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Abstract 

The purpose of this master’s thesis is to clarify opportunities and challenges regarding employee stock 

purchase plans in SMEs’. The theoretical view is amongst other things, based on the principal-agent. The 

theory is relevant for this master’s thesis because the stakeholders want their employees to make decisions 

in a greater extent of their interest to maximize the economic value of the company’s activities.  

Due to the Danish law, there are different opportunities for the tax payment for the employees, according to 

the chosen employee stock purchase plans in SMEs’. In relation to employee stock purchase plans, there are 

five methods: Shares, stock options, warrants, convertible bonds and phantom shares.  

Regarding the recognition and measurement of employee stock purchase plans, it will be considered as 

share-based payment. There are two types of share-based payment transactions: equity-settled- and cash-

settled transactions, in which it must be considered differently regarding recognition in the financial 

reporting. 

The Danish Tax Agency have determined a new practice which is, valuation of the unlisted companies at 

market price, that must be made concerning employee stock purchase plans. It is possible for the company 

to use different methods in order to calculate a market price of the shares as well as any stock option and 

warrant granted. Actors of the Danish business community demand less complexity of legislation in order to 

the valuation of SMEs’.  

In this master’s thesis an analyzation will process the intention and application in the Danish business 

community of present legislation, in order to conclude if the legislation of employee stock purchase plans is 

appropriate for the SMEs’ in Denmark. In addition, there are identified opportunities and challenges which 

are investigated in the owner’s point of view. Advantages for the owner of the company are retention, 

greater productivity, attraction, liquidity etc. The challenges are complexity legislation in formality and 

valuation among others. 

The master’s thesis concludes that the present legislation in some way, might need changes to become more 

applicable as intended to SME, including startups, in Denmark. However, employee stock purchase plans 

assessed to be of great potential and, furthermore, reduce the inequality regarding SMEs’ opportunities to 

reach the capital market. 
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Kapitel 1 – Introduktion og metode 

I dette kapitel introduceres afhandlingens emne, samt motivationen for valg af emnet. Indledningen og 

motivationen for valget af emnet, føres naturligt videre til afhandlingens problemformulering med tilhørende 

underspørgsmål.  Derefter vil formålet med afhandlingen blive belyst, og afhandlingens afgræsning af emner 

og områder, som afhandlingen ikke vil berøre. Kapitlet vil til sidst behandle de metodiske overvejelser der er 

gjort i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen. 

1.1 Indledning og motivation 

Afhandlingen behandler medarbejderaktieordninger, da emnet er aktuelt. Der er fra d. 1. januar 2021 sket 

lempelser i LL § 7 P, for at forbedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, som 

følge af aftale om iværksætterinitiativer, der blev lavet af regeringen under Lars Løkke Rasmussen tilbage i 

2017. Der er mange fordele ved anvendelse af de forskellige medarbejderaktieordninger. En af fordelene er 

den midlertidige likviditetsbesparelse for virksomhederne. Dansk økonomi har klaret sig godt igennem 

coronaepidemien, og det er umiddelbart ikke til at se nogle spor fra coronakrisen i konkursstatistikken 

foreløbigt. 1 Likviditetspresset på de danske virksomheder er dog stadig højt, særligt inden for de hårdest 

ramte brancher, hvorfor betydningen af blandt andet udskydelse af tilbagebetaling af moms og A-skattelån 

har været vigtig for en række virksomheder. 2  

Investering og formueforvaltning er blevet et aktuelt emne efter bankernes negative forrentning af 

indestående.3 Det har fået særligt privatpersoner til at vurdere muligheden for at få afkast af sin opsparing i 

stedet for at blive ”ramt” af negative renter og faldende bundgrænser for negative renter af indeståender. 

Investering i børsnoteret værdipapirer er en tilgængelig og mindre tidskrævende form for passiv 

kapitalanbringelse med henblik på at opnå afkast. Derudover er investering i ejendomme også et udbredt 

alternativ for at opnå afkast for privatinvestorer. Realmæglerne anbefaler normalvis ikke at købe og sælge 

ejendomme udelukkende med henblik på investering, men set i lyset af udviklingen med negative renter af 

bankindeståender og beskatningsreglerne ved investering i aktier mener Mikael Mogensen og Preben 

Merrild Angelo, administrerende direktør hos RealMæglerne at investering i ejendomme er en god idé.4  

 
1 Sørensen, Allan. Dansk Industri: Foreløbig ingen spor af corona i konkursstatistikken. Publiceret 6. oktober 2021. 
2 Madsen, Peter G. H. Dansk Industri: Coronalån: Nu skal du først tilbagebetale til april 2022. Publiceret 9. september 
2021. 
3 Nationalbanken. Negative renter. Publiceret 10. maj 2021.  
4 RealMæglerne. Køb bolig og undgå negativ rente. Publiceret 23. marts 2021.  
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Medarbejderaktier er et andet alternativ til investering for privatpersoner. Dansk Erhverv, mener at denne 

type investering bliver anvendt i et for lille omfang for særligt nye, mindre virksomheder, herunder SMV-

segmentet, grundet for ”bøvlede” skatteregler.5  

Vi har som revisorer for virksomheder i SMV-segmentet i begrænset omfang stiftet bekendtskab med 

anvendelse af ordningerne - noget der har undret os, og som vi gerne vil undersøge nærmere.   

Ved undersøgelse af tidligere afhandlinger indenfor emnet, er der sikret at afhandlingens problemstilling ikke 

tidligere er besvaret. Der har tidligere været skrevet afhandlinger om nytteværdien af den finansielle 

rapportering ved aktie baseret vederlæggelse. Yderligere har der været skattemæssige konsekvenser ved 

anvendelse af medarbejderaktieordninger, med fokus på at finde den økonomisk bedste aflønningsmodel for 

både medarbejder og arbejdsgivers synsvinkel. Endvidere har der været undersøgt hvorvidt 

medarbejderaktieordninger kan løse principal-agent problemet i børsnoteret virksomheder. 

Afhandlingen behandler i alt væsentlighed medarbejderaktieordningens bestanddele, samt de barrierer 

erhvervslivet vurderer at der er for udbredelse af ordningerne. Bestanddelene består af hensigten og målet 

med aktieaflønning, herunder lovgivers hensigt, samt hvad virksomhedens interessenter, primært ejerleder 

opnår ved anvendelse af medarbejderaktieordninger. Herudover vil udarbejdelse af arbejdsgivererklæring 

og vurdering af om reglerne er hensigtsmæssige i SMV-segmentet blive behandlet i afhandlingen. 

1.2 Problemformulering 

Ovenstående har ført til følgende problemformulering og underspørgsmål: 

Er medarbejderaktieordninger hensigtsmæssige for virksomheder i SMV-segmentet? 

 

• Hvilke medarbejderaktieordninger er der jævnfør gældende ret, og hvordan er beskatningen 

og den regnskabsmæssige behandling af disse? 

• Hvilke muligheder er der ved anvendelse af medarbejderaktieordningerne for ejerne?  

• Hvilke udfordringer er der ved anvendelse af medarbejderaktieordningerne for ejerne?  

• Vurdering af de gældende regler, herunder muligheder og udfordringer for anvendelse af 

medarbejderaktieordninger i SMV-segmentet 

 

 
5 Dansk Erhvervs 28 anbefalinger: Verdens Bedte Iværksætterland. Anbefaling nr. 1, side 9. Publiceret 2. marts 2021. 
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1.3 Formål med afhandlingen 

Formålet med afhandlingen er at skabe en klarhed over lovreguleringen for medarbejderaktieordninger, 

samt hvilke muligheder og udfordringer der er ved anvendelse af disse. Afhandlingens målgruppe er primært 

ejerleder i SMV-segmentet. SMV-segmentet kendetegnes ved at der er personsammenfald i ledelse og 

ejerforhold.  

Formålet er at gøre ejerlederen opmærksom på vigtige momenter ved medarbejderaktieordningerne, der 

kan tilføre virksomheden værdi, endvidere de udfordringer der opstår ved etablering af 

medarbejderaktieordninger.  

Afhandlingen er udarbejdet som en vejledning til kapitalejerne i SMV-segmentet, men vil også kunne 

anvendes for andre interesserede, herunder SMV-virksomhedens medarbejdere, samt rådgivere til disse 

virksomheder. 

1.4 Afgrænsning 

Der er valgt at afgrænse afhandlingen med en national synsvinkel på Danmark, hvor der alene vil blive 

afdækket og undersøgt medarbejderaktieordninger der kan anvendes i danske kapitalselskaber der opfylder 

kravene efter selskabsloven. Indenfor kapitalselskaber efter dansk ret, er der valgt aktieselskaber og 

anpartsselskaber efter KSL § 2. Den nationale synsvinkel på afhandlingen afspejler sig ligeledes i selskabernes 

medarbejdere, som beskattes efter dansk lovgivning, og dermed er skattepligtige til Danmark efter PSL § 1 

og SL § 2. Det er er derfor ikke nødvendigvis alle medarbejdere der er ansat i et dansk selskab, der behandles 

i afhandlingen.  

Der er ikke valgt partnerselskaber og kommanditselskaber, da disse typer selskaber ikke er selvstændige 

skattesubjekter jævnfør SEL § 1, stk. 1, nr. 2 og fordi der er vurderet at disse typer ikke er sammenlignelige 

med A/S og ApS. Iværksætterselskaber er udfaset pr. d. 15. oktober 2021, hvorfor disse ligeledes ikke er 

inddraget i afhandlingen. 

Der er afgrænset til at undersøge medarbejderaktieordninger og deres potentiale indenfor SMV der 

defineres af EU kommissionen for SME6, hvor grænsen for mellemstore virksomheder er selskaber der ifølge 

de seneste to årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber overskrider mindst to af følgende grænser: et 

gennemsnitligt antal ansatte i løbet af regnskabsåret på over 250, en samlet balance der overstiger 

43.000.000 EUR, og en årlig nettoomsætning på over 50.000.000 EUR.7  

 
6 European Commission. Entrepreneurship and SMEs > SME definition.  
7 Europa-parlamentets og rådets forordning (EU) 2017, nr. 1129, artikel 2, stk. 1. litra f. 
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Ovenstående EU-definition stemmer ikke helt overens med regnskabsklasse B til C mellemstor ifølge national 

ret i relation til årsregnskabslovens byggeklodsmodel jævnfør ÅRL § 7, stk. 2, nr. 1. I afhandlingen tages der 

udgangspunkt i grænserne i årsregnskabsloven, som overskrider to af følgende grænser i de to seneste 

årsregnskaber: et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250, en balancesum 

på under 156 mio. kr. og en nettoomsætning på under 313 mio. kr.  

Dermed er grænserne en del lavere på balancesummen og en smule lavere for nettoomsætningen end i EU’s 

definition. Afhandlingen omhandler blandt andet selskaber der er nyopstartet, og derfor også dem som kan 

være omfattet af reglerne for mikrovirksomheder.  

