdsgiverselskab og en eller flere af selskabets medarbejdere kan indgå en aftale om 

fremtidige tegningsretter. Aftalen strækker sig ofte over flere år, hvor medarbejderen får tildelt 

tegningsretter i forskellige, fremtidige perioder. Medarbejderen kan derefter udnytte 

tegningsretterne og købe aktier til en i aftalen fastsat kurs, som forventeligt er en favørkurs. Der er 

ofte suspensive betingelser knyttet til en sådan aftale, disse betingelser skal være opfyldt, før 

medarbejderen får tegningsretterne. Betingelserne kan også have betydning for, hvor mange 

tegningsretter, medarbejderen får tildelt. De suspensive betingelser er betingelser, hvor man på 

aftaletidspunktet ikke ved om betingelserne bliver opfyldt. I aftalerne er det ofte dels betingelser 

om, at arbejdsgiverselskabets skal stige til en vis værdi eller med en vis procent, og dels 

betingelser om, at medarbejderen skal beholde sin ansættelse i arbejdsgiverselskabet.12  

 

2.2 Arbejdsgiverselskab og ”eget selskab”  

I afhandlingen anvendes betegnelsen arbejdsgiverselskab for det selskab, hvor medarbejderen er 

ansat, det er arbejdsgiverselskabet, der indgår aftale med medarbejderen om tegningsretterne. I 

den virkelige verden kan arbejdsgiverselskabet være en koncern, og det kan have datterselskaber 

og/eller moderselskaber i andre lande, men i afhandlingen betragtes det som et samlet selskab. 

Skatteretten på området indeholder muligheden for, at medarbejderen kan være ansat i et selskab 

i koncernen og tegningsretterne kan være i et andet selskab i koncernen, det har derfor ingen 

betydning for den skattemæssige behandling, om der reelt er tale om et enkelt 

arbejdsgiverselskab eller en koncern. 

Betegnelsen ”eget selskab” anvendes for det hovedaktionærselskab, som medarbejderen er 

hovedaktionær i. Det er oftest et selskab, som medarbejderen ejer 100 %, og det kan også her 

være en koncern med et holdingselskab og et eller flere datterselskaber. I afhandlingen anføres 

det ikke nærmere hvilket selskab, der overdrages til, hvis der er flere selskaber, da det ikke har 

 
11 DJV C.B.2.5.2 Anskaffelsestidspunktet for tegningsretter, aktieretter og de aktier og konvertible obligationer… 
12 SKM2002.540.LR og SKM2015.140.SR 
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betydning for den skattemæssige behandling af overdragelsen. Betegnelsen ”eget selskab” 

anvendes uden anførselstegn i resten af afhandlingen. 

Medarbejderen er dermed ansat i arbejdsgiverselskabet og hovedaktionær i hans eget selskab. 

 

2.3 De fire bindende svar 

DJV har som beskrevet et afsnit om overdragelse af købe- og tegningsretter til medarbejderens 

holdingselskab,13 hvor de henviser til fire bindende svar. Disse bindende svar er: 

SKM2002.540.LR - Værdiansættelse af warrants – valg af metode – Black-scholes modellen 

SKM2008.614.SR - Erhvervelse og overdragelse af performance- og bonusaktier 

SKM2015.140.SR - Medarbejderens overdragelse af optioner til personligt ejet holdingselskab 

SKM2018.527.SR - Warrants – rette indkomstmodtager 

De fire bindende svar er ligeledes gengivet i Tidsskat for Skatteret.14 

Det bindende svar fra 2002 vedrørte en direktør, der var ansat i et børsnoteret selskab. Han havde 

indgået en aftale om tildeling af tegningsretter (her benævnt warrants), som var betinget af hans 

fortsatte ansættelse i arbejdsgiverselskabet, og som kunne anvendes til senere køb af 

børsnoterede aktier. Direktøren ville gerne overdrage disse tegningsretter til sit eget selskab, og 

overdragelsen skulle ske, førend det var muligt at fastslå, om betingelserne var opfyldt.  

Det bindende svar fra 2008 vedrørte ligeledes en direktør, der var ansat i et selskab, denne 

direktør var blevet tildelt betingede performance- og bonusaktier i selskabet. Dels var der 

performance- og ansættelseskrav, der skulle opfyldes, førend aktierne ville retserhverves endeligt, 

dels var antallet af aktier afhængigt af opfyldelsesgraden. Direktøren ville gerne overdrage aftalen 

om de betingede aktier til sit eget selskab, og overdragelsen skulle også her ske, førend det var 

muligt at fastslå, om betingelserne var opfyldt.  

Det bindende svar fra 2015 vedrørte et unoteret selskab, som gerne ville give sine medarbejdere 

betinget tildeling af tegningsretter (her benævnt optioner), der ville give ret til at købe andele i 

selskabet. Tildelingen var betinget af medarbejderens fortsatte ansættelse samt af en nærmere 

angivet værdistigning for selskabet. Nogle af selskabets medarbejdere ville gerne overdrage den 

betingede ret til tegningsretter til deres egne selskaber.  

Det bindende svar fra 2018 var væsentligt anderledes end de tre første bindende svar, og vedrørte 

et bestyrelsesmedlem, hvis selskab var aktionær i det selskab, han var bestyrelsesmedlem i. For at 

 
13 DJV C.A.5.17.2.6 Overdragelse af købe- og tegningsretter til medarbejdernes holdingselskab 
14 TfS 2002, 976 - TfS 2008, 1077 - TfS 2015, 380 - TfS 2018, 759  
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kunne sammenligne de bindende svar, anvendes også her betegnelserne medarbejder og 

arbejdsgiverselskab, da skatteretten stort set er den samme for bestyrelsesmedlemmer og 

medarbejdere, og da problemstillingen, der er afhandlingens emne, er den samme.  

Arbejdsgiverselskabet ville udstede tegningsretter (her benævnt warrants) til blandt andre 

medarbejderens eget selskab, som direkte og indirekte ejede 31,3 % af arbejdsgiverselskabet.  

Tegningsretterne ville ikke blive tildelt efter ejernes daværende ejerandel, men ville blive tildelt til 

udvalgte ejere og ansatte. Der er også en eller flere aktionærer, der ikke får tildelt tegningsretter.  

Som beskrevet i afsnit om retskilder side 6, har bindende svar retskildeværdi som administrativ 

praksis. Hvis der havde været afgørelser fra Landsskatteretten, eller domme fra Landsretterne 

eller Højesteret, havde disse haft en højere retskildeværdi. Selvom alle bindende svar har 

retskildeværdi har nogle en større værdi en andre, det betegnes præjudikatsværdi15, og anvendes, 

når et bindende svar, en afgørelse eller en dom tilfører noget nyt til praksis på området.  

De fire bindende svar har alle præjudikatsværdi. Det, at de bindende svar er beskrevet i DJV16, 

viser, at skattemyndighederne har vurderet, at de har præjudikatsværdi. DJV ikke alene henviser 

til dem, men har bygget hele afsnittet op omkring de fire bindende svar. Det bindende svar fra 

2002 er det første på området, og selvom der, som beskrevet på side 16, ikke direkte spørges ind 

til, om medarbejderen kan overdrage sin aftale med arbejdsgiverselskabet om tildeling af 

tegningsretter til sit eget selskab, henvises der til dette, i de efterfølgende bindende svar fra 2008 

og 2015. I det bindende svar fra 2015 henvises der ligeledes til det bindende svar fra 2008. Der 

fremkommer lidt nyt i hvert af de bindende svar. F.eks. vedrører det bindende svar fra 2008 aktier 

og ikke tegningsretter som i det bindende svar fra 2002, og i det bindende svar fra 2015 spørges 

der ind til beskatningen hos medarbejderen, hvorimod der i det bindende svar fra 2018 spørges, 

om aftalen kan overdrages direkte fra arbejdsgiverselskabet til medarbejderens eget selskab, uden 

beskatning hos medarbejderen.  

Det bindende svar fra 2002 anvendes også i afsnittet i DJV17 om værdiansættelse. Og netop 

vedrørende værdiansættelse, er der også flere henvisninger dertil i både andre bindendes svar…. 

Og i litteraturen i form af både lærebøger18 og artikler.19  

 

 

 
15 Retskilder og Retsteorier, Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, side 141 
16 DJV C.A.5.17.2.6 Overdragelse af købe- og tegningsretter til medarbejdernes holdingselskab 
17 DJV C.A.5.17.2.4 Værdiansættelse af købe- og tegningsretter til aktier 
18 Aktieløn, Erik Banner-Voigt og Søren Rasmussen, side 120, 249 og 254 samt Ligningsloven med kommentarer, Henrik 

Peytz, side 1869-1870 (bind II) 
19 SR.2019.88 – SR.2019.295 – SR.2020.315 
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Kapitel 3 – Anerkendelse af overdragelsen i skatteretlig henseende 

3.1 Den civilretlige aftale  

Arbejdsgiverselskabet og medarbejderen har indgået en aftale. Aftalen vedrører som beskrevet på 

side 4 en mulighed for at medarbejderen på et senere tidspunkt vil modtage tegningsretter fra 

arbejdsgiverselskabet, og disse tegningsretter vil så endnu senere kunne anvendes til køb af aktier 

i arbejdsgiverselskabet, formentlig til favørkurs. Derefter indgår medarbejderen endnu en aftale, 

denne gang med sit eget selskab. I denne aftale overdrager medarbejderen aftalen, han har 

indgået med arbejdsgiverselskabet, til sit eget selskab. Civilretsligt er der tale om to gyldige 

aftaler.20  

Med hensyn til aftalen mellem medarbejderen og han eget selskab er der sket en reel 

overdragelse, da de har indgået aftalen. 

I det bindende svar fra 200221 er der alene anført, at tegningsretterne ikke er omsættelig uden 

forudgående tilladelse fra arbejdsgiverselskabet. Det er ikke beskrevet, om medarbejderen har 

tilladelse fra arbejdsgiverselskabet til at overdrage aftalen til sit eget selskab. I det bindende svar 

fra 200822 har medarbejderen aftalt med arbejdsgiverselskabet, at aftalen gerne må overdrages til 

hans eget selskab. Herunder er det aftalt, at det er hans eget selskab, der skal overholde 

betingelserne, og at det er hans eget selskab, der indtræder i rettigheder og forpligtelser. I det 

bindende svar fra 201523 blev der indgået medarbejderoptionsaftaler og ejeraftaler mellem 

arbejdsgiverselskabet og de enkelte medarbejdere. I henhold til disse aftaler, måtte aftalerne 

gerne overdrages til et selskab, som medarbejderen ejede 100 %, og som ikke måtte have andre 

aktiviteter. Medarbejderen skulle opretholde ejerskabet 100 %.  

I de to bindende svar fra henholdsvis 2008 og 2015 er det dermed en del af den civilretlige aftale 

med arbejdsgiverselskabet, at aftalerne må overdrages til medarbejderens eget selskab. I det 

bindende svar fra 2002 må man ligeledes lægge til grund, at en overdragelse af aftalen til 

medarbejderens eget selskab er civilretsligt mulig, da aftalen ellers ikke ville kunne godkendes 

overdraget skatteretsligt.24 

Skatteretligt respekteres en civilretlig aftale, og denne lægges til grund for den skatteretlige 

behandling.25 Det faktum, at en civilretlig aftale er indgået mellem interesseforbundne parter, 

samt at aftalen i al væsentlighed er båret af et skattemæssigt motiv, gør ikke aftalen ugyldig.26 Det 

 
20 Lærebog om Indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., side 137  
21 SKM2002.540.LR 
22 SKM2008.614.SR 
23 SKM2015.140.SR 
24 Lærebog om Indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., side 137  
25 Lærebog om Indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., side 137  
26 Lærebog om Indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., side 137-138 
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er her væsentligt at finde grænsen mellem skattetænkning, som ikke kan føre til korrektion af en 

civilretlig aftale, og forhold som skatteomgåelse, skatteudnyttelse og rent kunstige 

arrangementer, der ikke bygger på nogen form for økonomisk realitet.27 En evt. tilsidesættelse vil 

skulle ske i henhold til realitetsgrundsætningen, som giver mulighed for skatteretligt at korrigere 

det retlige grundlag for indkomstopgørelsen.28 I forbindelse med aftalerne om overdragelse af 

tegningsretter er der dog intet grundlag for at tilsidesætte de civilretlige aftaler som hverken 

skatteomgåelse, skatteudnyttelse eller et rent kunstigt arrangement. 

  

3.2 Lovgrundlaget for den skatteretlige aftale 

Der findes ingen skattelove der direkte vedrører spørgsmålet om hvorvidt der er indgået en 

skatteretlig aftale, da man som beskrevet herover tager udgangspunkt i den civilretlige aftale. Der 

findes specielle skatteretlige regler, der tilsidesætter civilretlige aftaler skattemæssigt29, men de er 

ikke relevante for afhandlingens emne.  

Da aftalen mellem medarbejderen og hans eget selskab er indgået mellem interesseforbundne 

parter, er det relevant at undersøge spørgsmålet om rette indkomstmodtager. Spørgsmålet om 

rette indkomstmodtager bygger på en mangeårig praksis, der er beskrevet i både DJV og i 

litteraturen. Denne praksis bygger på SL § 4, hvori der blandt andet står ”den skattepligtiges 

samlede årsindtægter”. Af dette kan man udlede, at det er den skattepligtiges egne indtægter, der 

skal beskattes hos ham, og dermed ikke en andens indtægter. 30 

 

3.3 Rette indkomstmodtager 

Når man skal foretage en afgrænsning af selskabsindkomsten over for den fysiske persons 

indkomst, skal man, vurdere spørgsmålet om rette indkomstmodtager, da der netop er tale om 

interesseforbundne parter.  

Princippet om rette indkomstmodtager skal sikre, at indkomster bliver henført til beskatning hos 

den korrekte skatteyder. Det er en hovedregel i dansk skatteret, at indkomsten skal beskattes hos 

den skatteyder, der har ret til indkomsten.31 Bestemmelserne om rette indkomstmodtager kan ses 

 
27 Selskabsskatteret, Erik Werlauff, side 444 
28 TfS 2001, 284. Den – såkaldte – lære om rette indkomstmodtager, Jan Pedersen. Det bemærkes, at Jan Pedersen 

forholder sig kritisk til ”læren om rette indkomstmodtager og hjemmelsgrundlaget herfor i SL § 4”  
29 F.eks. de skattemæssige regler om fri sommerbolig, hvor en hovedaktionær beskattes af råderetten uanset, om der 

er indgået en civilretlig aftale mellem hovedaktionær og selskab om, at hovedaktionæren giver afkald på rådighed, jf. 

DJV C.A.5.16.2.2 Hovedaktionærer mv. og ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform 
30 Lærebog om Indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., side 712 
31 Lærebog om Indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., side 711 
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som et tillæg til reglerne om maskeret udlodning, beskrevet på side 21, hvor det ikke kun er 

værdiansættelsen, man undersøger, men netop spørgsmålet om, hvorvidt aktionæren skal anses 

for rette indkomstmodtager.32 Når man ser på spørgsmålet om rette indkomstmodtager, ser man 

på, hvem indkomsten skal beskattes hos og ikke på fastsættelse af det skattepligtige beløb33, som i 

stedet skal vurderes særskilt i henhold til princippet om armslængdevilkår, beskrevet på side 21.   

Helt tilbage i 1998 underkendte Højesteret34 skattemyndighedernes tidligere antagelse om, at en 

indtægt ikke kunne tilfalde et selskab, hvis det kun var personen selv, der kunne udøve aktiviteten, 

altså, hvor der ikke kunne ansættes en substitut. I sagen for Højesteret var det en operasanger. 

Men selvom et selskab ikke havde mulighed for at ansatte en anden, til at synge på samme måde i 

stedet for operasangeren, kunne operasangeren indtægtsføre sine honorarer i et selskab. Dermed 

blev skattemyndighedernes substitutionsprincip underkendt.35 Afgørelsen fra Højesteret har en 

meget høj præjudiksværdi, da den har begrænset skattemyndighedernes mulighed for at anvende 

princippet om rette indkomstmodtager væsentligt, og afgørelsen er også beskrevet i skattefaglige 

artikler36 og i en doktorafhandling om rette indkomstmodtager.37 Hverken SL § 4 eller andre 

skatteretlige lovhjemler gav grundlag for at skattemyndighederne kunne frakende kunstnerisk 

virksomhed i selskabsform betydning.38 Der er derfor ikke noget til hinder for, at indtægten for en 

persons arbejde kan tilgå et selskab, herunder personens eget selskab.  

Spørgsmålet om rette indkomstmodtager er dog stadig aktuelt. Her vurderer man, om det reelt er 

den ansatte eller selskabet, der har erhvervet ret til indkomsten og dermed skal beskattes. Her 

vurderer man de indgåede aftaler for at undersøge, om det er selskabet eller den, der skal have 

arbejdet udført, der har instruktionsbeføjelsen, og om hvem et evt. erstatningsansvar kan gøres 

gældende imod. Således at man kan fastslå, om det reelt er personen eller selskabet, der er rette 

indkomstmodtager.39 

Når en arbejdsgiver og en medarbejder har indgået et gensidigt bebyrdende aftaleforhold, skal 

lønnen beskattes hos medarbejderen, det er ikke muligt for en medarbejder i et 

ansættelsesforhold at ”sætte sig selv på aktier.”40 Det er alene indkomst fra selvstændig 

virksomhed, der kan indtægtsføres i et selskab, ikke indkomst som lønmodtager.41 

 
32 Ligningsloven med kommentarer, Henrik Peytz, side 2320 m.fl. (bind III) 
33 Rette indkomstmodtager – allokering og fiksering, Henrik Dam 
34 TfS 1998, 485 H 
35 DJV C.D.2.2.4 Substitutionsprincippet 
36 Bl.a. TAXO.2019.2 PRÆCEDENS Aage Haugland dommen, Anders Nørgaard Laursen og også i mindre omfang 

RR.4.2018.68 – Partnerselskaber og interessentskaber – Er deltagerne …, Bodil Christiansen og Tommy V. Christiansen  
37 Rette indkomstmodtager – allokering og fiksering, Henrik Dam 
38 Ligningsloven med kommentarer, Henrik Peytz, side 2321 (bind III) 
39 DJV C.D.2.2.1 Rette indkomstmodtager/udgiftsbærer 
40 Lærebog om Indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., side 717 
41 RR.4.2018.68 – Partnerselskaber og interessentskaber – Er deltagerne …, Bodil Christiansen og Tommy V. 

Christiansen 
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I en Østre Landsretsdom, der også var fra 199842 havde en skatteyder indgået kontrakt, hvor 

vederlaget skulle udbetales til skatteyderens eget selskab, der udskrev fakturaer. Østre Landsret 

tiltrådte, at vederlaget skulle beskattes som personlig indkomst hos skatteyderen. Tilsvarende i en 

anden Østre Landsretsdom fra 199943, hvor Østre Landsret ikke godkendte, at en konsulents 

indkomst fra et ejendomsmæglerfirma blev beskattet som indkomst i konsulents eget selskab. 

Begge domme viser, at det stadig ikke er alle indtægter, der kan godkendes at tilfalde et selskab.44 

Når interesseforbundne parter henfører en indkomst til en anden end den rette 

indkomstmodtager, kan det være et forsøg på at opnå en skattemæssig fordel. Dette kan ske ved 

at de interesseforbundne parter vælger at placere indtægter hos det skattesubjekt, der har den 

laveste beskatning.45  

Dette betyder dog ikke, at man ikke må foretage skattetænkning for at opnå den lavest mulige 

beskatning inden for lovgivningens rammer, da skatteplanlægning med henblik på 

skattebesparelse er et lovligt hensyn.46 I bogen ”Selskabsskatteret” forklares det således, citat: 

”Selve den omstændighed, at en disposition er væsentligt påvirket af et ønske om at spare skat, 

gør den ikke hverken civilretligt ugyldig eller skatteretligt anfægtelig, end ikke hvis besparelsen har 

været parternes hoved- eller enemotiv, jf. TfS 2003.889 H.”47 De skriver ligeledes, at EU’s 

skatteudnyttelsesklausul fra 2015, der i dansk lovgivning fremgår af LL § 3, var med til at det 

grundlæggende blev accepteret, at det er i orden at indrette sig skattemæssigt optimalt.48  

Omvendt gælder princippet om rette indkomstmodtager uanset begrundelsen for at indkomsten 

er angivet hos en anden, det er altså ikke udelukkende når indkomstforvridningen skyldes et ønske 

om lavere beskatning, og uanset om der er tale om interesseforbundne parter eller ikke.49 

Skattemyndighederne kan nægte at godkende, at indkomstgrundlaget, er overdraget til selskabet, 

selvom der er indgået en civilretlig aftale,50 men udgangspunktet er, at skatteretten skal følge 

selskabsretten, medmindre der er en særskilt hjemmel til andet,51 som det netop er tilfældet ved 

spørgsmålet om rette indkomstmodtager. Man kan sige, at der foreligger et indkomstafkald i 

skattemæssig henseende, dette skal dog ikke godkendes skatteretligt, selvom der er givet afkald 

inden retserhvervelsen, når afkaldet er givet til fordel for en anden (fysisk eller juridisk) person.52 

Dette skyldes, at afkald til fordel for en anden person, stadig må anses for at disponere over 

 
42 TfS 1998, 312 ØLD 
43 TfS 1999, 101 ØLD 
44 Ligningsloven med kommentarer, Henrik Peytz, side 2322 (bind III) 
45 Lærebog om Indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., side 711 
46 Selskabsskatteret, Erik Werlauff, side 439 
47 TfS 2003, 889 H 
48 Selskabsskatteret, Erik Werlauff, side 439 
49 Lærebog om Indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., side 713 
50 Lærebog om Indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., side 725 
51 TAXO.2019.2 PRÆCEDENS Aage Haugland dommen, Anders Nørgaard Laursen 
52 TfS 2001, 284. Den – såkaldte – lære om rette indkomstmodtager, Jan Pedersen 
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indkomsten, uanset om afkaldet gives før eller efter at retskravet er opstået. Indtægten er 

realiseret og dermed skattepligtig, da den rette indkomstmodtager netop har rådet over 

indkomsten.53 

I de tre bindende svar fra 2002, 2008 og 201554 godkendes overdragelsen af henholdsvis aftale om 

tegningsretter og aftale om aktier skatteretligt. I det bindende svar fra 2002 vedrører 

spørgsmålene ikke, om hvorvidt aftalen om overdragelse til medarbejderens eget selskab af aftale 

om endnu ikke retserhvervede tegningsretter kan godkendes skattemæssigt. Der stilles alene 

spørgsmål vedrørende værdiansættelsen. Ligningsrådet tager dermed ikke direkte stilling til, om 

overdragelsen kan godkendes skattemæssigt, men da de besvarer de enkelte spørgsmål og går ind 

i en diskussion af værdiansættelsen, må det antages, at de betragter overdragelsen som 

skattemæssigt i orden. De nævner også i deres svar, at beskatning hos medarbejderen skal ske 

som personlig indkomst, efter PSL § 3, og ikke som aktieindkomst, da det netop er en aftale, der 

overdrages, og ikke tegningsretter. Der er tillige henvisning til det bindende svar i DJV55, hvorved 

det derfor må lægges til grund, at skattemyndighederne anser det bindende svar fra 2002 for en 

del af grundlaget for den skatteretlige godkendes af en sådan overdragelse. 

I det bindende svar for 2008, hvor der overdrages en aftale om endnu ikke retserhvervede aktier, 

bliver der spurgt til, om en sådan aftale kan godkendes skattemæssigt. Der henvises ved 

spørgsmålet direkte til det bindende svar for 2002. Skatterådet er enig i, at overdragelsen af den 

betingende aftale kan godkendes skattemæssigt.  

I det bindende svar fra 2015, hvor der igen overdrages endnu ikke retserhvervede tegningsretter 

(her benævnt optioner), bliver der igen spurgt til, om en sådan aftale kan godkendes 

skattemæssigt. Desuden bliver er spurgt om, hvorvidt medarbejderen skal beskattes af værdien på 

overdragelsestidspunktet, og om denne beskatning skal ske som personlig indkomst. Med 

henvisning til både SL § 4, LL § 16 og LL § 16, stk. 3 om princippet om armslængdevilkår, samt med 

henvisning til de to bindende svar fra 2002 og 2008 svarer Skatterådet, at forholdene her er de 

samme som i de to bindende svar, og at aftalen dermed kan godkendes skattemæssigt. 

Skatterådet svarer desuden, at medarbejderen skal beskattes af den økonomiske fordel ved 

overdragelsen. Med henvisning til de samme paragraffer og det bindende svar fra 2008, samt med 

en henvisning til læren om rette indkomstmodtager, svarer Skatterådet, at beskatningen skal ske 

som personlig indkomst. Selvom der ikke bliver spurgt direkte ind til dette, nævner Skatterådet 

ligeledes, at medarbejderen ikke bliver beskattet yderligere.  

 
53 Skatteretten 1, Jan Pedersen m.fl., side 132 
54 SKM2002.540.LR – SKM2008.614.SR – SKM2015.140.SR 
55 DJV C.A.5.17.2.6 Overdragelse af købe- og tegningsretter til medarbejdernes holdingselskab 
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I det bindende svar fra 2018 spørges der, om det kan bekræftes, at arbejdsgiverselskabet kan 

udstede tegningsretter (her benævnt warrants) til medarbejderens eget selskab, uden at 

medarbejderen bliver anset for rette indkomstmodtager. Skatterådet omformulerer spørgsmålet 

således: Om tegningsretterne udgør aktieløn for det bestyrelsesarbejde, medarbejderen udfører, 

eller om tegningsretterne tilfalder medarbejderens eget selskab som aktionær. Skatterådet svarer 

så derefter, at det følger af læren om rette indkomstmodtager, at medarbejderen skal beskattes af 

værdien ved overdragelsen til hans eget selskab. Skatterådet bemærker, at det selskab, der er en 

største aktionær i arbejdsgiverselskabet, ikke får tildelt tegningsretter, og at de to selskaber, der 

får tildelt tegningsretter, får samme antal tegningsretter selvom deres ejerandele er forskellige, 

disse to selskaber ejes af to medarbejdere, der begge udfører bestyrelsesarbejde for 

arbejdsgiverselskabet. Desuden bemærker Skatterådet, at direktøren og nogle af de øvrige ansatte 

også får tildelt tegningsretter, selvom de ikke har egne selskaber, der ejer aktier i 

arbejdsgiverselskabet. Skatterådet mener dermed, at tegningsretterne netop tildeles som aktieløn 

for det bestyrelsesarbejde, medarbejderen udfører.  

Samlet af de fire bindende svar kan man udlede, at en medarbejder der indgår aftale om fremtidig 

tildeling af tegningsretter eller aktier, kan overdrage denne aftale til sit eget selskab med 

skattemæssig virkning. Medarbejderen kan dog ikke undgå beskatning af værdien ved 

overdragelsen, efter læren om rette indkomstmodtager. Dette er også allerede beskrevet i 

litteraturen i 2009, hvor det af bogen ”Aktieløn”56 fremgår, at man ikke undgår beskatning hos 

medarbejderen, selvom arbejdsgiverselskabet overdraget aktielønnen direkte til medarbejderens 

eget selskab. Citat: ”I overensstemmelse med læren om rette indkomstmodtager, må 

medarbejderen anses for at have modtaget den økonomiske fordel som beskattes enten ved 

erhvervelse eller overdragelse af aktielønnen.”  