Afhandlingens problemstilling er afgrænset til SMV-segmentet, hvorfor der som udgangspunkt ikke anvendes 

regler efter IFRS, da reglerne i IFRS alene kræves når virksomheden er børsnoteret. Det er for SMV-segmentet 

årsregnskabsloven, som regulerer den regnskabsmæssige behandling af medarbejderaktieordningerne, men 

denne tillader og til tider anbefaler at implementere IFRS 2, der regulere aktiebaseret vederlæggelse. Den 

internationale regnskabsstandard anvendes der hvor det er retvisende, hvorfor afhandlingen arbejder med 

IFRS hvor det er relevant, men i begrænset omfang. Medarbejderaktier er en af de to typer betalinger som 

indgår i IFRS 2 vedrørende aktiebaseret vederlæggelse. Afhandlinger berør ikke leverandør-siden for 

aktiebaseret vederlæggelse.  

I afhandlingen er der afgrænset til at undersøgelsen alene beskæftiger sig med selskaber som ikke handles 

på et reguleret marked jævnfør lov om værdipapirhandel § 16, stk. 1, altså hvor selskabets kapitalandele kan 

handles på en fondsbørs. Således er der sammenspil i afgrænsningen i forhold definitionen af unoteret 

selskaber og regnskabsklasse til og med C mellemstor som nævnt ovenfor. 

Ligeledes vil der ikke fokuseres på forhold omkring udarbejdelse af eventuelt prospekt overfor medarbejder, 

da prospektpligt8 alene er gældende i forbindelse med notering af et aktieselskab på en fondsbørs, eftersom 

der afgrænses fra selskaber med kapitalandele på reguleret marked.  

Til brug for værdiansættelse af de unoterede virksomheder vurderes Black-Scholes modellen og 

binomialmodellen ikke at kunne anvendes i afhandlingen, da volatiliteten i unoterede virksomheder som 

udgangspunkt ikke er tilstrækkelig. Årsagen til dette er manglende information om kursudsving, blandt andet 

grundet manglende omsættelighed.    

 
8 Den nye prospektforordning nr. 2017/1129, præambel 17. 
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Afhandlingen tager udgangspunkt i SMV-segmentet, herunder primært ejerledet virksomheder, hvor der er 

sammenfald mellem ledelse og kapitalejere. Medarbejderaktieordningerne behandles i afhandlingen derfor 

som udgangspunkt kun til nøglemedarbejdere.  

Der er afgrænset i type af SMV-virksomheder til at beskæftige sig med ejerledet virksomheder, som er den 

primære målgruppe for afhandlingen. Det defineres som virksomheder der primært styres af personer som 

har stemme- og ejermajoritet og disse udgør typisk også den daglige ledelse. 

Afhandlingen varetager virksomheder- og medarbejdernes rationelle økonomiske interesser, og belyser 

således i begrænset omfang de ”bløde værdier”, som også har indflydelse på virksomhedsejernes afgivelse 

af ejerskab. 

1.5 Metode  

I dette afsnit beskrives den metodiske tilgang i forbindelse med at indsamle, forarbejde og analysere empiri 

til besvarelse af afhandlingens problemstilling. 

1.5.1 Undersøgelsesdesign og dataindsamling 

Afhandlingens undersøgelsesdesign er udformet indenfor det social-konstruktivistiske paradigme, eftersom 

retskilderne og lovregulering af medarbejderaktieordninger er en konstruereret virkelig der er skabt ved 

interaktion af mennesker, og emnet medarbejderaktieordninger kan dermed ikke stå alene uden en social 

sammenhæng.9 

Der anvendes en deduktiv metode denne vurderes at være god til at afdække problemfeltet, undersøge og 

analysere empiri i relation til afhandlingens problemstilling, da der tages udgangspunkt i teorier og generelle 

betragtninger indenfor emnet, og producere ”ny viden” igennem undersøgelse af afledte konsekvenser ved 

ændringer af reglerne for medarbejderaktieordninger.10  

I undersøgelsen anvendes der primært kvalitative data i form af litteratur og artikler, og i begrænset omfang 

kvantitative data i form af statistikker og talopgørelser. Der er valgt at indsamle begge typer af data ved at 

anvende mixed-methods. 11 Samspillet af de to typer af data vurderes således at opveje hinandens svagheder, 

eftersom kvalitative data tillader en vis usikkerhed omkring fortolkning, mens kvantitative data mindre 

nuanceret. I afhandlingen vil der desuden foretages teoretisk analyse, samt empirisk analyse.  

 
9 Lippert-Rasmussen Kasper, Jacobsen Michael Hviid, Nedergaard Peter. Videnskabsteori: i statskundskab, sociologi og 
forvaltning. 2014. 
10 Trochim William M., Donnely James P., Arora Kanika. Research Methods: The essential knowledge base. 2016, side 
22. 
11 Trochim William M., Donnely James P., Arora Kanika. Research Methods: The essential knowledge base. 2016, side 
70. 
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Årsagen til dette er at afhandlingens problemstilling og underspørgsmål, varierer i type, og det derfor 

vurderes nødvendigt med begge typer analyser. 

 

” Nogle spørgsmål kan stilles og besvares direkte ved hjælp af teorierne (teoretisk analyse). Besvarelsen af 

andre spørgsmål kræver desuden inddragelsen af data (kombineret teoretisk og empirisk analyse).”12 

 

I afhandlingen er der primært anvendt dansk litteratur og lovgivning. Det er gjort, da problemformuleringen 

tager udgangspunkt i dansk lovgivning, og de sekundære data er rettet mod dem som anvender 

medarbejderaktier, relevante organisationer eller lignende.  

Fodnoterne indeholder referencer til afhandlingen, med informationer som er anvendt i de forskellige afsnit. 

Citater er skrevet i kursiv og centreret i brødteksten, og reference til kildehenvisning fra hvor citatet stammer 

fra, er angivet i fodnoten.  

1.5.2 Kildekritik 

Afhandlingens empiriske grundlag består af faglitteratur, artikler fra tidsskrifter og organisationer og 

lovforarbejder. Kildekritikken anvendes løbende i informationssøgningsprocessen for sikre at empirien er af 

tilstrækkelig kvalitet og relevant for afhandlingens problemformulering. 

Kildekritik skal sikre at den indsamlede og anvendte data og kilder har validitet og reliabilitet i forhold til at 

kunne anvendes hensigtsmæssigt til besvare problemformuleringen. 

I afhandlingen anvendes der kun ”almindelige retskilder” indenfor den Juridiske metode, da disse vurderes 

til at have det faglige grundlag til at behandle afhandlingens problemformulering.13 

1.5.3 Validitet og reliabilitet  

Afhandlingens data er vurderet anvendelige til at afdække problemstillingen, da anvendt søgestrategi er 

fokuseret igennem validitet og reliabilitet. I afhandlingen anvendes der primært sekundære data. Anvendelse 

af de sekundære datakilder kan påvirke validiteten og reliabiliteten negativt. Årsagen er at de sekundære 

data, er produceret af andre aktører til et andet formål, end det som skal afdække afhandlingens 

problemstilling.14 

For at imødekomme ovenstående problemstilling er det forsøgt at få bekræftet de indsamlede informationer 

ved at få flere forskellige datakilder, hvilket er med til at få højnet datakildernes reliabilitet.  

 
12 Sundgaard Elin. Hvorfor teori? Side 118. Voxted Søren. Valg der skaber viden. 
13 Riis Thomas, Trzaskowski Jan. Skriftlig Jura, side 10. 
14 Andersen Randi. Sekundære data – Brug af eksisterende dokumenter, side 172. Voxted Søren. Valg der skaber 
viden. 
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Reliabilitet sikre at anvendt data er pålidelig, således data kan anvendes i forbindelse med at afdække 

undersøgelsens problem.  

”Hvis flere undersøgere med samme metode kommer til samme resultat, så har undersøgelsen høj 

reliabilitet”.15 

Der skal ved dataindsamlingen foretages en vurdering af forfatterens baggrund, uddannelse eller anden form 

for anerkendelse der gør at den anvendte data er pålidelig. 

Validitet omhandler gyldighed, altså hvorvidt fremskaffet data kan anvendes til at afdække afhandlingens 

problem. Undersøgelsesdesignet er konstrueret til at fremskaffe data som er relevant til at afdække 

problemet, og skabe en gyldig besvarelse af problemformuleringen. 

1.5.4 Juridisk metode 

Den juridiske metode er fremgangsmåden til at finde de gældende retsregler, i relation til at afdække 

lovregulering indenfor et problemfelt og være i stand til at løse denne ved hjælp af gældende lovgivning. Det 

er den retsdogmatiske metode, der anvendes i forbindelse med de juridiske analyser i afhandlingen. Denne 

metode, anvendes ligeledes af de danske domstole ved juridiske problemstillinger. Formålet med denne 

metode er at beskrive, analysere og systematisere den gældende ret (de lege ferenda) i Danmark i relation 

til medarbejderaktieordninger.16 Formålet er at vurdere den gældende lov, samt vurdere de ændringer som 

er foretaget inden for det seneste stykke tid i Ligningsloven § 7 P og aktieoptionslovens indvirkning på den 

danske retstilstand.  

Afhandlingens retskilder anvendes i overensstemmelse med den juridiske metode, hvor kilden kræver 

lovhjemmel eller anden form for retsvirkning. Den retsdogmatiske metode kan ifølge Alf Ross, som var en af 

de førende danske forfattere på det folkeretlige område inddeles i følgende rækkefølge: regulering, 

retspraksis, sædvane og forholdets natur. Ud fra denne rækkefølge tages der ved den gældende ret dermed 

udgangspunkt den mest konkrete retskilde, hvilket gerne skulle udlede at retsudøverne anvender samme 

retsfølge, hvilket vil øge retssikkerheden, herunder retssikkerhedsmomentet.17  

Der tages i afhandlingen derfor først udgangspunkt i reguleringen, og til forståelsen af denne anvendes lovens 

forarbejder som fortolkningsbidrag, hvor det anses for værende relevant. Det vurderes at være relevant at 

inddrage forarbejder, da det også ofte er disse som anvendes af de danske domstole som fortolkningsbidrag.  

 
15 Thurén Torsten. Videnskabsteori for begyndere. 2007. side 30 
16 Tvarnø Christina, Nielsen Ruth. Retskilder og retsteorier, side 29 og 30. 
17 Tvarnø Christina, Nielsen Ruth. Retskilder og retsteorier, side 483. 
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1.5.5 Retsøkonomisk metode 

Som supplement til den retsdogmatiske metode, anvendes retsøkonomien til at undersøge hvordan de 

retlige regler påvirker de økonomiske aktørers adfærd. Denne adfærd er relevant, da den påvirker det 

økonomiske velfærdssamfund, som alt andet lige skal maksimeres i videst mulige omfang, efter den generelle 

retsøkonomiske tankegang, og er en af de primære fokuspunkter i afhandlingen.18 Retsøkonomien anvendes 

ligeledes til at belyse hensigtsmæssigheden for ændringerne i lovgivningen og styresignal fra Skattestyrelsen 

vedrørende medarbejderaktieordninger for kapitalejernes perspektiv.  

Ved anvendelse af retsøkonomiske beslutninger, skal der tages højde for at det metodiske grundlag er 

forskelligt. Det økonomiske rationale er maksimering af økonomisk velfærd, mens det juridiske rationale er 

knyttet til noget mere diffuse begreber som retssikkerhed, retfærdighed og rimelighed.19 I den økonomiske 

teori opereres der med en urealistisk persontype, som er rationel og har alt information. 

Kapitel 2 – Teori og lovgivning 

I dette kapitel vil den anvendte teori i afhandlingen blive gennemgået. Det vil blive efterfulgt af en beskrivelse 

af de forskellige typer medarbejderaktieordninger. Beskrivelsen vil indeholde en overordnet gennemgang af 

de forskellige typer af aktieaflønning, samt de skattemæssige-, regnskabsmæssige- og selskabsretlige regler 

og problemstillinger ved anvendelse af ordningerne. De berørte emner i dette kapitel, skal danne grundlag 

for den senere analyse, vurdering og konklusion. 

2.1 Teori 

I afhandlingen anvendes anerkendte værdiansættelsesmodeller, samt værdiansættelses cirkulære som teori. 

Herudover vil artikler og tidsskrifter, teorier, Skattestyrelsens juridiske vejledning, retskilder og gældende lov 

blive anvendt som generelle betragtninger der bruges som relevant teori til at afdække afhandlingens 

problemstilling og undersøgelsesspørgsmål. I nedenstående afsnit beskrives de teoretiske begreber som 

anvendes i afhandlingen.   

2.1.1 Principal-agent teori 

Afhandlingen tager afsæt i kapitalejernes synsvinkel, og muligheder og udfordringer der er ved anvendelse 

af medarbejderaktieordninger.  

 
18 Riis Thomas, Trzaskowski Jan. Skriftlig Jura, side 183. 
19 Riis Thomas, Trzaskowski Jan. Skriftlig Jura, side 194. 
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At skabe incitamenter overfor sine medarbejdere, der gør at de træffer beslutninger, der i højere grad 

tilgodeser aktionærernes interesser, er et af de tre hovedformål for kapitalejerne, der er ved at aflønne sine 

medarbejdere med aktieløn.20  

Disse incitamenter der påvirker medarbejderens motivation og adfærd, til at træffe beslutninger i 

aktionærernes interesser er, påskønnelse, faglige udfordringer, variation i arbejdsopgaver, avancement, 

medarbejdergoder, karrieremuligheder herunder uddannelsesmuligheder, sociale relationer og aflønning.  

Behovet for at skabe incitament og motivation hos medarbejderen, hænger sammen med eksistensen af en 

potentiel interessekonflikt, som omtales i den økonomiske litteratur som principal-agent problemet.  

Principal-agent teorien har til formål at beskrive at medarbejderne ikke altid handler i ejernes interesser. 

Principal-agent problemet opstår når der er asymmetrisk information i forholdet mellem principal og agent 

og dermed opstår en interessekonflikt. Problemet ved principal-agent teorien opstår når agenten udfører og 

agerer i strid med principalens ønsker og instrukser, og dermed ikke følger et fælles mål og aktionærernes 

interesser.21 Den ufuldstændige information mellem selskabsejerne og medarbejdernes handlinger nævnes 

i den økonomiske litteratur som Moral Hazard.22 Graden af ufuldstændig information kan være forskellig, og 

kan blandt andet være afhængig af, om ejerstrukturen er spredt på flere- eller samlet på få ejere. 

Der tages i afhandlingen udgangspunkt i SMV-segmentet hvor der ofte er sammenfald mellem ledelsen og 

ejerne, hvor agenten er medarbejderne og principalen er aktionærerne/ledelsen. Principal-agent problemet 

opstår typisk når der er adskillelse mellem ejerskabet og kontrollen. Principal-agent problemet finder sted 

når aktionærerne ikke selv står for den daglige drift, og derfor uddelegerer arbejde eller betydningsfulde 

beslutninger til nøglemedarbejdere, som skal træffes på vegne af kapitalejerne.  

Principal-agent problemet kan kun opstå, såfremt der er interessekonflikt mellem kapitalejerne og 

medarbejderne. Interessekonflikten kan særligt opstå i de situationer hvor medarbejderen har andre 

målsætninger end aktionærerne. Medarbejderen modarbejder ikke nødvendigvis direkte ejernes interesse, 

men de kan have en anden målsætning. Det kan være hvis medarbejderen er aflønnet med 

incitamentsaflønning i for eksempel årets resultat i selskabet. Dette medfører at medarbejderen har 

interesse i resultatet, hvilket aktionærerne også har, men problemet opstår ved at medarbejderen har en 

kortsigtet interesse i at optimere resultatet, hvor aktionærerne typisk har en langsigtet interesse i at 

maksimere aktivernes værdi.  

 
20 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn, side 43. 
21 Bebchuk Lucian, Fried Jesse. Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation, kapitel 
1.   
22 Holmström Bengt R. Moral Hazard in Teams, side 324. 
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Hvis medarbejderen ikke har nogen incitamentsaflønning i ovenstående eksempel, vil medarbejderne typisk 

have mål, såsom vækst, mindskelse af risikoen for tab og/eller afskedigelse af kollegaer, samt eventuelt at 

tilfredsstille personlige mål. Det er generelt antaget at medarbejdere er mere risikoaverse end selskabsejere, 

der nærmere er risikoneutrale.23 Denne antagelse begrundes blandt andet med at medarbejderne som 

udgangspunkt har en manglende risikospredning og typisk en mindre formue end en kapitalejer. 

Medarbejderne er, ifølge den økonomiske tankegang fra den videnskabelige artikel ”The Theory of the firm”, 

mindre risikovillige, og bekymre sig dermed ikke kun om det forventede afkast, men også for størrelsen på 

det mulige tab. Til sammenligning vil ejerne som generelt vurderes risikoneutrale, også fokusere på forventet 

afkast, men være indifferente over for mulige tab.  

Principal-agent teorien arbejder ud fra at mennesker har en naturlig drift og trang til at maksimere sin egen 

nytte, hvilket i ovenstående tilfælde formentlig ville komme til at tilsidesætte aktionærernes nytte. 

Asymmetrisk information er også en af de faktorer der spiller ind i agentteorien for 

medarbejderaktieordninger. Asymmetrisk information er når principalen har mindre information end 

agenten, om agentens evner og handlinger til rådighed. Asymmetrisk information kan opstå i en situation 

hvor agenten overbeviser eller lader som om, at omfanget af en arbejdsopgave, som principalen har sat 

agenten i gang med at udføre, er større og mere omfattende end den i virkeligheden er.24  

Formålet med principal-agent teorien i afhandlingen er at belyse vigtigheden af at finde frem til den optimale 

kontrakt mellem agenten og principalen i forhold til de to variable: adfærd og løn.25 Der forudsættes en 

antagelse om at mennesker, og i dette tilfælde agenten, handler rationelt og dermed ønsker at maksimere 

sin egen nytte gennem sine handlinger. Ved principal-agent teori opereres der med to situationer. En med 

perfekt information mellem principalen og agenten, og en med asymmetrisk information. Den asymmetriske 

information kan føre til to typer adfærd, ”adverse selection” og ”Moral Hazard”, som beskrevet tidligere i 

afsnittet. I forbindelse med ”adverse selecton” findes der det klassiske skoleeksempel på forsikringer som 

beskriver denne type adfærd.26 Denne type adfærd og problemstilling opstår for eksempel i et 

forsikringsselskab, hvor forsikringstagerne opdeles i mere eller mindre homogene grupper med hensyn til 

deres risikoprofil. Da individer ikke er fuldstændig ens, vil der altid være nogle personer, der har en gunstigere 

risikoprofil end gennemsnittet, og nogle der har en ringere risikoprofil end gennemsnittet, hvilket skaber et 

såkaldt ”adverse selection-problem”.  

 
23 Holmström Bengt R, Tirole Jean. The Theory of the firm, side 88. 
24 Watson Denzil, Head Antony. Corporate Finance Principles and practice, side 12-14. 
25 Eisenhardt Kathleen M., Agency Theory: An Assesment and Review, side 58 ff. 
26 Riis Thomas, Trzaskowski Jan. Skriftlig Jura, side 195-198. 
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Det er derfor vigtigt fra lovgivers side at når der for eksempel foretages ændringer eller lempelse som der er 

foretaget i LL § 7 P, så skal fortolkningen og rammerne for de tildelte virksomheder være klare, særligt for de 

virksomheder, som ikke har mulighed for at anvende ordningen. 

Principal-agent problemet kan løses ved overvågning og kontrol over agenterne, eller ved at etablere 

incitamenter overfor agenterne til at varetage kapitalejernes interesser.  

Det er forskelligt, hvilken løsning der er bedst for selskabet og dets ejere. En effektiv overvågning og kontrol 

over medarbejderne, forudsætter at det er muligt at observere, forstå og vurdere medarbejderens 

handlinger og beslutninger. Dette kræver ofte at medarbejderens job og handlinger skal være relativt simple, 

eller at outputtet er nemt at måle. Den anden løsning af principal-agent problemet, er at tildele 

medarbejderne aktieløn. Det er motiverende, at medarbejderen får en andel i den værditilvækst, som de selv 

har været med til at skabe. Den motiverende effekt hos medarbejderen skabes dog kun ved, at der er en 

sammenhæng mellem medarbejderens indsats og handlinger, og aktiekursen. Medarbejderaktieordninger 

vil skabe stærkest incitament og være mest attraktivt i de selskaber, hvor medarbejdernes beslutninger og 

handlinger har størst sammenhæng til værdien af selskabet. Det er typisk den øverste ledelse i selskabet, 

som har størst mulighed for at påvirke aktiekursen, og da afhandlingen tager afsæt i at denne er den samme 

som ejerne, er det ikke alle virksomheder hvor medarbejderaktieordninger er relevante i forhold til at løse 

principal-agent problemet. Der kan dog være selskaber hvor nøglemedarbejdere, har de samme muligheder, 

og hvor ejerne nødigt vil undvære disse, hvorfor medarbejderaktier kan være yderst relevant alligevel i 

forhold til agentteorien. Hvis aktiekursen i høj grad er påvirket af eksterne faktorer, vil medarbejderaktierne 

i højere grad være tilfældig og udenfor medarbejderens kontrol, hvilket vil reducere incitamentet for 

medarbejderen. Det er vanskeligt at finde en aflønning af medarbejderne, som alene påvirkes af denne, men 

for at løse principal-agent problemet skal der være en vis sammenhæng. Hvis ikke der er en sammenhæng 

har medarbejderaktierne en risiko-effekt. Endvidere kan tildeling af medarbejderaktierne også have en 

tilknytnings- og fastholdelseseffekt, selvom principal-agent problemet ikke løses.  