 

3.4 Kan selskabet indtræde i de suspensive betingelserne 

I det bindende svar fra 200257 er tegningsretterne ifølge aftalen betingede af medarbejderens 

fortsatte ansættelse i arbejdsgiverselskabet. I det bindende svar fra 201558 får medarbejderen 

ifølge aftalen ingen tegningsretter, hvis han har forladt arbejdsgiverselskabet, dog bevares retten 

til at udnytte allerede modtagne tegningsretter, hvis medarbejderen har forladt 

arbejdsgiverselskabet og dette ikke er sket som ”bad leaver”. I det bindende svar fra 200859 er der 

ligeledes nogle ansættelseskrav i aftalen, der skal opfyldes, disse er dog ikke specificeret nærmere.  

Samlet for de tre bindende svar kan det udledes, at det er en af betingelserne i aftalen, at 

medarbejderen skal forblive i sin stilling i arbejdsgiverselskabet. Denne forpligtigelse overdrages til 

 
56 Aktieløn, Erik Banner-Voigt og Søren Rasmussen, side 313-314 
57 SKM2002.540.LR 
58 SKM2015.140.SR 
59 SKM2008.614.SR 



Side 18 af 55 

 

medarbejderens eget selskab, når medarbejderen overdrager aftalen om fremtidige 

tegningsretter, da det er en integreret del af aftalen. I princippet gælder denne betingelse dog 

alene medarbejderen personligt, og det er ikke en forpligtigelse, som medarbejderens eget selskab 

kan opfylde.  

Civilretsligt er dette som beskrevet en del af den aftale, der overdrages fra medarbejderen til hans 

eget selskab, men civilretsligt er det ikke muligt for selskabet at opfylde betingelsen, da det netop 

er medarbejderen og ikke selskabet, der er ansat i arbejdsgiverselskabet. Det er altså ikke 

civilretsligt muligt for selskabet at indtræde i betingelserne. 

Hvis det skulle være muligt, for selskabet at indtræde i aftalen, skulle det være en aftale om, at 

selskabet skal levere en arbejdskraft til arbejdsgiverselskabet, så aftalen var imellem selskabet og 

arbejdsgiverselskabet og ikke mellem medarbejderen og arbejdsgiverselskabet.  

Som beskrevet på side 14 om rette indkomstmodtager, anvender man ikke længere begrebet 

substitutionstilfælde, men man ser stadig på, hvem der har forpligtelsen mv.  

De tre bindende svar60 stiller ikke spørgsmål ved, at betingelserne om medarbejderens fortsatte 

ansættelse overdrages til selskabet. Som beskrevet på side 16 godkendes overdragelsen 

skattemæssigt i de tre bindende svar. I de bindende svar fra 2002 ser man som tidligere beskrevet 

side 16 slet ikke på, om overdragelsen kan godkendes, og i de bindende svar fra 2008 og 2015 ser 

man isoleret på, om selve aftalen om fremtidige tegningsretter eller aktier kan overdrages til 

selskabet. Her er svaret kort, at det kan den godt, efter princippet om rette indkomstmodtager. 

Hvis man i stedet havde set på hele aftalen, om hvorvidt den kunne overdrages til selskabet, var 

man måske kommet frem til et andet svar. For hvis man ser direkte på spørgsmålet om, hvorvidt 

pligten til at forblive i ansættelsen kan overdrages til selskabet, burde svaret med begrundelse i 

principperne om rette indkomstmodtager, være, at aftalen ikke kan overdrages. 

 

3.5 Sammenfatning 

Når man læser DJV61 og de fire bindende svar62 synes det ret uproblematisk at komme igennem 

med, at en sådan aftale mellem medarbejderen og hans eget selskab skal godkendes 

skattemæssigt. Det er alene overdragelsen direkte fra arbejdsgiverselskabet til medarbejderens 

eget selskab i det fjerde bindende svar, der ikke bliver godkendt skattemæssigt, idet man her 

betragter det således, at overdragelsen er sket via medarbejderen, ligesom i de første tre bindene 

svar.  

 
60 SKM2002.540.LR – SKM2008.614.SR – SKM2015.140.SR 
61 DJV C.A.5.17.2.6 Overdragelse af købe- og tegningsretter til medarbejdernes holdingselskab 
62 SKM2002.540.LR – SKM2008.614.SR – SKM2015.140.SR – SKM2018.527.SR 
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Selvom der er en fyldestgørende praksis på området om rette indkomstmodtager, er der ikke 

noget klart svar på, om dette burde kunne ændre på denne opfattelse.   

Man kunne måske forsøge med den betragtning, at den senere udnyttelse af tegningsretterne til 

køb af aktier og den endnu senere gevinst ved salg af aktierne også udgør en del af lønnen fra 

arbejdsgiverselskabet til medarbejderen. Det at medarbejderen modtager tegningsretter og 

modtager eller køber aktier (til favørkurs) er netop aktieløn, og dermed en del af den samlede 

lønpakke til medarbejderen. Når medarbejderen overdrager tegningsretterne eller aftale om 

fremtidige tegningsretter til sit eget selskab, kunne man sige, at det svarer til at medarbejderen 

”sætter sig selv på aktier”, hvilket man som beskrevet ikke kan i et ansættelsesforhold. Der er dog 

ingen belæg for denne betragtning, hverken i praksis, i den juridiske vejledning eller i litteraturen.  

Når man ser på de tre bindende svar, hvor der er suspensive betingelser i den aftale, der 

overdrages, ses de suspensive betingelser ikke at være til hindre for overdragelse, og der er intet i 

hverken praksis, den juridiske vejledning eller litteraturen, der giver et andet svar, da det slet ikke 

ses at være beskrevet nogle af stederne. Dette til trods for, at det civilretligt ikke er muligt at 

overdrage de suspensive betingelser, som selskabet ikke kan opfylde. 

 Som praksis er på nuværende tidspunkt, må man derfor kunne udlede, at overdragelsen af aftalen 

inklusive de suspensive betingelser både kan og skal godkendes skattemæssigt. 

 

Kapitel 4 – Værdiansættelse af aftalen  

4.1 Lovgrundlag og praksis for beskatningen af avance ved salg af aftalen 

Når en aftale om fremtidige tegningsretter sælges, foretages beskatningen ikke efter ABL, da det 

netop ikke er selve tegningsretterne der sælges. Avancen er derfor skattepligtigt efter SL § 4, hvis 

det ikke bliver opfanget af andre specielbestemmelser. Det er personlig indkomst efter PSL § 3. 

Den medarbejder, der overdrager aftale om fremtidige tegningsretter til sit eget selskab, skal ofte 

eje selskabet 100 %, for at arbejdsgiveren ved godkende, at aftalen kan overdrages. 63 Dermed kan 

medarbejderen stadig sikre, at aftalen bliver overholdt. Som udgangspunkt vil det normalt fremgå 

af aftalen, at den ikke kan overdrages, men medarbejderen og arbejdsgiveren kan så indgå en 

særskilt aftale om, at medarbejderen kan overdrage den oprindelige aftale til sit eget selskab, som 

medarbejderen skal eje 100 % og som normalt ikke må have andre aktiviteter.64 Medarbejderen er 

dermed hovedaktionær i sit eget selskab.  En hovedaktionær beskattes af alle overførsler fra 

selskabet til hovedaktionæren. I nogle tilfælde sker beskatningen efter de skatteretlige 

 
63 SKM2008.614.SR 
64 Aktieløn, Erik Banner-Voigt og Søren Rasmussen, side 314 
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bestemmelser om personalegoder, i andre tilfælde sker det efter de almindelige skatteretlige 

bestemmelser om f.eks. aktier, og i andre tilfælde igen sker det efter særlige skatteretlige 

bestemmelser for hovedaktionærer. De særlige skatteretlige bestemmelser for hovedaktionærer 

er supplerende, skærpende bestemmelser, der kun gælder for hovedaktionærer, f.eks. er der 

særlige bestemmelser på boligområdet, hvor en hovedaktionær beskattes hårdere end en 

medarbejder, der får stillet bolig til rådighed.65 

På grund af den dominerende indflydelse og interessefælleskabet mellem hovedaktionæren og 

hans eget selskab, kan hovedaktionæren reelt indgå aftaler med sig selv, og der er ingen sikkerhed 

for, at de er indgået på markedsvilkår, som er grundlaget for en korrekt skattemæssig behandling.    

På området omkring tegningsretter, aktier og aftaler om tegningsretter er der ingen særlige 

skatteretlige bestemmelser for hovedaktionærer, de er derfor omfattet af de almindelige 

skatteretlige bestemmelser.  

Da der som nævnt er tale om interesseforbundne parter, skal de skatteretlige bestemmelser i LL § 

2 om armslængdevilkår dog anvendes, se længere nede på siden. 

Som beskrevet på side 29 og 32, kan medarbejderens beskatning af tegningsretter og aktier fra 

arbejdsgiverselskabet beskattes på forskellige måder, herunder kan beskatningen i nogle tilfælde 

udskydes til aktierne sælges. Da aftalerne om tegningsretter sælges allerede før tegningsretterne 

tildeles, sker beskatningen allerede på tidspunktet for salget.  

Ifølge DJV66 lønbeskattes medarbejderen af fordelen, hvis tegningsretterne (warrants) overdrages 

til hans eget selskab til en værdi, der er lavere end markedsværdien. De henviser her til læren om 

rette indkomstmodtager.  

I det bindende svar fra 200267 skriver styrelsen, at værdien er skattepligtig som personlig indkomst 

jf. PSL § 3, da det overdragne ikke er warrants, men en aftale. Det bliver først til warrants, når den 

suspensive betingelse er overholdt.  

Værdiansættelsen har altså både betydning ved udnyttelsen og i forbindelse med overdragelse før 

tegningsretterne udnyttes.68 

 

 
65 DJV C.A.5.13.1.2.1 Beskatning af helårsbolig for hovedaktionærer mv. og personer med væsentlig indflydelse… 
66 DJV C.A.5.17.2.6 Overdragelse af købe- og tegningsretter til medarbejderens holdingselskab 
67 SKM2002.540.LR 
68 SR.2019.88 Aktieløn: Anvendelse af Ligningsrådets formel i praksis…, Anja Andersen m.fl. 
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4.2 Armslængdevilkår 

Skatteretligt bruges udtrykket ”armlængdeprincippet” når der handles mellem interesseforbundne 

parter.  

Når uafhængige parter handler sammen, sker det på det frie marked. Her regulerer 

markedskræfterne de priser og vilkår, parterne bliver enige om. Der er tale om modgående 

interesser, hvor køber vil købe så billigt som muligt og sælger vil sælge så dyrt som muligt. Disse 

priser kan normalt ikke tilsidesættes af skattemyndighederne. 

Når køber og sælger er indbyrdes forbundne, kan man ikke forvente, at de bruger 

markedsværdien, da hovedaktionæren og hans eget selskab reelt ikke har modstridende 

interesser. Det samme gør sig gældende for to selskaber i samme koncern. 

Skatteretligt skal interesseforbundne parter bruger princippet om armslængdevilkår, så de handler 

til priser, som uafhængige parter ville have brugt. Dette fremgår af LL § 2. Det vil sige, at alle 

værdiansættelser mellem et selskab og selskabets aktionær skal ske med udgangspunkt i 

handelsværdien mellem uafhængige parter.69 

Skattemyndighederne kan tilsidesætte den aftalte overdragelsessum for f.eks. aktier, hvis 

overdragelsessummen ikke er i overensstemmelse med det, uafhængige parter med modstående 

interesser ville have aftalt.70 Hvis overdragelsessummen afviger fra armslængdevilkår, beskattes 

fordelen hos aktionæren som maskeret udlodning, der beskattes som udbytte, og selskabet har 

ikke fradrag. 71 Dette forudsætter dog, at overdragelsessummen har været for høj, så aktionæren 

har fået mere for f.eks. aktierne, end de er værd, så beskattes denne merpris som maskeret 

udlodning. I tilfælde af at medarbejderen sælger aftale om fremtidige tegningsretter for billigt til 

sit eget selskab, er situationen modsat. Her bliver medarbejderen ikke beskattet af maskeret 

udlodning, men i forbindelse med avanceopgørelse sættes overdragelsessummen op til 

markedsværdien, så den skattepligtige avance bliver større. Da selskabet har betalt under 

markedsværdien, bliver de beskattet af skattepligtigt tilskud fra aktionæren på forskellen. LL § 2 

gælder derfor både ved for lav og for høj overdragelsessum fra selskabet til hovedaktionæren.  

Markedsværdi ved overdragelse til eje er det beløb, medarbejderen kan købe godet for på det frie 

marked. Hvis der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at udøve et selvstændigt skøn over et godes 

markedsværdi, ud over hvad arbejdsgiver har betalt for godet, kan markedsværdien ansættes til 

arbejdsgivers indkøbspris.72  

 
69 Ligningsloven med kommentarer, Henrik Peytz, side 2265 (bind III) 
70 TSS-cirkulære 2000-09: Værdiansættelse af aktier og anparter samt DJV C.B.2.1.5.6 Tilsidesættelse af 

overdragelsessummen 
71 Ligningsloven med kommentarer, Henrik Peytz, side 2165 (bind III) 
72 SKM2007.567.SR 
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I ABL § 31 er der, som beskrevet på side 31, en form for lovfæstelse af princippet om 

armslængdevilkår, da det fremgår, at gaver mv. sidestilles med afståelse. Det er direkte anført i 

bestemmelsen, at anskaffelsessummen eller afståelsessummen, betragtes som det beløb, der er 

lagt til grund ved beregning af afgift eller indkomstskat, eller som handelsværdien på 

overdragelsestidspunket. Dette kan tages som udtryk for en generel hjemmel til at anvende 

princippet om armslængdevilkår på lovens anvendelsesområde, uden de specifikke krav der er om 

aktionærinteresse mv. i LL § 2.73   

 

4.3 Værdiansættelse ved overdragelse af tegningsretter og aftaler om 

tegningsretter 

Selvom det ikke er tegningsretter, der overdrages, sker værdiansættelsen stadig efter de 

skatteretlige bestemmelser om værdiansættelse af tegningsretter. Det fremgår af det bindende 

svar fra 200274 og af DJV.75 I det bindende svar fra 2002, som netop omhandler overdragelse af 

aftale om tegningsretter, bliver der spurgt til, om værdiansættelsen kan opgøres på grundlag af 

Ligningsrådets formel. Ligningsrådet svarer nej, og argumenterer i stedet for, at Black-Scholes 

modellen skal anvendes.  