Det kan overvejes at aflønne medarbejderne med en kombination af flere forskellige aflønningsformer, for 

at skabe den rigtige sammensætning der afspejler medarbejderens handlinger bedst i forhold til at tilgodese 

aktionærernes interesser. Her kan det være en kombination af aflønningsformerne fast løn, bonusløn og 

aktieløn. I mindre virksomheder hvor der er sammenfald mellem ejer og daglig ledelse, har ejerne nemmere 

mulighed for at overvåge og kontrollere medarbejderne. Dette giver mindre behov for at anvende 

medarbejderaktieordninger til at løse principal-agent problemet. 
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2.1.2 Kaldor-Hicks-Kriteriet 

Det er en grundlæggende retsøkonomisk tankegang, at regler skaber incitamenter, og incitamenter påvirker 

de økonomiske aktører adfærd, som formentlig vil have en velfærdsmæssig betydning.27  

Velfærd kan have flere betydninger alt efter hvilken sammenhæng begrebet bliver anvendt i. Velfærd har 

været anvendt i den politiske debat i årtier, som et udtryk for borgernes frie adgang til forskellige offentligt 

finansierede ydelser.28 Økonomisk velfærd indebærer, at tab så vidt muligt undgås, herunder undgå 

ressourcespild, og dermed opnår den mest effektive måde at forøge samfundets økonomiske velfærd. Det 

økonomiske velfærdsbegreb med ressourceallokering, udtrykkes i efficientskriteriet. Der anvendes to 

efficientskriterier, Paretokriteriet og Kaldor-Hicks-kriteriet.  

Pareto-kriteriet bygger på tankegangen omkring at velfærdsforbedring opnås, hvis ressourcerne kan 

allokeres på en måde, hvor der er nogen der bliver stillet bedre, uden at nogen andre bliver stillet værre. Er 

dette ikke muligt ved en ændring af ressourceallokeringen er der tale om at tilstanden er såkaldt Pareto-

optimal. Dette kriterie kan i mange sammenhænge være urealistisk, da der næppe er særlig mange retsregler 

der kan ændres uden at nogen bliver stillet dårligere, og er derfor et konservativ begreb og vurderes at kunne 

anvendes i begrænset omfang i afhandlingen.  

Kaldor-Hicks-kriteriet bygger på en mere operationel omkring velfærdsforbedring end Pareto-kriteriet. 

Kaldor-Hicks-kriteriet handler om ressourceallokering der kan bruges til vurdering af samfundspolitisk tiltag, 

og til at vurdere hensigtsmæssighed om hvorvidt en ændring vil skabe mere gevinst end omkostning 

økonomisk set. Kriteriet er altså mere realistisk om at en ressourceallokering godt kan medføre en 

velfærdsforbedring, selvom der er nogle der bliver stillet dårligere. Det kræver at gevinsten hos dem der 

bliver stillet bedre er større og fordelene ved den retslige ændring dermed er større end ulemperne. 

Problemet med dette kriterie er at det kan være svært opveje fordele og ulemper. Særligt når der ofte vil 

være tale om en bestemt gruppe af personer som får en fordel, og en anden gruppe som får en ulempe. 

Kaldor-Hicks-Kriteriet tager ikke højde for de fordelingsmæssige konsekvenser. I tilfældet af at fordele og 

ulemper ved en ressourceallokering efter Kaldor-Hicks Efficientsteori vurderes at være en forbedring, kan 

det give skævvridningen i de socialistiske forhold i samfundet, som kan medføre at det er de rigeste i 

samfundet der opnår alle gevinsterne. Dette er ud fra et socialpolitisk samfundsperspektiv ikke en ideel 

løsning.  

 
27 Riis Thomas, Trzaskowski Jan. Skriftlig Jura, side 183. 
28 Riis Thomas, Trzaskowski Jan. Skriftlig Jura, side 188. 
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2.1.3 Bounded rationality 

Den økonomiske teori tager udgangspunkt i at de økonomiske aktører agerer fuldstændig rationalt på 

baggrund af fuldkommen information om sin egen og andre aktørers handlen.  

Dette er ikke muligt i praksis ifølge den amerikanske økonom Herbert Simon, som kalder situationen med 

begrænset rationalitet for ”bounded rationality”.29 Teorien bygger på at økonomiske aktører tager 

beslutninger på baggrund af tre begrænsninger: 

• Aktøren har begrænset eller upålidelige informationer til rådighed om mulige alternativer og 

konsekvenserne af disse alternativer 

• Mennesker har kun begrænset kapacitet til at evaluere og behandle de informationer som der er til 

rådighed 

• Aktøren har begrænset med tid til rådighed, når en beslutning skal tages 

Ovenstående begrænsninger gør at selv om de økonomiske aktører har intentioner om at tage de mest 

rationelle beslutninger, ikke nødvendigvis har forudsætninger for det.  

2.2 Generelt om aktieaflønning og lovgrundlag 

For at kunne definere om medarbejderaktieordningerne er hensigtsmæssige i SMV-segmentet, skal der 

defineres de særlige egenskaber ved brugen af de forskellige muligheder for aktieaflønning, samt ske en 

fastsættelse af lovgrundlaget for at kunne anvende instrumenterne. Udover tildeling af aktier eller anparter, 

er der overordnet fire typer aktieaflønning: 

• Optioner 

• Warrants 

• Konvertible obligationer 

• Fantomaktier 

Kendetegnene for ovenstående aflønningsinstrumenter vil blive gennemgået i nedenstående afsnit. 

2.2.1 Optioner 

En option er en ret, men ikke en pligt til på et fremtidigt tidspunkt eller periode, at købe eller sælge 

eksisterende aktier eller anparter til en på forhånd fastsat pris.  

 
29 Shirley Mary M., Menard Claude. Handbook of New Institutional Economics, side 1. 
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I KGL § 1 pkt. 3 kaldes optioner for køberetter og salgsretter. I afhandlingen vil de benævnes ved optioner. I 

relation til medarbejderaktier, vil arbejdsgiverselskabet typisk være udsteder er optionen, og medarbejderen 

vil være indehaver af optionen. 

Tildeles der optioner til et moderselskab, hvor medarbejderen er ansat i datterselskabet, er der som 

udgangspunkt ikke fradrag for lønudgiften i moderselskabet efter SL § 6, da udgiften skal være driftsmæssigt 

begrundet.  

Optioner beskattes som udgangspunkt med de underliggende aktier efter aktieavancebeskatningsloven, 

såfremt at medarbejderen ikke har indgået modgående kontrakter, og optionen dermed betragtes som en 

finansiel kontrakt. Opfylder optionerne betingelserne for at blive beskattet som en finansiel kontrakt, er 

optionerne omfattet af kursgevinstloven efter lagerprincippet i KGL §§ 29 og 33. Gevinst og tab på optionerne 

efter kursgevinstloven indgår i kapitalindkomsten jævnfør PSL § 4, stk. 1, nr. 2. Lagerbeskatning er typisk ikke 

attraktiv for medarbejderen, idet de beskattes af urealiserede gevinster, og dermed skal finde finansieringen 

til betaling af skatten.30  

Tildeles der optioner i en koncern fra moderselskabet til arbejdsgiverselskabets medarbejdere, anses 

datterselskabet for at have modtaget tilskud. Et sådan tilskud er ikke skattepligtigt efter bestemmelsen i SEL 

§ 31 D. Er tilskuddet ikke omfattet af SEL § 31 D, er det skattepligtigt i arbejdsgiverselskabet. Afstår selskabet 

egne aktier, skal gevinst og tab ikke medregnes i selskabets indkomst jævnfør ABL § 10. 

2.2.2 Warrants 

Warrants er en tegningsret, der ligesom ved optioner giver indehaveren ret, men ikke en pligt til på et 

fremtidigt tidspunkt at købe eller sælge aktier eller anparter til en på forhånd fastsat pris. Forskellen ved en 

warrant er at der er tale om en nytegning af en given mængde aktier i det udstedende selskab, til en bestemt 

tegningskurs. Når en indehaver af en warrant udbytter denne, sker der i kapitalforhøjelse i selskabet. I KSL 

og ABL anvendes både begrebet warrants og tegningsretter, som betyder det samme. I afhandlingen vil 

begrebet, warrant blive anvendt.  

Der er på samme måde som ved optioner ikke fradrag for lønudgiften, såfremt denne afholdes i 

moderselskabet, og medarbejderen er ansat i datterselskabet. 

Udnytter medarbejderen en warrant, er der ingen beskatning i selskabet, da en kapitalforhøjelse er skattefri 

jævnfør SEL § 13, stk. 1.  

 
30 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn, side 135. 
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2.2.3 Konvertible obligationer 

En konvertible obligation minder om warrants, med en konverteringsret i nye aktier, som er sammensat af 

en rentebærende obligation. Indehaveren af en konvertible obligation vil som udgangspunkt gøre brug af 

konverteringsretten af obligationen til aktier, såfremt at aktiekursen er højere end den tildelte obligation 

med en tilhørende rente. Er aktiekursen ikke højere, vil medarbejderen indfri obligationen kontant, og der 

vil dermed ikke ske en nytegning af aktier i selskabet. Denne type aktieløn anvendes ikke yderligere i 

afhandlingen. 

2.2.4 Fantomaktier 

Aktieaflønning kan også ske ved anvendelse af fantomaktier. Fantomaktier er ikke et egentligt juridisk 

begreb, men et begreb som udspringer fra erhvervslivet og dækker over forskellige typer aktieordninger. 31 

Begrebet defineres igennem en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvori afkastet af en aktiekurs 

kopieres, og medarbejderen dermed opnår en tilsvarende løn, som om aktien ejes. Fantomaktier har en 

række lighedspunkter til tantiemeordninger. Der findes forskellige variationer af fantomaktieordninger, men 

afkastet af denne, vil typisk svare til afkastet af en option.  

2.2.5 Retningslinjer for tildelingen 

Når det er besluttet at tildele medarbejdere aktieaflønning, er det vigtigt at fastlægge nogle retningslinjer for 

tildelingen. Der skal fastlægges hvilke medarbejdere som får tilbudt tildelingen. For at motivere 

medarbejderne mest muligt, anvendes der ofte betingelser med nogle mål i aftalen, og når medarbejderen 

har opnået disse mål, kan ordningen indfries. Der skal fastlægges en udnyttelseskurs. Denne kurs kan have 

betydning for, hvilke incitamenter ordningen skaber for medarbejderen. Fastlægges udnyttelseskursen under 

markedskurs, giver det medarbejderen incitamenter til at udføre handlinger med store risici for at få 

aktiekursen til at stige. Medarbejderen er i en situation, som Erik Banner Voigt beskriver som: 

”alt at vinde, intet at tabe” 32 

Dette kan potentielt være skadeligt for virksomheden, da risikoen for denne handling ikke nødvendigvis står 

på mål for den potentielle sigtning i aktiekursen, eller ikke er i overensstemmelse med kapitalejernes 

risikovillighed. Modsat hvis udnyttelseskursen er højere end markedsværdien, vil medarbejderen have 

incitament til at lave sikre handlinger og investeringer med en lille risiko med frygt for at miste værdien.  

 
31 Den juridiske vejledning 2021-22. C.A.5.17.5.  
32 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn, side 61. 
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Dette kan ligeledes være skadeligt for virksomhedens værdi. Det er også muligt at vælge den moderate 

udnyttelseskurs, som er lig med markedskursen.  

For ikke at have for mange faktorer med i udnyttelseskursen, som medarbejderen ikke har indflydelse på, 

kan der ved tildelingen aftales en løbende regulering af udnyttelseskursen, som afspejler de generelle 

markedspåvirkninger. En sådan løbende regulering kan både aftales at være en subjektiv vurdering eller 

knyttet til et markedsindeks. Ulempen ved de subjektive justeringer, er at medarbejderne kan føle at der blot 

er tale om at indirekte at sætte medarbejderne ned i løn. Omvendt er medarbejderaktieordninger som nævnt 

tidligere, særligt relevant i virksomheder med stor potentiel værditilvækst. Disse virksomheders 

markedskurs, kan være vanskelig at fastsætte og kan derfor risikere at varierer, hvilket kan resultere i at det 

der så ud til at være en god ordning for medarbejderen, ikke længere er en god ordning, grundet eksterne 

forhold. Her er det vigtigt at få reguleret udnyttelseskursen, så der stadig skabes et incitament for 

medarbejderen som er motiverende og giver medarbejderen incitament til at handle i aktionærernes 

interesse.  En sådan ændring af udnyttelseskursen, kan dog have skattemæssige konsekvenser, hvis 

ordningen anses for værende afstået i skattemæssig forstand. Er det primære formål med 

medarbejderaktieordningen at fastholde medarbejderen, kan udnyttelseskursen nedjusteres løbende i takt 

med medarbejderen fortsætter med at være ansat.  

Der skal fastlægges en løbetid og udnyttelsestidspunkt ved tildelingen af medarbejderaktieordningen. Denne 

skal fastlægges under hensyntagen til ønsket om at tilknytte nøglemedarbejdere til selskabet i længere tid, 

samt at få incitamenter til medarbejderne om at tænke langsigtet i de handlinger og beslutninger, som bliver 

foretaget i selskabet. Medarbejderaktieordninger i Danmark har typisk en løbetid på 3-7 år.33 

 Til sidst skal det ved tildelingen overvejes om aktielønnen skal tildeles som en engangs- eller løbende 

tildeling. Der er flere argumenter, der taler for at tildele løbende til medarbejderne. Ved tildeling løbende 

skabes der en høj fleksibilitet i forhold til at tilpasse selskabets økonomiske situation, til medarbejdernes 

præstationer, samt tilpasse udnyttelseskursen til aktiernes aktuelle markedskurs. Det er overfor 

medarbejderen, også mere motiverende at få tildelt løbende, herudover har medarbejderen mulighed for at 

sælge løbende, og i den forbindelse fremskaffe likviditet, hvis der er behov for dette.  

2.2.6 Lovgrundlag og selskabsretlige formalia 

For at anvende de forskellige typer medarbejderaktieordninger, er der forskellige lovreguleringer, som skal 

overholdes.  

 
33 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn, side 63. 
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Som nævnt i det indledende afsnit under afgrænsning anvendes der kapitalselskaber, som er reguleret i 

selskabsloven. I denne er det reguleret hvordan selve vedtagelsen, udstedelsen og tildelingen af 

medarbejderaktieordningerne kan foregå.  

Anvendes aktieaflønning efter de føromtalte warrants og konvertible obligationer, skal reglerne om 

kapitalforhøjelse respekteres. Udstedelsen af warrants er reguleret i KSL §§ 167-171, og kræver 

generalforsamlingens godkendelse. Der skal træffes beslutning om at fravige de hidtidige aktionærers 

generelle fortegningsret til fordel for medarbejderne efter KSL § 162, stk. 4 og KSL § 106.  

Det ligeledes i disse bestemmelser at der kan fastsættes en favørkurs til medarbejderne. En favørkurs er en 

tegningskurs, der på tidspunktet for kapitalforhøjelsen, ligger under markedskursen for selskabets 

kapitalandele. Rent praktisk skal en kapitalforhøjelse registreres hos Erhvervsstyrelsen.  

Udstedelsen af optioner reguleres ikke specifikt i selskabsloven. Tilbydes medarbejderne optioner i 

forbindelse med aktielønningen, skal de på det tidspunkt nuværende kapitalejere, være med til at afstå nogle 

af deres egne aktier, til fordel for medarbejderne. Dette kan alt efter ejerstrukturen i selskabet, medføre 

udbyttebeskatning efter LL § 16 B. Ønsker de eksisterende aktionærer ikke denne beskatning, skal der 

anvendes en anden form for aktieaflønning end optioner. Når tildelingen til medarbejderne har fundet sted, 

skal selskabets ejerbog ajourføres, hvor medarbejderne indskrives.  

Ved ændringer i selskabets kapitalforhold eller andre ændringer som fusion, spaltninger eller salg, bør der i 

aftalen med medarbejderne tages højde for at disse kompenseres tilsvarende. Ved en spaltning, vil 

medarbejderne være omfattet af spaltningsdirektivet, hvor det fremgår i artikel 13 at indehaveren mindst 

skal have samme rettigheder i det modtagne selskab. Ved likvidation er medarbejderne beskyttet således at 

likvidationsprovenuet først kan udbetales til aktionærerne, når medarbejdernes krav mod selskabet er blevet 

tilgodeset.34  

Medarbejdernes ansættelsesforhold og aflønning med medarbejderaktier, skal ligeledes respektere de 

ansættelsesretlige bestemmelser, herunder funktionærlovens og aktieoptionslovens regler. Ved tildeling af 

medarbejderaktier, er der tale om et tillæg til ansættelseskontrakten. Der anvendes i praksis betingelser for 

udnyttelsen af medarbejderaktieordninger, særligt i forbindelse med ophør af ansættelsen. Her skal 

kapitalejerne være sikre på at der ikke indføres bortfald af rettighederne til aktierne, som er i strid med 

funktionærlovens regler.  

 
34 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn, side 74. 
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For at medarbejderaktieordningerne skal fungere efter formålet, er det vigtigt for aktionærerne at det kun 

er medarbejderne der har adgang til aktierne. For at sikre dette, indføres der ofte i aftalen en 

omsætningsbegrænsning. I denne begrænsning indsættes der ligeledes en salgsret for medarbejderen, og en 

køberet for selskabet, såfremt at nogle oplistet hændelser er sket, som for eksempel ophør af ansættelsen.   

Den skattemæssige behandling hos medarbejderne er et centralt element i afhandlingen, og de forskellige 

muligheder for beskatning, vil blive behandlet i nedenstående afsnit. 

2.3 Beskatning af medarbejderaktieordninger  

Medarbejderaktieordninger anvendes i virksomheder som et fastholdelseselement overfor 

nøglemedarbejdere, som et alternativ til løn. Der gælder samme regler for henholdsvis aktier og anparter. 

Tidligere skulle der være tale om en generel medarbejderaktieordning, hvor alle selskabets medarbejdere 

skulle tilbydes den samme ordning for at opnå skattemæssige fordele. Dette er ikke længere nødvendigt, da 

det er muligt at tilbyde for eksempel nøglemedarbejdere en individuel ordning. Medarbejderaktieordninger 

der indgås mellem selskabet og medarbejderen kan indgås på forskellige metoder, med forskellig 

skattemæssig behandling, som afhænger af hvilket regelsæt ordningen tildeles efter.  

Det er ofte oplagt at vælge den ordning, som giver den mindste skattebetaling. Andre faktorer har dog også 

betydning, såsom det tidspunkt hvor skatten forfalder og udgør et likviditetstræk for selskabet og 

medarbejderen, kursudviklingspotentiale og eventuelt videresalgsmuligheder.  

Omkostninger til etablering og administration af ordningen til revisor, advokat eller andre rådgivere er efter 

de almindelige regler for driftsomkostning i SL § 6, stk. 1, litra a, fradragsberettigede på det tidspunkt de 

afholdes. Der er ikke fradragsret for udgifterne i arbejdsgiverselskabet, såfremt aftalen har det formål at 

belønne medarbejderen i direkte relation til et fremtidigt salg, da en sådan udgift ikke er i selskabets 

interesse, men er i aktionærernes interesse, og dermed ikke med til at erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomsten, som er en betingelse efter SL § 6, stk. 1, litra a.  

Selskabet skal på tidspunktet for indgåelsen af aftalen indberette til Skattestyrelsen i ”e-Indkomst” og 

”eKapital” uanset hvilken ordning der anvendes. Når selskabet yder vederlag i form af aktier til dets ansatte, 

skal det indberette til told- og skatteforvaltningen om den ansattes erhvervelse af de pågældende aktier efter 

SIL § 8.  
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2.3.1 Ligningslovens § 16 

Det følger af SL § 4 og LL § 16, at medarbejdere skal beskattes af et formuegode, som der erhverves fra deres 

arbejdsgiver, uden at der betales et fuldt vederlag herfor.35  

I LL § 16 beskattes medarbejderen som almindelig lønindkomst på retserhvervelsestidspunktet.36 

Retserhvervelsestidspunktet er som udgangspunkt tildelingstidspunktet, men kan også være senere, såfremt 

retserhvervelsen er tilknyttet nogle betingelser. LL § 16 finder anvendelse, hvis betingelserne for de øvrige 

bestemmelser ikke er anvendt eller opfyldt. Således kan LL § 16 anses for at være den generelle 

beskatningsregel ved anvendelse af medarbejderaktieordninger. Beskatningsgrundlaget er forskellen mellem 

værdien af aktien/anparten, købe- eller tegningsretten og en eventuel egenbetaling. Sælger medarbejderen 

aktierne efterfølgende beskattes avancen efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven. 

Anskaffelsessummen svarer til den værdi, som medarbejderen er blevet beskattet af i den personlige 

indkomst, ved retserhvervelsen af aktier, optioner eller warrants.  

Tildeles der optioner eller warrants anvendes reglerne i LL § 28 ofte i praksis. Årsagen til dette er at der kan 

være tilfælde hvor medarbejderen ikke gør brug af udnyttelsen på den tildelte option eller warrant, og 

såfremt der beskattes efter LL § 16, vil medarbejderen løbende blive beskattet. Den løbende beskatning vil 

ofte være uhensigtsmæssig, da der vil opstå et likviditetstræk hos medarbejderen. 

2.3.2 Fantomaktier 

Fantomaktier er en form for fiktiv aktieoption, hvor medarbejderen får ret til få udbetalt et kontant beløb, 

som afspejler en eventuel aktieavance, som medarbejderen vil have fået, hvis denne havde haft ejerskabet 

over de underliggende aktier. Der laves dermed en proforma opgørelse over udbetalingen, som beskattes 

efter de almindelige regler i LL § 16, og dermed ikke indebære nogle skattemæssige fordele. 

2.3.3 Ligningslovens § 28 

Optioner beskattes som udgangspunkt efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven, medmindre 

at den er omfattet af LL § 28. Warrants beskattes som udgangspunkt efter aktieavancebeskatningsloven, 

medmindre at den er omfattet af LL § 28. 

 
35 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn, side 38. 
36 Michelsen Aage, Bolander Jane, Madsen Liselotte, Laursen Anders N., Langhave Inge. Lærebog om indkomstskat, 

side 385 ff.  



Side 24 
 

I LL § 28 udskydes beskatningen til udnyttelses- eller afståelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan kun 

bruges på optioner eller warrants, og dermed ikke direkte i aktier eller anparter. Grundlaget for beskatningen 

er værdien af optionens eller warrants på det tidspunkt hvor den udnyttes eller afstås.  