Værdiansættelse af tegningsretter skal ske til markedsværdi, dette er er beskrevet i DJV.76 

Ligningsrådet og Skatterådet har gennem årene godkendt flere forskellige metoder til 

værdiansættelse af tegningsretter. Den ældste metode, de henviser til, er Ligningsrådets formel77, 

som er en vejledende beregningsmodel fra 1995. Dengang den blev udviklet, kunne den anvendes 

på både unoterede og noterede aktier.  Allerede i 1999 kom det første bindende svar, hvor Black-

Scholes modellen blev anvendt for noterede aktier78, og der har derefter været flere bindende 

svar, hvor Black-Scholes modellen skal bruges ved noterede aktier79, herunder også det bindende 

svar fra 200280 vedrørende overdragelse af aftale om tegningsretter. Udover disse to metoder 

beskriver DJV81 også to andre metoder, Biominal modellen og Discounted Cash Flow-metoden.  

 

 
73 Skatteretten 2, Jan Pedersen m.fl., side 388 
74 SKM2002.540.LR 
75 DJV C.A.5.17.2.6 Overdragelse af købe- og tegningsretter til medarbejdernes holdingselskab 
76 DJV C.A.5.17.2.4 Værdiansættelse af købe- og tegningsretter til aktier 
77 TfS 1995, 197 og 242 LR 
78 TfS 1999,832 LR 
79 Bl.a. SKM2010.542.SR – SKM2016.103.SR 
80 SKM2002.540.LR 
81 DJV C.A.5.17.2.4 Værdiansættelse af købe- og tegningsretter til aktier 
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4.3.1 Ligningsrådet formel 

Ligningsrådets formel er en vejledende beregningsmodel baseret på en kapitalisering af 

rentefordelen ved den udskudte aktieinvestering, og formlen bygger på den opfattelse, at jo 

tættere exerciseprisen er på markedskursen, jo højere er tegningsretternes værdi. 

Ligningsrådets formel har en dobbelt-henvisning, der skrives ”TfS 1995,197 og 242 LR”, da der var 

en fejl i den oprindelige udgivelse, TfS 1995,197 LR, der så er rettet op på i TfS 1995,242 LR.  

 

Formlen er således: H x L x R / 100 = F 

 

H er den underliggende akties handelsværdi i procent af exerciseprisen82, L er løbetiden angivet i 

måneder og R er diskontoen på tildelingstidspunktet + 4 % reduceret med 50 % (svarende til 

lånerenten efter skat). F er så tegningsrettens værdi i procent af markedskursen pr. aktie.  

Denne forklaring fremgår både af TfS83 og DJV84, og man skal være opmærksom på, at der står at 

løbetiden er angivet i måneder, men at det er den årlige rente, der anvendes. Der er ikke givet 

nogen forklaring på dette, men man kan af både praksis85 og en artikel86 se, at renten omregnes til 

en månedsrente, efter at de 4 % er lagt til og reduceringen med 50 % er foretaget. På den måde 

kommer perioden og renten til at stemme overens, da de nu angives henholdsvis i og for måneder. 

Praksis om Ligningsrådet formål fremgår primært af to bindende svar fra 201087. 

Handelsværdien kan beregnes efter indre værdi.88 

I efterfølgende afsnit om Black-Scholes modellen henvises til et bindende svar fra 201989, hvor der 

er angivet tilstrækkelige oplysninger til, at beregning efter både Ligningsrådets formel og Black-

Scholes modellen kan foretages. Jeg anvender derfor disse oplysninger til beregning efter 

Ligningsrådets formel i følgende eksempel: 

 

 
82 Exerciseprisen betyder aftalekursen 
83 TfS 1995, 197 og 242 LR 
84 DJV C.A.5.17.2.4 Værdiansættelse af købe- og tegningsretter til aktier 
85 TfS 1999, 832 LR - SKM2019.390.SR 
86 SR.2019.88 Aktieløn: Anvendelse af Ligningsrådets formel i praksis…, Anja Andersen m.fl. 
87 SKM2010.714.SR – SKM2010.715.SR 
88 Journalnr. 13-0156972 i afgørelsesdatabasen, 2013 
89 SKM2019.390.SR 
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Aktiekursen for den underliggende aktie: 100 kr. 

Exerciseprisen: 161,05 kr. 

Udløbstidspunktet: 5 år, omregnet til 60 måneder 

Risikofri rente: 0 % 

Det giver så følgende beregninger af værdi af tegningsretter ved 

anvendelse af ligningsrådets formel: 

H: 100/161,05 x 100 = 62 kr. 

L = 60 måneder 

R = (0+4) / 2 = 2 / 12 måneder = 0,167 pr. måned 

H x L x R / 100 = F, altså 62 x 60 x 0,167 / 100 = 6,21 % 

Tegningsrettens markedsværdi = F % af markedskursen = 6,21 x 100 / 

100 = 6,21 kr. pr. stk.  

 

4.3.2 Black-Scholes modellen 

Det er efterhånden blevet praksis, at Black-Scholes modellen skal bruges ved noterede aktier.90 

Black-Scholes modellen, som også bliver benævnt, Black-Scholes formlen, er en matematisk 

model, der blev udviklet af Fischer Black og Myron Scholes i 1973. Robert Merton videreudviklede 

modellen og vandt Nobelprisen i økonomi i 1997 hermed91, Modellen er er meget anvendt til at 

udlede priser for købs- og salgsoptioner. Modellen bygger på noget ret avanceret matematik, men 

det er ikke nødvendigt at forstå matematikken for at bruge formlen. Der findes værktøjer, hvor 

man indtaster sine oplysninger, og så bliver værdien beregnet.92 

En af antagelserne for Black-Scholes modellen er, at volatiliteten er konstant. Det er et mål for 

hvor meget en værdi kan forventes at bevæge sig på kort sigt. Modellen tager udgangspunkt i, at 

værdien bevæger sig på en måde, der ligner en tilfældig gåtur – på et givet tidspunkt er det lige så 

sandsynligt, at de rykker op som ned. Modellen forsøger ud fra dette at beregne en pris, der ikke 

med det samme giver en gevinst for hverken sælger eller køber, så det derefter bliver de virkelige 

markredsbevægelser der er afgørende for, om det er den ene eller anden, der fik en fordel. Den 

risikofri rente er normalt rentesatsen på kort sigt i amerikanske statskasser. Der er senere lavet 

flere modeller, hvor volatiliteten ikke er konstant, men det er stadig Black-Scholes modellen, der 

er den mest anvendte.93 

Volatiliteten er et udtryk for aktiens følsomhed for kursudsving, og kan beregnes ud fra 

tilgængelige oplysninger om en noteret aktie. Volatilitet er et begreb der beskriver rækkevidden 

 
90 DJV C.A.5.17.2.4 Værdiansættelse af købe- og tegningsretter til aktier 
91 https://tombouctou-food.com/da/black-scholes-model-foerste-skridt 
92 https://investeringsbloggen.dk/black-scholes-modellen/ 
93 https://www.netinbag.com/da/finance/what-is-the-black-scholes-model.html 
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og hastigheden for prisbevægelser. Med udgangspunkt i historiske kurser kan man se, hvor hurtigt 

kursen har ændret sig på en given aktie og dermed beregne den historiske volatiliteten. Et 

værdipapir har en høj volatilitet, når dets værdi kan skifte dramatisk.94 

Det er dermed ikke en model, som er en direkte del af den danske lovgivning, men ifølge flere 

bindende svar95 kan og skal modellen anvendes til værdiansættelse af den skattemæssige værdi af 

tegningsretter til noterede aktier. Black-Scholes modellen anvendes frem for andre modeller, hvis 

man har de oplysninger, der skal til, for at man kan bruge modellen.96 Der er en mulighed for at 

lave beregning på en hjemmeside97. 

Allerede i det bindende svar fra 200298 blev det fastslået, at Black-scholes modellen skulle 

anvendes, når volatiliteten kunne beregnes. Det er altså en forudsætning, at volatiliteten kan 

beregnes med sikkerhed, som man normal kan, ved meget likvide noterede selskaber. Hvis den 

beregnede volatilitet derimod er baseret på et forkert grundlag, skal man i stedet anvende en 

værdiansættelsesmetode, hvor volatiliteten ikke indgår. 99 

I et bindende svar fra 2019100 er der som nævnt herover oplysninger nok til, at man kan lave 

beregninger efter både Ligningsrådets formel og Black-Scholes modellen.  

 

De oplysninger, der skal anvendes til Black-Scholes modellen er:  

Aktiekursen på den underliggende aktie: 100 

Strikepris for optionen: 161,05101 

Udløbstidspunktet: 5 år (svarende til 1800 dage) 

Risikofri rente: 0 kr.  

Volatilitet: 31 

 

Disse oplysninger er sat ind i formlen fra Internettet102, og det giver en pris på 12,23 kr. pr. aktie. I 

det bindende svar giver beregningen 12,72 kr. pr. stk. Det fremgår ikke af det bindende svar, 

hvordan beregningen er foretaget, men de to beregninger giver nogenlunde samme resultat. 

 

 
94 https://capital.com/da/volatilitet-definition 
95 Bl.a. SKM2010.542.SR – SKM2016.103.SR 
96 DJV C.A.5.17.2.4 Værdiansættelse af købe- og tegningsretter til aktier 
97 https://www.calkoo.com/da/black-scholes-model 
98 SKM2002.540.LR 
99 SR.2019.88 Aktieløn: Anvendelse af Ligningsrådets formel i praksis…, Anja Andersen m.fl. 
100 SKM2019.390.SR 
101 Strikepris er det samme som exerciseprisen – altså aftalekursen 
102 https://www.calkoo.com/da/black-scholes-model 
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I det bindende svar gav beregning med Ligningsrådets formel altså 6,21 kr. pr. stk., og beregning 

efter Black-Scholes modellen gav 12,72 kr. pr. stk. Skatterådets svar var, at man i det konkrete 

tilfælde skulle anvende Black-Scholes modellen, og man kunne derfor i dette tilfælde ikke anvende 

Ligningsrådets formel.  

 

4.3.3 Ligningsrådets formel eller Black-Scholes modellen – eller helt andre muligheder 

De oplysninger, der skal anvendes til de to værdiansættelser, er altså de samme, udover, at 

volatiliteten skal anvendes ved Black-Scholes modellen.  

Ifølge et bindende svar fra 1999103, er Ligningsrådets formel kun vejledende og den kræver et 

naturligt begrundet sammenhæng mellem markedskursen og exerciseprisen. I den pågældende 

sag var exerciseprisen tre gange højere end markedskursen. Desuden var det muligt at bruge 

Black-Scholes modellen, da oplysningerne var tilgængelige. Ligningsrådet kom derfor frem til, at 

det var Black-Scholes modellen, der skulle anvendes.  

I det bindende svar henvist Ligningsrådet til Folketingets skatteudvalg, der havde udtalt følgende 

vedrørende Ligningsrådets formel: 

”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 

 
103 TfS 1999, 832 LR 
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hensyntagen til de nærmere omstændigheder i den konkrete situation, må antages at føre til en 

korrekt værdiansættelse.” 

I det bindende svar fra 2002104 kommer Ligningsrådet som beskrevet igen frem til, at Black-Scholes 

modellen skal anvendes frem for Ligningsrådets formel, da det er muligt at anvende Black-Scholes 

modellen.   

I det bindende svar fra 1999 viste de to beregninger, at værdien ved ligningsrådets formel var 

højere end værdien ved Black-Scholes modellen. I det bindende svar fra 2019, der er gennemgået 

herover, er det omvendt, og værdien ved Black-Scholes modellen var højest. I begge tilfælde skulle 

Black-Scholes modellen anvendes.  

Ved at se kort hen over de bindende svar, der er anført i afsnittet om værdiansættelse i DJV105 kan 

man følge historikken i brugen af de forskellige værdiansættelser. Ligningsrådets formel blev som 

beskrevet anvendt i et bindende svar fra 1995106. I 1999107 og 2002108 valgte Ligningsrådet Black-

Scholes modellen frem for Ligningsrådets formel. Næste bindende svar er fra 2010109 hvor ansøger 

fremlægger muligheden for at anvende Biominal-modellen i stedet for Ligningsrådets formel 

vedrørende unoterede aktier. Dette godkender Skatterådet, da ansøger kan argumentere for, 

hvorfor Ligningsrådets formel ikke kan anvendes i deres situation. I den konkrete sag er der ikke 

en stigning i købskursen, der kan indgå i beregningen. I stedet vil den ansatte få lov at udnytte 

flere tegningsretter, jo bedre det går for selskabet, eksponentielt stigende. Dette kan ikke tages 

med i beregningen med Ligningsrådets formel, og værdien vil blive beregnet for højt.  

I de fire bindende svar, der direkte vedrører afhandlingens emne, er værdiansættelsen kun et 

spørgsmål i et af de bindende svar. Det bindende svar fra 2002 er allerede gennemgået 

vedrørende dette spørgsmål. De bindende svar fra 2008, 2015 og 2018 omhandler ikke dette 

spørgsmål.  

 

 
104 SKM2002.540.LR 
105 DJV C.A.5.17.2.4 Værdiansættelse af købe- og tegningsretter til aktier 
106 TfS 1995, 197 og 242 LR 
107 TfS 1999, 832 LR 
108 SKM2002.540.LR 
109 SKM2010.395.SR 
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4.4 De suspensive betingelsers indflydelse på værdiansættelsen 

I det bindende svar fra 2008110 blev det foreslåede nedslag for usikkerhed om endelig 

retserhvervelse ikke godkendt af Skatterådet, men indirekte siger Skatterådet alligevel, at et 

nedslag i en eller anden form vil være i orden.111 

I et bindende svar fra 2010112 anførte Skatterådet, at betingede aktier kun kunne mistes hvis 

medarbejderen selv sagde op. Det var deres opfattelse, at dette ikke skulle give nogen reduktion i 

værdien, da det var op til medarbejderen selv, om han sagde op.  