Afståelse af tegningsretter til aktier i denne ordning er ikke omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler 

jævnfør ABL § 1, stk. 4, 2. pkt. og en eventuel værdistigning i perioden fra erhvervelsen til afståelsen vil være 

omfattet af den almindelige personalegodebeskatning, og beskattes som personlig indkomst med fradrag for 

eventuel egenbetaling med op til 56 procent inklusiv arbejdsmarkedsbidrag, som lønindkomst. Det skal 

bemærkes at arbejdsgiver ikke har indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af en eventuel gevinst på 

udnyttelsestidspunktet, så medarbejderen skal selv sørger for eventuel tilretning af forskudsopgørelsen og 

indbetaling af skatten. Efterfølgende salg af aktierne vil beskattes efter aktieavancelovens regler. Selskabet 

har fradragsret jævnfør LL § 28, stk. 3 og opgøres efter SL § 6 på udnyttelsestidspunktet. Betaler 

medarbejderen en præmie for modtagelsen af en option, reducerer præmien selskabets fradrag tilsvarende. 

Har medarbejderen betalt en præmie for modtagelsen af en option, og denne er udløbet, må det antages at 

indtægten i selskabet er skattepligtig efter SL § 4.  

LL § 28, er udelukkende en periodiseringsregel, og hjemlen til at beskatte medarbejderen findes i SL § 4, samt 

LL § 16. Værdien af tildelingen beskattes efter PSL § 3. Selskabet der har tildelt optioner eller warrants efter 

LL § 28, har indberetningspligt efter SKL § 7 A, stk. 2 nr. 10, og skal oplyse om værdien, når medarbejderen 

udnytter eller afhænder optionerne eller warrantsne. Har medarbejderen skiftet arbejdsgiver, før 

udnyttelsen eller afståelsen, påhviler der stadig indberetningspligt.  

For at optioner eller warrants skal være omfattet af LL § 28, skal nedenstående betingelser være opfyldt ved 

tildelingen: 

• Være modtaget som vederlag 

• Være tildelt personer som er ansatte, har indgået aftale om levering af personligt arbejde, eller 

tilknyttet bestyrelsen 

• Være udstedt af arbejdsgiverselskabet, eller et koncernforbundet selskab 

Optioner og warrants skal være modtaget af den ansatte som vederlag for udførelsen af et personligt arbejde 

for virksomheden. Betaler medarbejderen den reelle markedspris for optionerne eller warrantsne, er de ikke 

omfattet af LL § 28. Vederlagskravet foretages på retserhvervelsestidspunktet.  

Optionerne eller warrantsne skal være tildelt til en af ovennævnte persongrupper. Personkredsen svarer til 

den som er nævnt i LL § 16 vedrørende beskatning af personalegoder.  
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2.3.4 Ligningslovens § 7 P 

Udskydelse af skatten til salgstidspunktet er muligt efter LL § 7 P. Tildeles en medarbejder som led i 

ansættelsesforhold aktier, optioner eller warrants i stedet for løn, skal værdien ikke medregnes til den 

personlige indkomst, men beskattes som aktieindkomst, hvis betingelserne i § 7 P, stk. 2 er opfyldt. 

Beskatningen for medarbejderen udskydes til det tidspunkt hvor aktierne sælges.  

Aktieavancen opgøres som forskellen mellem medarbejderens egenbetaling og salgsprisen for aktierne, og 

beskattes med 27 procent op til progressionsgrænsen (DKK 56.500 202137), og 42 procent herefter. Som 

udgangspunkt må værdien af de modtagne aktier jævnfør kriterierne i LL § 7 P, stk. 2 ikke overstige 10 procent 

af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås jævnfør LL § 7 P, stk. 2, 2. pkt. Er der 80 procent 

af selskabets ansatte der får adgangen til at erhverve, aktier, optioner eller warrants på lige vilkår, er det 

muligt at værdien af vederlaget af den modtagne medarbejderaktieordning kan udgøre 20 procent. Ved lov 

nr. 84 af 30. januar 2019, som er indført fra 1. januar 2021, er det blevet muligt for mindre nyopstartede 

virksomheder at tildelingen af medarbejderaktier kan hæves til 50 procent af medarbejderens årsløn, såfremt 

at betingelserne i LL § 7 P, stk. 7 er overholdt. Betingelserne for tildeling af aktier op til 50 procent af 

medarbejderens årsløn skal sikre, at ordningen kun anvendes efter hensigten til nyopstartede virksomheder. 

Formålet med lovændringen er at give nye virksomheder mulighed for at aflønne og motivere deres 

nøglemedarbejdere, ved at aflønne og give ejerskab i selskabet, da det ofte for nyere virksomheder er 

sværere at skaffe ekstern kapital end etablerede virksomheder, da bestemmelsen giver en likviditetsmæssig 

udskydelse af beskatningen. 

Ligningsrådet har i bindende svar TfS.2008.203.SR og TfS.2007.116.SR taget stilling til, hvordan 

medarbejdernes løn skal beregnes, da der kan være mange typer lønaftaler.  Årslønnen opgøres på baggrund 

af Ligningsrådets afgørelser, og svare til den indkomstpligtiges løn tillagt værdien af eventuelle 

indkomstpligtige personalegoder, samt eventuelt pensionsbidrag.38  

 

 

 

 

 
37 Gældende satser, Skattestyrelsen.  
38 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn, side 118. 
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Udover ovenstående betingelser med størrelsen af værdien af aktielønnen, er der nedenstående betingelser 

ved anvendelse af LL § 7 P: 

• Skal være tildelt aktier, optioner eller warrants  

• Personen skal være ansat  

• Aktielønnen skal være modtaget som personligt vederlag 

• Yderen af aktielønnen skal være arbejdsgiverselskabet, eller et tilknyttet koncernselskab jævnfør LL 

§ 7 P, stk. 2, 2. pkt. 

• Aktielønnen skal vedrøre aktier, der ikke udgør en særlig aktieklasse jævnfør LL § 7 P, stk. 2, 5. pkt. 

• Medarbejder eller arbejdsgiver skal have ret til at forlange levering af aktier 

Det er kun aktier, optioner og warrants kan finde anvendelse ved ordningen, dermed er konvertible 

obligationer og tegningsretter til konvertible obligationer ikke omfattet. 

Bestemmelsen i LL § 7 P kan i modsætning til bestemmelsen efter LL § 28 ikke benyttes til 

bestyrelsesmedlemmer, eller andre personer, som yder en personlig indsats for selskabet udenfor 

ansættelsesforhold. Årsagen til begrænsningen for bestyrelsesmedlemmer skyldes blandt andet 

anbefalingen fra Nørby-udvalget, hvor det nævnes at bestyrelsen ikke bør aflønnes med 

aktieoptionsprogrammer.39  

For at være omfattet er LL § 7 P, er det yderligere et krav at det selskab, der yder aktielønnen skal være 

arbejdsgiverselskabet, eller et koncernforbundet selskab, vurderet efter KGL § 4, stk. 2. I praksis er denne 

betingelse uproblematisk, men der kan være tilfælde hvor medarbejderen er tildelt aktieløn i 

moderselskabet, og der på retserhvervelsestidspunktet ikke længere eksisterer koncernforbindelse.40 I 

sådanne tilfælde, kan man lade arbejdsgiverselskabet yde aktielønnen i stedet for. 

Selskabet har ikke fradragsret for værdien af optionerne, warrants eller aktierne efter LL § 7 P, stk. 10. Betaler 

medarbejderen en præmie for tildelingen efter LL § 7 P beskattes denne forskelligt i selskabet alt efter hvilken 

type medarbejderaktieordning der er tale om. Optioner vil indgå som en del af betalingen for aktierne. 

Warrants vil indgå som en del af kapitalforhøjelsen i selskabet, og ikke vil blive beskattet.  

 
39 Nørby Johansen Lars, Lindegaard Jørgen, Schmidt Waldemar og Øvlisen Mads. Nørby-udvalgets rapport om 
Corporate Governance i Danmark, side 61 
40 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn, side 127. 
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Der sker ingen beskatning hos selskabets aktionærer ved tildeling af warrants efter ABL § 16, stk. 1. 

Tilsvarende kan et tab ikke fratrækkes. Det samme gælder hvis disse giver ret til at tegne til favørkurs, og 

såfremt der ikke er tale om en gave jævnfør ABL § 16, stk. 2.  

Denne regel er indført som en værnsregel, der skal forhindre at virksomheden ikke overdrages uden 

beskatning efter disse regler, da det ikke er hensigten med medarbejderaktieordninger. Familiemedlemmer 

må dog gerne tildeles warrants, så længe at disse ikke stilles bedre end de øvrige medarbejdere, når der tages 

højde for personens stilling og ansvar i selskabet. Vurderingen af om hvorvidt warrantordningen er udstedt 

til favørkurs, skal foretages på tidspunktet, hvor generalforsamlingen eller bestyrelsen under 

generalforsamlingens bemyndigelse har besluttet at udstede warrants.  

Aftaler selskabet og medarbejderne at beskatningen skal ske efter LL § 7 P, skal det fremgå af aftalen. LL § 7 

P blev indsat og erstattet med LL § 7 H i 2011, ved Lov 2016-05-18 nummer 430. Tidligere skulle aftalen om 

medarbejderaktieordninger attesteres af revisor eller selskabets advokat, hvor det skulle fremgå at 

betingelserne for anvendelse af reglen er opfyldt. Aktieaflønningsaftalen med revisors eller advokatens attest 

skulle senest indgives til Skattestyrelsen samtidig med medarbejderens selvangivelsesfrist for det år, hvor 

den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktieløn. I stedet er der indsat krav om, at når 

medarbejderne udnytter optioner eller warrants til erhvervelse af aktier, eller når der direkte tildeles aktier, 

så skal selskabet indsende en række oplysninger.41 Fristen for indberetning af transaktioner med 

medarbejderaktier foretaget i et kalenderår er 20 dage efter kalenderårets udløb. Indberetning skal ske til 

”eKapital”. Selskabets øvrige indberetningspligt står nærmere beskrevet i Den Juridiske vejledning afsnit 

C.A.5.17.3.10. Medarbejderen har tillige en indberetningspligt efter Karnovs noter nr. 162 i LL § 7 P, som 

henviser til SKL § 10, hvor medarbejderen skal oplyse om erhvervelsen af aktierne senest 1. maj året efter 

indkomstårets udløb for erhvervelsen. 

Det kan være vigtigt at kravene er opfyldt for anvendelsen, for hvis ikke de er dette, bliver aktielønnen 

omfattet af LL § 28, eller de almindelige beskatningsregler i LL § 16, hvilket kan resultere i at belaste 

selskabets eller medarbejderens økonomi.  

Arbejdsgiver bør opbevare dokumentation for aktielønsaftalen i mindst fem år efter, aktien er tildelt, eller 

optionerne eller warrants er udnyttet eller bortfaldet.42 Det er ligeledes vigtigt at der sker en egentlig 

overdragelse af aktierne, også selvom medarbejderen sælger aktierne umiddelbart efterfølgende, så der ikke 

alene er tale om differenceafregning. Dette gør sig også gældende ved anvendelse af LL § 28. 