I et bindende svar fra 2011113, er der igen taget stilling til spørgsmålet om værdiansættelse af 

betingede tegningsretter (her benævnt warrants). Det bindende svar henviser til et styresignal114, 

hvor skattemyndighederne vurderer, at 3 år er relativt lang tid, når man vurderer det i 

ansættelsesmæssig sammenhæng. Mange medarbejdere vil være usikre på, om de fortsat er ansat 

hos samme arbejdsgiver efter 3 år. Efter dette styresignal anses en betingelse om fortsat 

ansættelse efter 3 år for at udskyde retserhvervelsestidspunket. Dette har dog ikke haft betydning 

for værdiansættelsen, mener skattemyndighederne i det bindende svar fra 2011.  

Forholdet er ikke nærmere beskrevet i DJV. 

 

4.5 Sammenfatning 

Aftalen om overdragelse af aftale om fremtidige tegningsretter skal værdiansættes med 

udgangspunkt i armslængdevilkår, da aftalen indgås mellem interesseforbundne parter. 

Værdiansættelsen af aftalen skal foretages med udgangspunkt i tegningsretterne, og værdien af 

tegningsretterne skal foretages med udgangspunkt i de aktier, der kan købes for tegningsretterne. 

Hvis der er tale om noterede aktier, er deres værdi offentligt tilgængelig, og værdien af 

tegningsretterne kan beregnes med Black-Scholes modellen. Hvis der er tale om unoterede aktier 

kan værdien beregnes med udgangspunkt i indre værdi, og værdien af tegningsretterne kan 

beregnes med Ligningsrådets formel.  

Der kan også anvendes andre værdiberegningsmetoder, da der ikke er direkte lovhjemmel 

vedrørende valg af metode. Der er dog som beskrevet flere bindende svar vedrørende Black-

 
110 SKM2008.614.SR 
111 Aktieløn, Erik Banner-Voigt og Søren Rasmussen, side 315 
112 SKM2010.428.SR 
113 SKM2011.5.SR  
114 SKM2009.749.SKAT 
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Scholes modellen og Ligningsrådets formel, så det kræver formentlig nogle argumenter for, 

hvorfor en helt tredje metode er bedre.  

Der kan muligvis gives nedslag pga. de suspensive betingelser, der er dog ingen fast praksis på 

området. 

 

Kapitel 5 – Beskatning i selskabet eller hos medarbejderen 

5.1 Indledning til afsnit om beskatning 

I dette kapitel fremgår en række beregninger vedrørende beskatning af tegningsretter, som en 

medarbejder har fået tildelt af sin arbejdsgiver, der er dermed tale om tegningsretter vedrørende 

aktier i arbejdsgiverselskabet. Beregningerne kan anvendes ved tegningsretter til både noterede 

og unoterede aktier. Værdiansættelsen er dog foretaget efter Ligningsrådets formel, altså som om 

det er unoterede aktier.  

I eksemplerne er der dels foretaget beregninger af skatten, i tilfælde hvor medarbejderen 

beholder tegningsretterne, efterfølgende selv anvender dem til køb af aktier og siden hen sælger 

disse aktier. Dels er der foretaget beregninger af skat, i tilfælde hvor medarbejderen foretager en 

overdragelse til hans eget selskab. Det kan være overdragelse af de aktier, han har køb for 

tegningsretterne, overdragelse af tegningsretterne eller overdragelse om aftale om mulige, 

fremtidige tegningsretter.  

 

5.2 Lovgrundlag for beskatning i de beregnede eksempler 

5.2.1 Aktieavancebeskatningsloven 

Beskatning af aktier følger bestemmelserne i aktieavancebeskatningsloven, og af paragraf 1 

fremgår det, at bestemmelserne vedrører aktier. Af ABL § 1, stk. 2 fremgår det, hvilke 

værdipapirer der er omfattet udover egentlige aktier, bestemmelsen er ikke udtømmende. Af ABL 

§ 1, stk. 4 fremgår det, at tegningsretter til aktier er omfattet af ABL. Kapitel 2 omhandler kredsen 

af skattepligtige. Ifølge ABL § 7 skal personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven, 

medregne gevinster og tab på aktier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. I forbindelse 

med, at man vurderer ABL § 7 ud fra en ordlydsfortolkning, skal man vurdere, om personer alene 

betyder fysiske personer, eller om begrebet her omfatter både fysiske og juridiske personer. Da 

det fremgår af bestemmelsen, at personerne skal være skattepligtige efter kildeskatteloven, er det 

allerede der fastslået, at det alene er fysiske personer, da juridiske personer ikke er omfattet af 

kildeskatteloven. Det fremgår desuden tydeligt, da ABL § 6 omhandler selskaber, fonde og 
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foreninger mv., det vil sige de juridiske personer.  Det forhold, at personen skal være omfattet af 

kildeskatteloven, kan hverken fortolkes udvidende eller indskrænkende. Det kan fortolkes 

modsætningsvis, da bestemmelsen her er udtømmende. Personer, der ikke er omfattet af 

kildeskatteloven, er ikke omfattet af ABL § 7, de er som beskrevet i stedet omfattet af ABL § 6. 

Dermed er både fysiske og juridiske personer omfattet af de skattemæssige bestemmelser i ABL, 

de enkelte bestemmelser i ABL vedrører så enten både fysiske og juridiske personer eller kun en af 

persongrupperne. I ABL § 6 og § 7 er det direkte anført, hvilke bestemmelser der vedrører den 

givne persongruppe, men derudover er der også overskrifter over de enkelte bestemmelser, hvor 

det direkte fremgår, hvilke persongrupper, der er omfattet.  

Som beskrevet, behandles avance eller tab på tegningsretter skatteretligt efter samme 

bestemmelser i ABL som aktier, jf. ABL § 1 stk. 4. Herudover er der regler specielt for 

tegningsretter i ABL §§ 16, 17, 25 og 26, samt i ABL kapitel 5 om finansielle selskaber. Ifølge ABL § 

16 er gevinst ved afståelse af tegningsretter skattefri, hvis tegningsretterne ikke er tildelt 

forholdsmæssigt til de hidtidige aktionærer, hvis tildelingen ikke udgøre en gave for modtageren, 

og hvis tegningskursen på tidspunktet for tildelingen er under markedskursen.  

Ifølge ABL § 25 opgøres gevinst og tab ved afståelse af tegningsretter til noterede aktier, som 

forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen. Anskaffelsessummen er nul kroner, 

hvis tegningsretterne er tildelt gratis. Det sidste er gældende for tegningsretter til både noterede 

og unoterede aktier.  

Ifølge ABL § 26, stk. 4 betragtes tegningsretter, der ikke er omfattet af ABL § 25 som aktier. Det 

omfatter tegningsretter til unoterede aktier. Tegningsretten anses for erhvervet for summen af 

købesummen for tegningsretten og det beløb, der skal betales ved tegningen, og tegningsretten 

anses for afstået for summen af salgssummen for tegningsretten og det beløb, der skal betales ved 

tegningen. Da det beløb, der skal betales ved tegningen både indgår i salgssummen og 

købesummen, svarer det til, at salgssummen alene udgøres af salgssummen for tegningsretten, og 

at købesummen alene udgøres af købesummen for tegningsretten.  

ABL § 16, § 25 og § 26 vedrører alle både fysiske og juridiske personer.  

ABL § 17 om næring og ABL kapitel 5 om den finansielle sektor er ikke relevant for afhandlingen.   

Fysiske personers gevinst ved afståelse af almindelige aktier er skattepligtigt jf. ABL § 12. Dette 

gælder uanset beholdningens størrelse, uanset ejertid og uanset om aktierne er noterede eller 

unoterede. Det fremgår af ordlyden i bestemmelsen, at den omfatter alle gevinster, hvis der ikke 

er en specifik undtagelse. Det er derfor ikke muligt at fortolke en given gevinst ud af 

bestemmelsen. De specifikke undtagelser er ikke relevante for beskatning i denne afhandling. 

Gevinsten er aktieindkomst jf. PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4. Da bestemmelse, som tidligere beskrevet, 



Side 31 af 55 

 

også anvendes for tegningsretter, er fysiske personer skattepligtige af gevinst ved salg af 

tegningsretter, herunder ved salg til den fysiske persons eget selskab.  

Bestemmelserne om juridiske personers gevinst ved afståelse af almindelige aktier er delt i fire 

forskellige grupper, afhængigt af, hvilken type aktier, der afstås.   

Jf. ABL § 4 B er koncernselskabsaktier aktier, hvor det ejende selskab er eller kan være 

sambeskattet med det selskab, hvori de ejer aktier. I bestemmelsen henvises der til SEL § 31 om 

sambeskatning af selskaber, og ifølge denne bestemmelse, som så henviser videre til SEL § 31 C, 

kræves der mere end 50 procent ejerskab eller bestemmende indflydelse. Gevinst på 

koncernselskabsaktier er skattefri jf. ABL § 8.  

Datterselskabsaktier, er jf. ABL § 4 A aktier med mindst 10 % ejerskab, og denne avance er 

ligeledes skattefri jf. ABL § 8. Skattefri porteføljeaktier er altid unoterede aktier, det fremgår af 

ABL § 4 C, ejerskabet skal være under 10 %, da det ellers ville være koncernselskabsaktier eller 

datterselskabsaktier. Igen er gevinsten skattefri jf. ABL § 8.  

Skattepligtige porteføljeaktier er de aktier, der hverken er koncernselskabsaktier, 

datterselskabsaktier eller skattefri porteføljeaktier, det er dermed noterede aktier, hvor ejerskabet 

er under 10 %.  Hvor man kan anvende en direkte ordlydsfortolkning ved ABL § 4 A, § 4 B og § 4 C, 

vil man her anvende en modsætningsfortolkning, da noterede aktier med ejerskab under 10 % ikke 

er beskrevet i bestemmelserne ABL § 4 A, § 4 B og § 4 C. Ved de skattepligtige porteføljeaktier er 

gevinsten skattepligtig jf. ABL § 9. For at undgå denne beskatning, kan et selskab oprette et 

datterselskab, der så er ejer af de skattepligtige porteføljeaktier. I stedet for at sælge aktierne kan 

selskabet således sælge hele datterselskabet inklusive de skattepligtige porteføljeaktier. Gevinsten 

ved dette salg vil være skattefrit jf. ABL § 8, da det vil være enten koncernselskabsaktier eller 

datterselskabsaktier, der sælges.  

ABL § 30 og § 31, som vedrører både fysiske og juridiske personer, fastslår, hvad der betragtes 

som afståelse. Jf. ABL § 30 betragtes salg som en afståelse. Ordet salg står alene, så der er ikke 

noget grundlag for at fortolke nogle former for salg ud af bestemmelsen, f.eks. er salg mellem 

interesseforbundne parter og salg til favørpris omfattet. De salg, der fremgår af afhandlingen her, 

er alle omfattet af ABL § 31, altså salg fra arbejdsgiverselskabet til medarbejderen, salg fra 

medarbejderen til hans eget selskab og salg til tredjemand fra enten selskabet eller 

medarbejderen. Jf. ABL § 31 sidestilles gave, arv og arveforskud med køb. Her vil afhandlingens 

situationer, hvor tegningsretter eller aktier gives gratis til medarbejderen af arbejdsgiverselskabet 

være omfattet. Det fremgår desuden af ABL § 31, at den skattepligtige indkomst, der beregnes af 

gaven, anvendes som anskaffelsessum ved en senere avanceopgørelse.  
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5.2.2 Ligningslovens bestemmelser om personalegoder og om tegningsretter til 

medarbejdere 

Selve tildelingen af tegningsretter fra arbejdsgiveren er et personalegode, og tegningsretterne er 

derfor omfattet af LL’s bestemmelser om personalegoder. Personalegoder beskattes efter LL § 16.  

Ifølge DJV115 er personalegoder formuegoder af pengeværdi, der ydes som led i en arbejdsaftale. 

Det er alt anden end rede penge jf. LL § 16. Det er kendetegnende for personalegoder, at de giver 

den ansatte et gode af privat karakter. Formuegoder dækker over enhver form for 

formueforøgelse eller formuebevarende ydelse, herunder overdragelse af aktiver og alle former 

for besparelser. Ifølge SL § 4 er alle indtægter skattepligtige, det omfatter også indtægter, der 

består i andre formuegoder af pengeværdi. Personalegoderne er dermed allerede skattepligtige 

efter SL § 4, men LL § 16 præciserer hvordan personalegoderne beskattes, da LL er en speciallov i 

forhold til den mere generelle SL, man skal derfor anvende bestemmelserne i LL frem for SL, når 

forholdet er omfattet af LL. Dette følger af den juridiske regel lex specialis, hvor man skal anvende 

bestemmelserne i specialloven fremfor bestemmelserne i den generelle lov, når to love med 

samme rang i lovhierarkiet vedrører samme forhold.116 

Der er tale om personalegoder jf. LL § 16, når godet er ydet som led i en ansættelsesaftale eller 

som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Også personer i bestyrelser, udvalg mv. 

er omfattet og også hovedaktionærer. Personalegoder værdiansættes som hovedregel til 

markedsværdien på overdragelsestidspunktet. Hvis den ansatte betaler for godet, fratrækkes 

betalingen i den skattepligtige værdi. Hvis betalingen er på størrelse med eller overstiger den 

skattepligtige værdi er der ikke tale om et personalegode i LL’s forstand, da den ansatte ikke har 

fået nogen form for rabat.   

Tegningsretter til medarbejdere beskattes derfor som udgangspunkt ved retserhvervelsen efter de 

almindelige regler i LL § 16. 

Dog er der specielle bestemmelser vedrørende tegningsretter, der er tildelt til en medarbejder 

som led i et ansættelsesforhold, disse specielle bestemmelser fremgår af LL § 7 P og LL § 28. 