 
41 Karnovs noter nr. 162 i Ligningslovens § 7 P. 
42 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn, side 123. 
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2.3.5 Ligningsloven § 7 N 

 LL § 7 N er regelgrundlaget for hvordan medarbejderdeltager bliver beskattet i et medarbejder-

investeringsselskab. Denne type selskab blev indført i 2014, hvor formålet med loven var at skabe yderligere 

finansieringsmuligheder for selskaber, som skulle bruge finansiering til brug for modernisering eller udvikling. 

Lov om medarbejderinvesteringsselskaber er selskabsretlig regulering, som har karakteristika fra et 

kommanditselskab. Der er i skrivende stund registreret to medarbejderinvesteringsselskaber i Danmark.43 

Medarbejderens indskud af lønmidler medregnes ikke ved opgørelsen af medarbejderdeltagerens 

skattepligtige indkomst, men er arbejdsmarkedsbidragspligtigt.44 Der kan indbetales 7,5 procent af 

medarbejderens årlige løn fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, dog maksimalt 30.000 kroner om året. Får 

medarbejderen senere udbytte eller udlodning fra selskabet, vil dette blive beskattet som personlig 

indkomst.  

2.4 Regnskabsmæssig behandling af medarbejderaktieordninger  

Som beskrevet i ovenstående afsnit er der medarbejderaktieordninger hvor aktierne afvikles med det samme 

og ordninger som afvikles på et senere tidspunkt. Når aftalen indgås med medarbejderen, vil der i ordningen 

skulle tages stilling til hvorvidt selskabet er forpligtet til at købe aktierne tilbage en gang i fremtiden, for 

eksempel ved en fratrædelse. Er selskabet forpligtet til dette, er der tale om en kontantordning. Kan 

medarbejderen sælge til tredjemand uden selskabet har nogen forpligtelse, er der tale om en 

egenkapitalordning.45  

2.4.1 Indregning og måling 

Selskaber i SMV-segmentet følger årsregnskabsloven, og denne indeholder ikke indregnings- og 

målingsbestemmelser i forbindelse med medarbejderaktier. Der er efter årsregnskabsloven ikke krav om at 

indregne medarbejderaktierne, som en løbende omkostning, hvis der er tale om en egenkapitalordning. 

Derfor skal en sådan ordning indregnes efter de generelle bestemmelser i loven, og der kan hentes yderligere 

fortolkning i IFRS 2 omkring aktiebaseret vederlæggelse. Der er historisk og i henhold til gældende lov 

omkring egenkapitalordninger at der først indregnes en egenkapitaltransaktion på udnyttelsestidspunktet 

med korrektion af udskudt skat.46  

 
43 datacvr.virk.dk/data/, afgrænset søgning til kun medarbejderinvesteringsselskaber. Besøgt 18. september 2021. 
44 Juridisk Vejledning afsnit C.A.5.17.9 Indbetalinger til medarbejderinvesteringsselskaber omfattet af LL § 7 N 
45 Fedders Jan, Steffensen Henrik, Lassen Kim Tang. Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk 

praksis til IFRS, side 150 ff.  
46 Friis, Ole. Regnskabsmæssig behandling af aktiebaserede aflønningsordninger, side 4. 
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Den udskudte skat på aktieløn reguleres ikke i årsregnskabsloven, men efter IAS 12, hvor skatteværdien af 

den løbende omkostning posteres som en skatteindtægt i resultatopgørelsen, og som et udskudt skatteaktiv 

i balancen. 47 Den virksomhed som har udstedet egenkapitalordningen kan have erhvervet egne kapitalandele 

og videresolgt til medarbejderne eller foretaget en kapitaludvidelse.  

Kontantordning skal indregnes løbende som en udgift i resultatopgørelsen, og en forpligtelse i balancen, da 

denne opfylder årsregnskabslovens definition på forpligtelser.48 Ledelsen eller medarbejdere har ved denne 

ordning ret til en kontant udbetaling fra selskabet, baseret på udviklingen af kursen på selskabets aktier. 

Det er EY’s opfattelse at hvis der er tale om væsentlige egenkapitalbaserede aktieaflønningsordninger, at der 

bør indregnes i resultatopgørelsen efter IFRS 2.49 

Indregning af aktieaflønning overfor medarbejderne skal efter IFRS 2, opgøres til dagsværdi på 

tildelingstidspunktet.  Det er ikke nok at beregne hvad medarbejderen vil have fået i løn i stedet for at 

modtage aktieaflønningen, og anse dette for dagsværdien. Fastlæggelse af tildelingspunktet er vigtigt, da det 

er her dagsværdien skal opgøres. Tildelingstidspunktet er der hvor selskabet og medarbejderen er enige om 

betingelserne i aftalen. Parterne er først enige om betingelserne i aftalen når der kun udestår målbare og 

objektive betingelser.  

Selskabet skal indregne egenkapitalordningen som en omkostning, eller aktiv hvis medarbejderen er 

tilknyttet en udviklingsfunktion efter IAS 38, og modpostere på egenkapitalen. En egenkapitalbaseret ordning 

er et eksempel på et egenkapitalsinstrument.50 Omkostningen indregnes som kursværdien på 

tildelingspunktet med fradrag af medarbejderens egenbetaling. Ved eventuelle optjeningsbetingelser hen 

over en periode, indregnes ordningen til dagsværdi løbende over optjeningsperioden, som berettiger til den 

aktiebaserede aflønning. Ved en kontantordning indregnes omkostningen som en forpligtelse i takt med, at 

medarbejderen optjener retten. Den samlede omkostning kommer ved udbetalingen dermed til at svare til 

det beløb, der rent faktisk udbetales. Det samme gør sig gældende ved fantomaktier.  

Der kan også være tale om en valgfri ordning både for medarbejderens side og for virksomhedens side. Hvis 

der er valgfrihed for medarbejderens side, er der som udgangspunkt tale om en kontantordning. Valgfrihed 

fra virksomhedens side, vil som udgangspunkt bero på tidligere praksis, og hvis der ikke er en sådan, anvendes 

den egenkapitalafregnede ordning.  

 
47 Steffensen Henrik m.fl. Kommentarer til årsregnskabsloven, side 546. 
48 Steffensen Henrik m.fl. Kommentarer til årsregnskabsloven, side 373-375. 
49 EY, indsigt i årsregnskabsloven, kapitel 32, afsnit 5. 
50 Kyhnauv-Andersen Henrik, Kyhnauv-Vejgaard Peter og Kyhnauv-Andersen Carsten. Finansiel Rapportering  - teori og 
regulering, side 291 og 292. 
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Typen af optjeningsbetingelserne har betydning for indregning og måling af aktiebaseret 

medarbejderaflønning i regnskabet. Det kan have betydning for om den allerede indregnede omkostning skal 

tilbageføres eller ej.   

2.4.2 Præsentation og oplysning 

Der er ingen særregler til præsentationen er medarbejderaktieaflønning. Omkostningen skal i en artsopdelt 

resultatopgørelse præsenteres som en personelomkostning, og skal i en funktionsopdelt resultatopgørelse 

fordeles ud på de respektive funktioner.  

Der skal ifølge ÅRL § 98 b oplyses hvis der er fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af 

ledelsen, herunder hvilken type ledelsesmedlemmer ordningen gælder for og oplysninger til at 

regnskabsbruger kan vurdere værdien heraf. Oplysningskravet i ÅRL § 98 b gælder kun ledelsesmedlemmer, 

men efter ÅRL § 93, stk. 2, skal selskabet oplyse hvis medarbejdere eller ledelsen har fået tildelt warrants 

eller optioner til at erhverve kapitalandele i virksomheden. Ovenstående bestemmelser omfatter kun 

regnskabsklasse C-virksomheder, men det anbefales i regnskabsvejledningen, at oplysningerne ligeledes 

gives for virksomheder i regnskabsklasse B.51 De oplysninger der som minimum kræves efter ÅRL § 93, stk. 2 

er: 

● Antallet af potentielle kapitalandele, der gives ret til 

● Udnyttelseskursen 

● Fristen for udnyttelse 

● Eventuelle betingelser for udnyttelsen 

Vurderes egenkapitalordningen som en væsentlig ordning efter IFRS 2 er der en lang række yderligere 

oplysningskrav forbundet med tildeling af medarbejderaktierne. Formålet med oplysningerne er at give 

regnskabsbruger en forståelse af arten og omfanget af ordningerne der har eksisteret i regnskabsåret.52  

 

 

 

  

 
51 FSR Danske revisorer, Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder, afsnit 30.1.4 og 6. 
52 IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse, 44. 
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Der skal for eksempel om ordningerne oplyses: 

● Generelle vilkår og betingelser  

● Løbetid 

● Antal af aktier og/eller optioner 

● Angivelse af dagsværdi, og hvordan man er kommet frem til denne 

● Størrelsen af omkostninger som er indregnet i perioden 

● Størrelsen er forpligtelser  

Ovenstående oplysningskrav er ikke udtømmende. Der skal ydermere oplyses om værdien af ordningerne 

som er tildelt de enkelte ledelsesorganer. 

2.5 Værdiansættelse 

Ved tildeling af medarbejderaktieordninger skal der dannes nogle retningslinjer for hvordan de tildelte 

warrants, optioner, anparter eller aktier værdiansættes til dagsværdi. I et børsnoteret selskab, 

værdiansættes aktierne til dagsværdi svarende til børskursen. Afhandlingen beskæftiger sig med unoterede 

selskaber, hvor informationen om dagsværdien af anparterne eller aktierne ofte ikke er lettilgængelig som 

følge af manglede omsættelighed af selskabets anparter eller aktier. Det nævnes af forfatterne af bogen 

Aktieløn, at deres erfaring er at værdiansættelsen af selskabet ikke får den nødvendige opmærksomhed. 

Dette er formentlig grundet at en værdiansættelsesmodel kan være omkostningstung, når den skal tilpasses 

selskabet.53 Uanset valg af værdiansættelsesmetode til at beregne dagsværdien, bør der sikres konsistens i 

beregninger af dagsværdien for at sikre at værdiansættelsen sker efter redelig handlemåde. 

Der kan være risiko for at Skattestyrelsen foretager en anden værdiansættelse af selskabet, end den som er 

beregnet til brug for tildeling af medarbejderaktier. Årsagen herfor kan være at Skattestyrelsen har anvendt 

en anden værdiansættelsesmodel med andre forudsætninger og vurderinger. Skattestyrelsen er opmærksom 

på værdiansættelse af unoterede aktier eller anparter, og der vil i nedenstående afsnit blive gennemgået 

retningslinjer for værdiansættelsen af de unoterede virksomheder, samt det for nyligt udsendte styresignal 

om en praksisændring fra Skattestyrelsen.  

 
53 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn, side 64 og 65. 
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2.5.1 Skattestyrelsen – hidtil praksis 

Ved værdiansættelse af unoteret selskaber i forbindelse med medarbejderaktieordninger har der blandt 

andet af nedenstående afgørelser, været dannet praksis om at værdiansættelse af aktierne eller anparterne 

til en kurs svarende til indre værdi at være tilstrækkelig, ved tildeling af medarbejderaktier. 