Hvis en medarbejder tildeles tegningsretter, men ikke opfylder betingelserne i de to sæt særregler, 

beskattes tegningsretterne som tegningsretter uden for ansættelsesforhold, altså efter 

bestemmelserne i ABL. Værdien beskattes dog som personlig indkomst og der skal betales am-

bidrag jf. PSL § 3, stk. 1 og AMBL § 2, stk. 2, nr. 7.  

Efter bestemmelserne i LL § 7 P er værdien af aktier og tegningsretter skattefri ved tildelingen til 

en medarbejder, og der er desuden ingen beskatning ved udnyttelse af tegningsretterne. Der er 

 
115 DJV C.A.5.1.1 Regler for personalegoder 
116 Retskilder og Retsteorier, Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, side 238 
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konkrete betingelser i LL § 7 P, der skal være opfyldt, for at aktierne eller tegningsretterne kan 

blive omfattet af bestemmelsen. Der er ikke særlige regler for værdiansættelse af 

anskaffelsessummen, så når aktierne eller tegningsretterne sælges, og der skal laves en 

avanceopgørelse, anvendes den faktiske anskaffelsessum på 0 kr. Beskatningen sker som 

aktieindkomst og altså ikke som personlig indkomst, som ved LL § 16 beskrevet herover. 

Betingelserne for at bruge LL § 7 P er, at arbejdsgiverselskabet og medarbejderen skal være enige 

om det, at aktierne eller tegningsretterne og de efterfølgende anskaffede aktier ikke må 

overdrages, at aktierne eller tegningsretterne skal tildeles som led i et ansættelsesforhold, og at 

det skal vedrøre aktier i arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab. Der er også en 

grænse for den samlede værdi, der på denne måde kan tildeles medarbejderen, da værdien 

maksimalt kan udgøre 10 % af medarbejderens årsløn. Bestemmelsen kan ikke anvendes af 

bestyrelsesmedlemmer.   

Ifølge LL § 28 sker der heller ingen beskatning ved tildeling af tegningsretter til køb af aktier til en 

ansat, når betingelserne er opfyldt. Betingelserne er, at tegningsretterne skal være modtaget som 

led i et ansættelsesforhold eller for udførelse af personligt arbejde i øvrigt, tildelingen skal udgøre 

en form for økonomisk fordel for modtageren. Både medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, 

rådgivere og konsulenter er omfattet af bestemmelsen. Til forskel fra LL § 7 P skal der ved LL § 28 

ske beskatning når tegningsretten udnyttes. Hvis tegningsretten sælges ubenyttet, skal der 

ligeledes ske beskatning. Beløbet er skattepligtigt som personlig indkomst, og der skal betales am-

bidrag jf. PSL § 3, stk. 1 og AMBL § 2, stk. 2 nr. 7. Når aktierne senere sælges og der skal laves 

avanceopgørelse, udgør anskaffelsessummen summen af det beløb, medarbejderen evt. har betalt 

for tegningsretterne samt den favørkurs, medarbejderen har betalt for aktierne, samt det 

skattepligtige beløb fra tegningsretternes udnyttelsestidspunktet.117. Hvis tegningsretterne 

udløber uudnyttet har det ingen skattemæssig betydning, da de ikke er blevet beskattet ved 

modtagelsen.118 

De skatteretlige bestemmelser om tegningsretter, samt baggrunden derfor, er beskrevet i både 

artikel119 og bog120 om aktieløn samt i bog om aktieavancebeskatning121, hvor også opgørelse af 

anskaffelsessum og afståelsessum er beskrevet nærmere.122 Man skal dog være opmærksom på, 

at skattereglerne er ændret væsentligt efter udgivelserne, herunder ved indførsel af LL § 7 P, og 

ophævelse af LL § 7 A og 7 H.  

 

 
117 DJV C.B.2.2.2 Afståelse af medarbejderaktier mv. samt andele i medarbejderselskaber 
118 DJV C.A.5.17.2.3.2 Betingelser og anvendelsesområde  
119 RR.8.2003.6 Aktieløn – beskatning ved salg af aktier, Erik Banner-Voigt 
120 Aktieløn, Erik Banner-Voigt og Søren Rasmussen  
121 Aktieavancebeskatning, Erik Banner-Voigt og Preben Underbjerg Poulsen 
122 Aktieavancebeskatning, Erik Banner-Voigt og Preben Underbjerg Poulsen, side 451 og 464 
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5.2.3 Suspensive betingelsers betydning for retserhvervelsestidspunktet 

Retserhvervelsen af aktier er udskudt, hvis der er suspensive betingelser tilknyttet. Det kan, som 

tidligere beskrevet, være at aktierne er betinget af, at visse performancekrav er opfyldt, samt at 

medarbejderen ikke siger sin stilling op i en given periode. Her sker der ifølge et bindende svar fra 

2013123 først beskatning når betingelserne er opfyldt. Tilsvarende gælder for tegningsretter ifølge 

et bindende svar fra 2016124, når den endelige tildeling af aktier har suspensive betingelser. Her 

kan det også være fortsat ansættelse af den ansatte, og det kan også være at det endelige antal 

aktier beror på en risikovurdering.125 

Landsskatteretten har i to afgørelser fra henholdsvis 2005 og 2006126 sagt, at aftalevilkår om, at 

tegningsretter kun kan udnyttes, hvis klageren var ansat, er ugyldigt jf. funktionærloven § 17 a. 127 

Det kunne betyde, at hvis den fortsatte ansættelse er den eneste betingelse, bliver 

retserhvervelsestidspunktet ikke udskudt. Men som beskrevet på side 28 er der et bindende svar 

fra 2011128, der henviser til et styresignal129, Efter dette styresignal anses en betingelse om fortsat 

ansættelse efter 3 år for at udskyde retserhvervelsestidspunket, da skattemyndighederne 

vurderer, at 3 år er relativt lang tid, når man vurderer det i ansættelsesmæssig sammenhæng. 

Når man vurderer, om forhold som medarbejderen selv har indflydelse på, sal give udsættelse af 

retserhvervelsen, bør man tage hensyn til, at der kan nå at opstå helt ukendte forhold på f.eks. tre 

år, som kan være medvirkende til, at medarbejderen mod egen forventning må opsige sin 

stilling.130  

I nogle tilfælde aftales det, at tegningsretterne først kan udnyttes over flere år, med en andel pr. 

år, dette fremgår af et bindende svar fra 2013131. Her er retserhvervelsen udskudt til 

vestingstidspunktet, hvis der er suspensive betingelser. F.eks. kan det være et krav, at den ansatte 

er i live, arbejdsdygtig og i en uopsagt stilling hos arbejdsgiveren.  

 

Objektive betingelser vil som udgangspunkt også medføre, at retserhvervelsestidspunktet 

udskydes til det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt. Det kan være nærmere fastsatte krav for 

virksomhedens økonomiske mål, resultatkrav g krav om afkast af en vis størrelse.  

 
123 SMK2013.154.SR 
124 SKM2016.566.SR 
125 DJV C.A.5.17.7.4 Retserhvervelsestidspunktet 
126 SKM2005.425.LSR og SKM2006.60.LSR 
127 DJV C.A.5.17.2.5 Retserhvervelsestidspunket for købe- og tegningsretter til aktier 
128 SKM2011.5.SR 
129 SKM2009.749.SKAT 
130 RR.10.2009.56 Incitamentsordninger – status efter lov nr. 519 af 12. juni 2009 – afskaffelse…, David A. Munch 
131 SKM2013.37.SR 
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Hvis tegningsretterne kan, og faktisk bliver, udnyttet på det tidspunkt, hvor de retserhverves, altså 

hvis aktierne tegnes med det samme, beregnes værdien som forskellen mellem markedskursen og 

tegningskursen på dette tidspunkt.  

 

5.3 Beregninger vedrørende beskatning i forskellige situationer 

I det følgende afsnit er en række beregninger vedrørende aktier, tegningsretter og aftale om 

tegningsretter, der enten overdrages til medarbejderens eget selskab eller beholdes af 

medarbejderen. Beregningen bygger på et tænkt eksempel med udgangspunkt i følgende 

oplysninger, hvor medarbejderen får mulighed for at købe aktier til i arbejdsgiverselskabet pr. 1. 

januar 2021 til kurs 1.100. 

Som nævnt på side 29 beregnes tegningsretternes værdi efter ligningsrådets formel, og der 

foretages en tilsvarende beregning af aftalens værdi, hvor der først beregnes en værdi, som om 

det var tegningsretter, og hvor denne værdi efterfølgende nedsættes skønsmæssigt på baggrund 

af de suspensive betingelser.  

          

  Aktiernes kursværdi:     

  1. januar 2018 kurs  700 kr. 

  1. januar 2019 kurs 1.000 kr. 

  1. januar 2021 kurs  1.500 kr. 

  1. juni 2021 kurs 2.000 kr. 

          

 

Værdi af tegningsretter tildelt pr. 1. januar 2019 ved anvendelse af 

ligningsrådets formel: 

H: 1.000/1.100 x 100 = 90,91 kr. 

L = 24 måneder 

R = 0,167 kr. 

H x L x R / 100 = F, altså 90,91 x 24 x 0,167 / 100 = 3,64 % 

Tegningsrettens markedsværdi = F % af markedskursen = 3,64 x 1.000 / 100 = 

36,40 kr. pr. stk.  
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I de følgende beregninger er der taget udgangspunkt i seks scenarier. I scenarie 1 og 2 køber 

medarbejderen 1.000 aktier til favørkurs pr. 1. januar 2021, og i scenarie 3 og 4 får medarbejderen 

tildelt tegningsretter pr. 1. januar 2019, disse tegningsretter anvendes til tilsvarende køb af 1.000 

aktier til favørkurs pr. 1. januar 2021. I scenarie 5 og 6 indgår medarbejderen en betinget aftale 

med arbejdsgiverselskabet pr. 1. januar 2018, den betingede aftale vedrører tildeling af 

tegningsretter pr. 1. januar 2019, og igen anvendes tegningsretterne til tilsvarende køb af 1.000 

aktier til favørkurs pr. 1. januar 2021. I scenarie 2, 4 og 6 sælger medarbejderen straks henholdsvis 

aktier, tegningsretter og betinget aftale om tegningsretter til sit eget selskab, og i alle seks 

scenarier sælges alle aktierne til tredjemand pr. 1. juli 2021 til markedskursen. 

                    

  Forudsætninger for beregningerne:      

            

  Personer  AM-bidrag  8 %   

    Skatteprocent personlig indkomst 38 %   

    Skatteprocent skrå skatteloft  52 %   

    Progressionsgrænse skrå skatteloft 544.800 kr.   

    Skatteprocent aktieindkomst  27% / 42%   

    Progressionsgrænse aktieindkomst 56.500 kr.   

                    

 
Skattesatser og progressionsgrænser er for år 2021. De anvendes i eksemplerne til 

skatteberegning for alle årene, da de mindre udsving ikke er nødvendige for give en forståelse for 

skattebetalingerne i de forskellige situationer. I beregningerne rundes der op og ned efter de 

almindelige regler om afrunding. 

 

 

Værdi af tegningsretter ved indgåelse af aftale pr. 1. januar 2018 ved 

anvendelse af ligningsrådets formel: 

H: 700/1.100 x 100 = 63,64 kr. 

L = 36 måneder 

R = 0,167 kr. 

H x L x R / 100 = F, altså 63,64 x 36 x 0,167 / 100 = 3,83 % 

Tegningsrettens markedsværdi = F % af markedskursen = 3,83 x 700 / 100 = 

26,81 kr. pr. stk.  

Skønsmæssigt nedslag for suspensive betingelser, 33 %, tegningsretternes 

markedsværdi sættes derefter til = 17,87 kr. pr. stk.   
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5.3.1 Scenarie 1 og 2 – Medarbejderen køber aktier til favørkurs 

            

  Scenarie 1      

  Køber 1.000 aktier til favørkurs 1. januar 2021  kurs 1.100 1.100.000  kr. 

  Sælger aktierne til markedsværdi 1. juli 2021  kurs 2.000 2.000.000  kr. 

  Avance, personligt   900.000  kr. 

        

  Heraf avance på købstidspunktet, forskel på kurs 1.100 og kurs 1.500 400.000  kr. 

  Heraf avance på salgstidspunktet, forskel på kurs 1.500 og kurs 2.000 500.000  kr. 

        

  Scenarie 2      

  Køber 1.000 aktier til favørkurs 1. januar 2021  kurs 1.100    1.100.000  kr. 

  Sælger straks aktierne til markedsværdi til eget selskab kurs 1.500    1.500.000  kr. 

  Avance, personligt         400.000  kr. 

        

  Selskabets køb  kurs 1.500    1.500.000  kr. 

  Sælger aktierne til markedsværdi 1. juli 2021  kurs 2.000    2.000.000  kr. 

  Avance, i selskabet         500.000  kr. 

            

 

Her kan man udlede, at den samlede avance selvfølgelig bliver det samme, altså 900.000 kr. 

uanset om medarbejderen beholder aktierne personligt eller straks sælger dem til selskabet.  

Ved de efterfølgende skatteberegninger foretages der to forskellige beregninger for 

medarbejderen, i den første kolonne er det forudsat, at medarbejderen ikke betaler topskat og 

ikke har yderligere aktieindkomster, og i den anden kolonne er det forudsat, at medarbejderen 

betaler topskat og har udnyttet den lave skatteprocent for aktieindkomst under 

progressionsgrænsen på anden aktieindkomst. Medarbejderen beskattes enten efter de 

almindelige bestemmelser i ABL, dog sker beskatningen som personlig indkomst for den del, der 

vedrører beskatning af favørværdien, eller efter LL § 7 P, som beskrevet på side 33. LL § 28 kan 

ikke anvendes i scenarie 1 og 2, da denne bestemmelse, som beskrevet på side 33, alene vedrører 

tegningsretter. LL § 7 P kan anvendes i scenarie 2, da salget til medarbejderens eget selskab svarer 

til et hvert andet salg af aktierne, og da dette så udløser beskatning. 

Der foretages kun en beregning for selskabet. Hvis der er tale om unoterede aktier, er avancen 

skattefri, og hvis der er tale om noterede aktier, forudsættes det, at selskabet sælger et 

datterselskab, som alene indeholder aktierne, således at avancen også her bliver skattefri. Ved 

beregningerne forudsættes det desuden, at medarbejderen hæver avancen som udbytte fra 

selskabet straks efter at selskabet har solgt aktierne. Dette er for at få den fulde beskatning med, i 
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virkeligheden kan medarbejderen selvfølgelig vælge at lade avancen blive i selskabet eller hæve 

den på et senere tidspunkt.  

                        

   Personen  Selskabet  Samlet beskatning   

   lav indkomst høj indkomst   lav indkomst høj indkomst 

  Scenarie 1            

  Avance 900.000  kr. 900.000  kr.        

  Skat favørværdi 171.840  kr. 223.360  kr.        

  Skat avance 201.525  kr. 210.000  kr.        

  Skat PI / ABL 373.365  kr. 433.360  kr.   373.365  kr. 433.360  kr. 

              

  Skat LL § 7 P 369.525  kr. 378.000  kr.   369.525  kr. 378.000  kr. 

              

  Scenarie 2            

  Avance 400.000  kr. 400.000  kr. 500.000  kr.      

  Skat favørværdi 171.840  kr. 233.360  kr.        

  Skat avance     0  kr.      

  Skat udbytte 201.525  kr. 210.000  kr.        

  Skat PI / ABL 373.365  kr. 443.360  kr.   373.365  kr. 443.360  kr. 

              

  Skat LL § 7 P 159.525  kr. 168.000  kr.        

  Skat avance     0  kr.      

  Skat udbytte 210.000  kr. 210.000  kr.        

  Skat LL § 7 P i alt 369.525  kr. 378.000  kr.   369.525  kr. 378.000  kr. 

                        

 

Som det fremgår af ovenstående beregninger, bliver beskatningen den samme, uanset om 

medarbejderen overdrager aktierne til sit eget selskab eller beholder dem selv. Ved lav indkomst 

bliver skatten 373.365 kr. ved beskatning efter ABL og 369.525 kr. ved beskatning efter LL § 7 P. 

Tilsvarende bliver skatten ved høj indkomst 433.360 kr. ved beskatning efter ABL og 378.000 kr. 

ved beskatning efter LL § 7 P. Dette forudsætter som beskrevet, at avancen hæves med det 

samme. Hvis avancen ikke hæves, sparer medarbejderen i første omgang en beskatning på 

201.525 kr. til 210.000 kr., da der i dette tilfælde ikke vil være udbytte til beskatning.  
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5.3.2 Scenarie 3 og 4 – Medarbejderen får tildelt tegningsretter 

            

  Scenarie 3      

  Får tildelt 1000 tegningsretter vederlagsfrit 1. januar 2019 kurs 36,40 0  kr. 

  Køber 1.000 aktier til favørkurs 1. januar 2021  kurs 1.100 1.100.000  kr. 

  Sælger aktierne til markedsværdi 1. juli 2021  kurs 2.000 2.000.000  kr. 

  Avance, personligt   900.000  kr. 

        

  Heraf avance på tildelingstidspunktet, forskel på kurs 0 og kurs 36,40 36.400  kr. 

  Heraf avance på købstidspunktet, forskel på kurs 36,40 plus 1.100 og kurs 1.500 363.600  kr. 

  Heraf avance på salgstidspunktet, forskel på kurs 1.500 og kurs 2.000 500.000  kr. 

        

  Scenarie 4      

  Får tildelt 1000 tegningsretter vederlagsfrit 1. januar 2019 kurs 36,40 0  kr. 

  Sælger straks tegningsretterne til markedsværdi til eget selskab kurs 36,40 36.400  kr. 

  Avance, personligt   36.400  kr. 

        

  Selskabets køb  kurs 36,4         36.400  kr. 

  Selskabet køber 1.000 aktier til favørkurs 1. januar 2021 kurs 1.100    1.100.000  kr. 

  Sælger aktierne til markedsværdi 1. juli 2021  kurs 2.000    2.000.000  kr. 

  Avance, i selskabet         863.600  kr. 

            

 

I scenarie 3 og 4 bliver avancen 900.000 kr. svarende til avancen i scenarie 1 og 2. I scenarie 4 

tilfalder næsten hele avancen dog selskabet, hvilket er en væsentlig ændring i forhold til scenarie 

2, hvor medarbejderens avance udgjorde 400.000 kr.  

Med samme forudsætninger som ved scenarie 1 og 2, giver det følgende skatteberegning ved 

scenarie 3 og 4. LL § 7 P anvendes ikke i scenarie 4, da denne bestemmelse forudsætter, at 

tegningsretterne ikke overdrages.  
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   Personen  Selskabet  Samlet beskatning   

   lav indkomst høj indkomst   lav indkomst høj indkomst 

  Scenarie 3            

  Avance 900.000  kr. 900.000  kr.        

  Skat favørværdi 2019 15.637  kr. 20.326  kr.        

  Skat favørværdi 2021 156.203  kr. 203.034  kr.        

  Skat avance 201.525  kr. 210.000  kr.        

  Skat PI / ABL 373.365  kr. 433.360  kr.   373.365  kr. 433.360  kr. 

              

  Skat LL § 7 P 369.525  kr. 378.000  kr.   369.525  kr. 378.000  kr. 

              

  Skat LL § 28 171.840  kr. 223.360  kr.        

  Skat avance 201.525  kr. 210.000  kr.        

  Skat LL § 28 i alt 373.365  kr. 433.360  kr.   373.365  kr. 433.360  kr. 

              

  Scenarie 4            

  Avance 36.400  kr. 36.400  kr. 863.600  kr.      

  Skat favørværdi 2019 15.637  kr. 20.326  kr.        

  Skat avance    kr. 0  kr.      

  Skat udbytte 354.237  kr. 362.712  kr.        

  Skat PI / ABL 369.874  kr. 383.038  kr.   369.874  kr. 383.038  kr. 

               

  Skat LL § 28 2019 15.637  kr. 20.326  kr.        

  Skat avance     0  kr.      

  Skat udbytte 354.237  kr. 362.712  kr.        

  Skat LL § 28 i alt 369.874  kr. 383.038  kr.   369.874  kr. 383.038  kr. 

                        

 

Til forskel fra scenarie 1 og 2, fremkommer der nu en mindre forskel i beskatningen i scenarie 3 og 

4. Forskellen skyldes, at en større andel af den samlede avance beskattes som udbytte hos 

medarbejderen. Som det fremgår, udgør det ingen forskel, hvorvidt medarbejderen anvender 

bestemmelserne i ABL eller LL § 28, da beskatningen bliver den samme. 

Ved at medarbejderen beholder tegningsretterne selv, bliver beskatningen 373.365 kr. ved lav 

indkomst og 433.360 kr. ved høj indkomst, både ved ABL og ved LL § 28. Hvis medarbejderen 

overdrager tegningsretterne til sit eget selskab og hæver hele selskabets avance som udbytte med 

det samme, så bliver beskatningen 369.874 kr. ved lav indkomst og 383.038 kr. ved høj indkomst, 

igen både ved ABL og ved LL § 28. Ved lav indkomst er det en besparelse på 3.491 kr. og ved høj 

indkomst er det en besparelse på 50.322 kr. Dette skal dog ses i forhold til, at beskatningen ved 
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anvendelse af LL § 7 P kun vil være 369.525 kr. ved lav indkomst og 378.000 kr. ved høj indkomst. 

Så dette giver en lavere beskatning end ved overdragelse til eget selskab.  

Til forskel fra scenarie 1 og 2 giver det dog en større skattemæssig fordel at overdrage 

tegningsretterne til medarbejderens eget selskab, hvis medarbejderen lader avancen stå i 

selskabet og dermed ikke bliver beskattet af udbytte. I dette tilfælde sparer medarbejderen i 

første omgang en beskatning på 354.237 kr. ved lav indkomst og 362.712 kr. ved høj indkomst.  

 

5.3.3 Scenarie 5 og 6 – Medarbejderen indgår betinget aftale om tegningsretter 

            

  Scenarie 5      

  Indgår aftale om tegningsretter 1. januar 2018  kurs 17,87 0  kr. 

  Får tildelt 1000 tegningsretter vederlagsfrit 1. januar 2019 kurs 36,40 0  kr. 

  Køber 1.000 aktier til favørkurs 1. januar 2021  kurs 1.100 1.100.000  kr. 

  Sælger aktierne til markedsværdi 1. juli 2021  kurs 2.000 2.000.000  kr. 

  Avance, personligt   900.000  kr. 

        

  Heraf avance på aftaletidspunktet, forskel på kurs 0 og kurs 17,87 17.870 kr. 

  Heraf avance på tildelingstidspunktet, forskel på kurs 17,87 og kurs 36,40 18.530 kr. 

  Heraf avance på købstidspunktet, forskel på kurs 36,40 plus 1.100 og kurs 1.500 363.600 kr. 

  Heraf avance på salgstidspunktet, forskel på kurs 1.500 og kurs 2.000 500.000 kr. 

        

  Scenarie 6      

  Indgår aftale om tegningsretter 1. januar 2018  kurs 17,87 0  kr. 

  Sælger straks aftalen til markedsværdi til eget selskab kurs 17,87 17.870  kr. 

  Avance, personligt   17.870  kr. 

        

  Selskabets køb  kurs 17,87 17.870  kr. 

  Får tildelt 1000 tegningsretter vederlagsfrit 1. januar 2019 kurs 36,40 0  kr. 

  Selskabet køber 1.000 aktier til favørkurs 1. januar 2021 kurs 1.100    1.100.000  kr. 

  Sælger aktierne til markedsværdi 1. juli 2021  kurs 2.000    2.000.000  kr. 

  Avance, i selskabet         882.130  kr. 
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I scenarie 5 og 6 bliver avancen 900.000 kr. svarende til avancen i de andre fire scenarier. I 

scenarie 6 tilfalder næsten hele avancen dog selskabet, ligesom det var tilfældet i scenarie 4. Den 

eneste forskel på scenarie 4 og 6 er, at værdien ved indgåelse af den betingende aftale er lavere 

end værdien ved tildeling af tegningsretterne. Dels ved beregning efter ligningsrådets formel, dels 

ved det skønsmæssige nedslag pga. de suspensive betingelser.  

Med samme forudsætninger som ved de fire andre scenarier, giver det følgende skatteberegning 

ved scenarie 5 og 6. LL § 7 P og LL § 28 kan ikke anvendes i scenarie 6, når aftalen overdrages til 

medarbejderens eget selskab, da disse bestemmelser kun kan anvendes, når medarbejderen selv 

modtager henholdsvis aktier eller tegningsretter. 

                        

   Personen  Selskabet  Samlet beskatning   

   lav indkomst høj indkomst   lav indkomst høj indkomst 

  Scenarie 5            

  Avance 900.000  kr. 900.000  kr.        

  Skat favørværdi 2019 15.637  kr. 20.326  kr.        

  Skat favørværdi 2021 156.203  kr. 203.034  kr.        

  Skat avance 201.525  kr. 210.000  kr.        

  Skat PI / ABL 373.365  kr. 433.360  kr.   373.365  kr. 433.360  kr. 

              

  Skat LL § 7 P 369.525  kr. 378.000  kr.   369.525  kr. 378.000  kr. 

              

  Skat LL § 28 171.840  kr. 223.360  kr.        

  Skat avance 201.525  kr. 210.000  kr.        

  Skat LL § 28 i alt 373.365  kr. 433.360  kr.   373.365  kr. 433.360  kr. 

              

  Scenarie 6            

  Avance 17.870  kr. 17.870  kr. 882.130  kr.      

  Skat salg i 2019 7.677  kr. 9.978  kr.        

  Skat avance     0  kr.      

  Skat udbytte 362.020  kr. 370.495  kr.        

  Skat PI / ABL 369.697  kr. 380.473  kr.   369.697  kr.  380.473  kr. 

                        

 

Ligesom ved scenarie 3 og 4 fremkommer der ved scenarie 5 og 6 en mindre forskel i 

skattebetalingen, og igen er beskatningen den samme, uanset om der anvendes ABL eller LL § 28. 

Forskellen udgør 3.668 kr. ved lav indkomst og 52.887 kr. ved høj indkomst. Så det er altså en lidt 

større besparelse, end ved scenarie 4, da beskatningen som personlig indkomst er lidt mindre i 

scenarie 6 end i scenarie 4. Dette skal dog igen ses i forhold til, at beskatningen ved anvendelse af 
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LL § 7 P kun vil være 369.525 kr. ved lav indkomst og 378.000 kr. ved høj indkomst, lige som i de 

andre scenarier. Så dette giver en lavere beskatning end ved overdragelse til eget selskab. 

Til forskel fra scenarie 1 og 2, og med en mindre forskel fra scenarie 3 og 4, giver det dog en større 

skattemæssig fordel at overdrage tegningsretterne til medarbejderens eget selskab, hvis 

medarbejderen lader avancen stå i selskabet og dermed ikke bliver beskattet af udbytte. I dette 

tilfælde sparer medarbejderen i første omgang en beskatning på 362.020 kr. ved lav indkomst og 

370.495 kr. ved høj indkomst.  

 

5.4 Sammenfatning 

De omfattende beregninger viser som beskrevet, at der ikke er stor forskel på den samlede 

beskatning, uanset om aktier, tegningsretter eller aftale om tegningsretter overdrages til 

medarbejderens eget selskab. Dette gælder dog som beskrevet kun, så længe medarbejderen 

hæver selskabs avance med det samme. Fordelen ved at overdrage aktier, tegningsretter eller 

aftale om tegningsretter til selskabet er, at medarbejderen kan lade avancen forblive i selskabet, 

hvis han ikke skal bruge pengene. Så kan pengene hæves på et senere tidspunkt. Derved har 

medarbejderens eget selskab flere penge, at investere, da der ikke er betalt skat, og 

medarbejderen kan vente med at hæve pengene i selskabet, og betale udbytteskat, når han enten 

skal bruge pengene eller, når han kan hæve op til progressionsgrænsen hvert år, og dermed få en 

lavere beskatning samlet set. Ved at overdrage tegningsretter til selskabet i stedet for at 

overdrage aktierne, tilfalder en større del af avancen selskabet, og dermed bliver medarbejderens 

beskatning lavere, når selskabets avance ikke hæves som udbytte. Tilsvarende tilfalder en endnu 

større del af avancen selskabet, hvis det i stedet er aftalen om fremtidige tegningsretter, der 

overdrages, og medarbejderens beskatning bliver endnu lavere, når selskabets avance ikke hæves 

som udbytte. 

 

Kapitel 6 – Konklusion og perspektivering 

6.1 Konklusion 

Hvad er gældende ret i relation til overdragelse af en medarbejders betingede aftale om tildeling af 

tegningsretter til køb af performance- og bonusaktier til medarbejderens personligt ejede selskab? 

Gældendes ret fremgår af Den Juridiske Vejledning og af de fire bindende svar, jeg har 

gennemgået. Gældende ret er beskrevet herunder, ved besvarelse af de efterfølgende 

underspørgsmål fra problemformuleringen. 
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• Hvordan vurderes det, hvorvidt overdragelsen kan anerkendes i skatteretlig henseende, når 

man ser på lovgrundlaget og spørgsmålet om rette indkomstmodtager? 

Der er ikke særlige bestemmelser for hovedaktionærer eller for tegningsretter for ansatte ved 

vurderingen af, om overdragelsen kan godkendes skattemæssigt. Vurderingen foretages 

derfor ud fra de almindelige skatteregler på området. Ved vurderingen starter man med 

lovgrundlaget i SL § 4 samt praksis på området om rette indkomstmodtager. Denne praksis er 

udførligt beskrevet i Den Juridiske Vejledning, og kan også læses i bindene svar, afgørelser og 

domme gennem årene. Derudover er der omfattende beskrivelse af praksis i litteraturen. Når 

man læser Den Juridiske Vejledning og de fire bindende svar, der er grundlaget for denne 

afhandling, synes det ret uproblematisk at komme igennem med, at en sådan aftale mellem 

medarbejderen og hans eget selskab skal godkendes skattemæssigt.  

 

Det er alene overdragelsen direkte fra arbejdsgiverselskabet til medarbejderens eget selskab i 

det fjerde bindende svar, der ikke bliver godkendt skattemæssigt, idet man her betragter det 

således, at overdragelsen er sket via medarbejderen, ligesom i de første tre bindene svar.  

 

Med hensyn til rette indkomstmodtager ser man altså på, at medarbejderne er rette 

indkomstmodtager vedrørende aftalen, og derfor skal beskatningen fordi medarbejderen 

inden overdragelse til hans eget selskab. Man ser ikke på, om aftalen, tegningsretterne og 

tildeling eller køb af aktier (til favørkurs) kunne betragtes som en samlet del af 

medarbejderens løn i ansættelsesforholdet. En sådan betragtning kunne medføre, at aftale, 

tegningsretter og aktier ikke kan overdrages til medarbejderens eget selskab, da dette ville 

svare til at overdrage løn i ansættelsesforhold til selskabet, hvilket strider imod princippet om 

rette indkomstmodtager. 

 

• Hvilken betydning har det, at medarbejderen og hans eget selskab er to forskellige 

skattesubjekter, hvor kun medarbejderen kan opfylde de suspensive betingelser, der er i 

aftalen? 

Det ses ikke at have betydning, at kun medarbejderen kan opfylde de suspensive betingelser. 

Dette spørgsmål bliver ikke nævnt, hverken i de fire bindende svar, Den Juridiske Vejledning 

eller i anden praksis. Man må derfor udlede, at de suspensive betingelser ikke vil være til 

hindre for overdragelsen, og at overdragelsen af aftalen inklusive de suspensive betingelser 

både kan og skal godkendes skattemæssigt. Dette til trods for, at de suspensive betingelser 

ikke kan overdrages civilretsligt, da selskabet ikke kan opfylde betingelserne. 

 

• Hvordan fastsættes markedsværdien for overdragelsen, og hvilken betydning har det for 

værdiansættelsen, når der er tale om interesse forbundne parter, hvor sælger kan forventes at 

have stor indflydelse på om betingelserne bliver overhold? 

Markedsværdien værdiansættes med udgangspunkt i armslængdevilkår, da aftalen indgås 
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mellem interesseforbundne parter. Værdiansættelsen af aftalen skal foretages med 

udgangspunkt i tegningsretterne, og værdien af tegningsretterne skal foretages med 

udgangspunkt i de aktier, der kan købes for tegningsretterne. 

Hvis der er tale om noterede aktier, er deres værdi offentligt tilgængelig, og værdien af 

tegningsretterne kan beregnes med Black-Scholes modellen. Hvis der er tale om unoterede 

aktier kan værdien beregnes med udgangspunkt i indre værdi, og værdien af tegningsretterne 

kan beregnes med Ligningsrådets formel.  

Der kan også anvendes andre værdiberegningsmetoder, da der ikke er direkte lovhjemmel 

vedrørende valg af metode. Der er dog som beskrevet flere bindende svar vedrørende Black-

Scholes modellen og Ligningsrådets formel, så det kræver formentlig nogle argumenter for, 

hvorfor en helt tredje metode er bedre.  

Der kan muligvis gives nedslag pga. de suspensive betingelser, der er dog ingen fast praksis på 

området. De bindende svar viser dog, at skattemyndighederne er tilbageholdende med at give 

væsentligt nedslag, og de ser også på det faktum, at medarbejderen netop selv har indflydelse 

på, hvorvidt han forbliver i sin ansættelse. Denne betragtning ses dog ikke kun at gælde ved 

interesseforbundne parter, selvom det ikke direkte nævnes i praksis.  

I nogle hovedaktionærforhold findes der specifikke bestemmelser, hvor princippet om 

armslængdevilkår ikke anvendes, hvor man derimod anvender en højere værdi, fordi det er 

mere retvisende, men der findes ikke sådanne bestemmelser på det område, der behandles 

her i afhandlingen. 

• Hvordan beskattes selskabet efter overdragelsen af aftalen, i forbindelse med udnyttelse af 

tegningsretterne og ved et muligt senere salg af aktierne, og hvordan beskattes 

medarbejderen, hvis han ikke overdrager aftalen?  

Selskabet beskattes efter de almindelige bestemmelser for selskabers beskatning af aktier i 

ABL. Der er tale om porteføljeaktier – enten noterede eller unoterede. Ved unoterede 

porteføljeaktier beskattes selskabet ikke, hverken ved udnyttelse af tegningsretterne eller ved 

at senere salg af aktierne. Ved noterede porteføljeaktier bliver selskabet beskattet ved et 

senere salg af aktierne, medmindre selskabet i stedet foretager et skattefrit salg af et 

datterselskab, der er ejer af aktierne.  

 

Hvis medarbejderen ikke overdrager aftalen, bliver han beskattes efter ABL eller efter særlige 

bestemmelser i LL § 7 P eller § 28. Beskatningen er lavest ved LL § 7 P, men der er nogle 

betingelser der skal være opfyldt, for at denne bestemmelse kan anvendes. Afhængig af, 

hvilken bestemmelse, der beskattes efter, beskattes avancen som aktieindkomst eller 

personlig indkomst, og enten først ved medarbejderens salg af aktierne, ved udnyttelse af 

tegningsretterne eller allerede ved modtagelse af tegningsretterne.  
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Der ikke er væsentlig forskel på den samlede beskatning, uanset om aktier, tegningsretter 

eller aftale om tegningsretter overdrages til medarbejderens eget selskab. Dette gælder dog 

kun, så længe medarbejderen hæver selskabs avance som udbytte med det samme. Hvis 

medarbejderen vælger ikke at hæve avancen som udbytte, bliver beskatningen væsentligt 

lavere, ved overdragelse af tegningsretter i stedet for overdragelse af aktier, og beskatningen 

bliver lavere endnu, ved overdragelse af betinget aftale om tegningsretter. 

Samlet kan det herefter konkluderes, at det skatteretligt kan godkendes, at medarbejderen 

overdrager den betingede aftale om tegningsretter til sit eget selskab. Dette er gældende, selvom 

betingelserne kun kan opfyldes af medarbejderen selv. Værdiansættelsen sker efter princippet om 

armslængdevilkår, med begrænset mulighed for et mindre nedslag på grund af de suspensive 

betingelser, og der er ingen særlige bestemmelser på området. 

 

6.2 Perspektivering 

Selvom det skatteretligt ses at være uproblematisk, at medarbejderen overdrager den betingede 

aftale om tegningsretter til sit eget selskab, kan man se på, om det også bør være således. Det er 

dog et politisk spørgsmål, der ikke skal besvares i denne afhandling.  

Så længe medarbejderen ikke hæver udbyttet fra sit eget selskab, så bliver beskatningen 

lempeligere ved, at aftalen er overdraget til hans eget selskab, men hele det politiske grundlag for 

selskabsbeskatningen og udbyttebeskatningen er jo netop, at selskabsbeskatningen skal være 

lempeligere end personbeskatningen, så summen af selskabsbeskatning og udbyttebeskatning 

nogenlunde svarer til personbeskatningen. Dette viser beregningerne i afhandlingen jo også.  

Forskellen er derfor alene et udtryk for den beskatning, der politisk er valgt i Danmark. 

Med hensyn til spørgsmålet om rette indkomstmodtager, har dette som beskrevet ændret sig over 

årene, og skattemyndighederne godkender at mange indtægtskilder skattemæssigt overdrages til 

et selskab. Praksis vedrørende overdragelse af den betingede aftale om tegningsretter ses ikke at 

skille sig ud fra praksis om rette indkomstmodtager i øvrigt.  

Det er alene et politisk valg, om beskatningen skal ændres gennem lovgivning, for eksempel så en 

sådan aftale ikke kan overdrages på grund af de suspensive betingelser, som selskabet ikke kan 

opfylde. Eller at aftale, tegningsretter og aktier slet ikke skal kunne overdrages, når de indgår som 

en del af lønnen i et ansættelsesforhold. Politisk kunne man også udligne forskellen i beskatning 

ved at genindføre selskabsskab på avance på unoterede aktier, dette er dog helt uden for denne 

afhandlings område.  
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Bilag 1 - Skatteberegninger til kapitel 5 

              

  Scenarie 1       

         

  Skat favørværdi, lav indkomst 8 % af 400.000          32.000    

    38 % af (400.000-32.000)        139.840    

             171.840    

         

  Skat favørværdi, høj indkomst 8 % af 400.000          32.000    

    52 % af (400.000-32.000)        191.360    

             223.360    

         

  Skat avance, lav indkomst 27 % af 56.500          15.255    

    42 % af (500.000-56.500)        186.270    

             201.525    

         

  Skat avance, høj indkomst 42 % af 500.000        210.000    

         

  Skat LL § 7 P, lav indkomst 27 % af 56.500          15.255    

    42 % af (900.000-56.500)        354.270    

             369.525    

         

  Skat LL § 7 P, høj indkomst 42 % af 900.000         378.000    

              

       

              

  Scenarie 2       

         

  Her vises kun de beregninger, der adskiller sig fra beregninger i scenarie 1   

         

  Skat udbytte ved PI / ABL svarer til beregningen af skat avance i scenarie 1   

         

  Skat LL § 7 P, lav indkomst 27 % af 56.500          15.255    

    42 % af (400.000-56.500)        144.270    

             159.525    

  Skat LL § 7 P, høj indkomst      

    42 % af 400.000        168.000    

         

  Skat udbytte ved LL § 7 P er 42 % af 500.000 ved både lav og høj indkomst,   

  da progressionsgrænsen for 27 % er udnyttet ved beskatning af salget til    

  eget selskab       
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  Scenarie 3       

         

  Her vises kun de beregninger, der adskiller sig fra beregninger i scenarie 1   

         

  Skat favørværdi 2019, lav indkomst 8 % af 36.400            2.912    

    38 % af (36.400-2.912)          12.725    

               15.637    

         

  Skat favørværdi 2019, høj indkomst 8 % af 36.400            2.912    

    52 % af (36.400-2.912)          17.414    

               20.326    

         

  Skat favørværdi 2021, lav indkomst 8 % af 363.600          29.088    

    38 % af (363.600-2.912)        127.115    

             156.203    

         

  Skat favørværdi 2021, høj indkomst 8 % af 363.600          29.088    

    52 % af (363.600-2.912)        173.946    

             203.034    

         

  Skat LL § 28 i scenarie 3 svarer til skat PI / ABL i scenarie 1    

              

       

              

  Scenarie 4       

         

  Her vises kun de beregninger, der adskiller sig fra beregninger i scenarie 3   

         

  Skat udbytte, lav indkomst 27 % af 56.500          15.255    

    42 % af (863.600-56.500)        338.982    

             354.237    

         

  Skat udbytte, høj indkomst 42 % af 863.600        362.712    

         

  Skat LL § 28 i scenarie 4 svarer til skat favørværdi 2019 i scenarie 3   
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  Scenarie 5       

         

  Beregningerne ved scenarie 5 er helt magen til beregningerne ved scenarie 3,   

  da der ikke sker beskatning ved indgåelse af aftalen, men først ved tildeling   

  af tegningsretterne og på det tidspunkt er værdien jo den samme som i   

  scenarie 3       

              

       

              

  Scenarie 6       

         

  Skat salg i 2019, lav indkomst 8 % af 17.870            1.429    

    38 % af (17.870-1.429)            6.248    

                 7.677    

         

  Skat salg i 2019, høj indkomst 8 % af 17.870            1.429    

    52 % af (17.870-1.429)            8.549    

                 9.978    

         

  Skat udbytte, lav indkomst 27 % af 56.500          15.255    

    42 % af (882.130-56.500)        346.765    

             362.020    

         

  Skat udbytte, høj indkomst 42 % af 882.130        370.495    

              

 