● SKM2013.901.SR  

● SKM2008.496.SR 

● SKM2002.461.LR 

● SKM2002.25.LR  

Efter hidtil praksis vil medarbejdere således kunne erhverve aktier eller anparter til en kurs svarende til indre 

værdi, herefter modtage afkast i ejerperioden og efterfølgende afhænde disse til en kurs svarende til indre 

værdi uden at der blev tale om et lønaccessorium jævnfør LL § 16 der vil være indkomstskattepligtig for 

medarbejder på retserhvervelsestidspunktet efter SL § 4. 

Således har medarbejdere ved medarbejderaktieordninger hidtil kunne tilegne sig ejerskab i virksomheder 

foruden der er taget højde for ikke-bogførte værdier, som for eksempel internt oparbejdet goodwill som 

følge af navn og kendskab i branchen, knowhow som er skabt af interne kompetencer og historiske 

aktiviteter, som formodes at måtte repræsentere en værdi i en lang række virksomheder.54  

2.5.2 Skattestyrelsen – Styresignal om praksisændring SKM2020.351.SKTST 

I september 2020 udgav Skattestyrelsen et styresignal som kommer til at have betydning for fremtidige 

medarbejderaktieordninger. I styresignalet fastlægges at der vedtages praksisændring pr. 1. december 2020. 

Praksisændringen medfører at det ikke længere er muligt at anvende værdiansættelse af aktier eller anparter 

til en kurs svarende til indre værdi.  

I stedet skal aktierne eller anparterne i medarbejderaktieordninger værdiansættes til dagsværdi. Hvis der 

stadig anvendes indre værdi, vil medarbejdere som udgangspunkt blive beskattet af differencen mellem 

kursen af aktierne eller anparter til indre værdi og op til en beregnet dagsværdi. Da dette i skattemæssig 

forstand vil blive anset for et lønaccessorium jævnfør LL § 16, hvor personen opnår en økonomisk fordel i 

tilknytning til sit ansættelsesforhold. Differencen skal  beskattes som personlig indkomst jævnfør PSL § 3. 

 

 
54Den juridiske vejledning 2021-22. C.C.6.4.1.1. 



Side 33 
 

I styresignalet behandles afgørelserne der er oplistet i foregående afsnit, hvor samtlige afgørelser efter den 

nye praksis medfører at medarbejderne vil blive beskattet af forskellen mellem den anvendte indre værdi og 

en beregnet dagsværdi. Dette udtrykker at det nye styresignal vil ændre den hidtil praksis når det gælder 

værdiansættelse ved indre værdi, som er mere simpel og mindre ressourcekrævende i forhold til at opgøre 

dagsværdien af de unoterede aktier eller anparter. 

Bevæggrunden for praksisændringen er at medarbejderen i ejerperioden får adgang til merafkast og 

værditilvækst af hele virksomheden, men den tidligere praksis accepterede en værdiansættelse som ikke tog 

højde for ikke-bogførte aktiver som for eksempel goodwill. 55  

Praksisændringen er således at medarbejdere vil blive beskattet af lønaccessorium efter LL § 16 som et 

skattepligtigt personalegode som led i ansættelsesforhold, hvis de særlige betingelser for aktieaflønning ikke 

er anvendt i LL § 7 P eller LL § 28. 

Overdragelse af aktier eller anparter skal i skattemæssig henseende ske til dagsværdi og Skattestyrelsen 

fastlægger at der kan anvendes TSS-cirkulære 2000-9 og 2000-10 om værdiansættelse af unoterede aktier 

og anparter samt værdiansættelse af goodwill, hvis denne er et udtryk for dagsværdien. Cirkulæret anses for 

at være en simpel værdiansættelsesmodel i praksis, men har også en række begrænsninger. 

Værdiansættelsescirkulære tager udgangspunkt i historiske realiseret resultater og aktiviteter, og såfremt 

der er stort vækstpotentiale eller meget svingende præsentationer, vil denne model ikke være 

hensigtsmæssig til at fastlægge den reelle dagsværdi af virksomheden. 

I de tilfælde hvor TSS-cirkulære 2000-9 og 2000-10 ikke findes anvendelige, kan værdiansættelsen ske på 

grundlag af Skattestyrelsens værdiansættelsesvejledning E nr. 238. Denne er mere detaljeret og kompleks, 

og tager udgangspunkt i blandt andet DCF-model som kan være krævende og omkostningstung at udføre i 

praksis, da der er flere komponenter i denne beregningsmetode, end ved de nævnte cirkulære.  

De forskellige værdiansættelsesmodeller som den nye praksis ligger op til, vil blive gennemgået i 

efterfølgende afsnit. 

 

 

 
55Den juridiske vejledning 2021-22. C.A.5.1.7.1.2. 
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2.5.3 TSS-Cirkulære 2000-9 og 2000-10 

Skattestyrelsens cirkulære 2000-9 anvendes til værdiansættelse af unoterede aktier og anparter som 

overdrages mellem interesse forbundne parter, og finder anvendelse for juridiske personer bortset fra 

dødsboer. Når handelsværdien for unoterede aktier og anparter ikke kendes grundet manglende 

omsættelighed, kan cirkulæret anvendes til værdiansættelse ud fra nogle fastsatte principper. 

I cirkulære 2000-9 er der således en hjælperegel som Skattestyrelsen fortsat mener kan finde anvendelse til 

at beregne en handelsværdi under visse forudsætninger. Hjælpereglen tager udgangspunkt i den indre værdi 

efter senest aflagte årsrapport tillagt en beregnet goodwill som fastsættes efter reglerne jævnfør 

Skattestyrelsens cirkulære 2000-10. Ved opgørelse af goodwillen er det tilladt at anvende branchespecifikke 

beregningsmodeller. Hvis der ikke vurderes at være branchekutymer beregningen af goodwill kan basere sig 

på, skal reglerne til værdiansættelse af goodwill efter cirkulære 2000-10 anvendes. 

Udover goodwill skal den regnskabsmæssige indre værdi jævnfør seneste årsrapport korrigeres for følgende 

aktivgrupper, foruden goodwill der er internt oparbejdet og derved ikke er målt i regnskabet: 

• Fast ejendom 

• Aktier og anparter i tilknyttede- og associerede selskaber 

• Udskudt skat 

• Egne aktier 

Virksomhedens faste ejendom måles til seneste offentlige ejendomsvurdering, med tillæg af ombygning- og 

forbedringsomkostninger, hvis de ikke er indeholdt i ejendomsvurderingen. Udenlandske ejendomme 

korrigeres ikke og skal fortsat måles til den bogførte værdi. 

Virksomhedens beholdning af unoterede aktier og anparter i associerede- og tilknyttet selskaber, skal 

ligeledes værdiansættes efter Skattestyrelsens cirkulære 2000-9 og 2000-10, hvis handelsværdien er ukendt.  

Der skal beregnes udskudt skat og måles inklusiv eventuelle korrektioner på ovenstående aktivgrupper. 

Udskudt skat skal måles til nominel værdi, hvis denne er negativ, skal der foretages en nedsættelse af det 

udskudte skatteaktiv således den målte værdi af udskudt skat sker til en værdi under pari.  

Hvis der i selskabet er en beholdning af egne aktier, skal den værdi som de egne aktier repræsenterer 

reduceres i beregningen af virksomhedens indre værdi. Desuden reduceres den nominelle aktiekapital med 

andelen af egne aktier som påvirker den endelige kursfastsættelse.  
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Skattestyrelsen har i Den Juridiske vejledning skrevet: 

”Ved brug af beregningsmodellen er det afgørende, at der bliver taget stilling til, om beregningsmodellen 

giver en realistisk værdiansættelse af goodwill eller ej, og om der i situationen er omstændigheder, der skal 

tages højde for.”56 

Når den indre værdi af selskabet er fastlagt, tillægges den beregnede goodwill enten efter branchekutyme 

eller cirkulære 2000-10 standardiseret beregningsmodel. Der bør efter cirkulæret foretage beregning af 

værdien, og herefter vurdere hvorvidt den beregnede handelsværdi udtrykker en reel handelsværdi mellem 

uafhængige parter. Cirkulære 2000-10 kan anses for at være en vejledende beregningsmodel. 

Vejledende beregningsmodel – Cirkulære 2000-10 ”værdiansættelse af goodwill” 

Grundlaget for beregning af goodwill efter cirkulære 2000-10 er resultatet før skat for de seneste tre 

regnskabsår, opgjort efter bestemmelserne i årsregnskabsloven. Hvis der ikke er udarbejdet regnskab efter 

årsregnskabsloven, anvendes enten den skattepligtige indkomst som grundlag for beregning, eller opgørelse 

af et regnskabsmæssigt resultat før skat efter årsregnskabslovens bestemmelser for de tre seneste 

regnskabsår.  

De enkelte års resultat før skat reguleres for følgende poster. Afhandlingen er afgrænset til kapitalselskaber 

der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven hvorfor korrektionerne i forhold til at bruge den 

skattepligtige indkomst ikke beskrives: 

- Finansielle indtægter  

+ Finansielle udgifter 

+/- Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til ÅRL 

+ Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

De korrigerede resultater vægtes herefter fra et til tre, med henblik på at fastlægge et vægtet gennemsnitligt 

resultat som udtrykker virksomhedens indtjeningsevne. Seneste regnskabsår vægtes højest og ganges med 

tre, andensidste regnskabsår ganges med to og tredjesidste ganges med en, afslutningsvist divideres årenes 

samlede resultat med seks for at beregne det vægtet gennemsnit af resultatet. 

Der skal jævnfør cirkulæret tages højde for udviklingstendens, hvilket medfører en korrektion til det vægtet 

gennemsnitlige resultat de seneste tre år.  

 
56Den juridiske vejledning 2021-22 C.C.6.4.1.2, afsnit den vejledende anvisning om beregning af goodwill. 
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Udviklingstendensen beregnes som udviklingen mellem seneste år og andensidste år, og andensidste år til 

tredjesidste år. Udviklingen fra år et til tre divideres med to. Hvis det vægtede resultat efter korrektion af 

udviklingstendens medfører at resultatet bliver negativt, så fastsættes goodwillen af virksomheden som 

hovedregel til nul.57 

Herefter skal der ske forrentning af virksomhedens aktiver. De aktiver der skal indgå, er dem ser er tilknyttet 

til virksomhedens primære forretningsområde, og understøtter værdiskabelsen af den beregnede goodwill. 

Denne type aktiver beror på en konkret vurdering.  

Udlejningsejendomme skal i visse tilfælde holdes udenfor forrentningen og tilhørende resultat skal korrigeres 

i beregningen af det vægtede resultat. Likvide midler skal som hovedregel holdes udenfor aktivmassen som 

skal indgå i forrentningen. Jævnfør SKM2001.132.LR anså Skattestyrelsen at likvide beholdninger alene 

udtrykker virksomhedens betalingsevne og ikke dens aktivitetsgrundlag. 

Aktivmassen forrentes herefter med forrentningsprocenten, som udgør kapitalafkastsatsen med tillæg af tre 

procent. I 2021 udgør kapitalafkastsatsen nul procent jævnfør virksomhedsskatteloven § 9. Således vil 

aktivmassen forrentes med tre procent efter gældende ret. 

Efter forrentningen af aktivmassen er fratrukket er sidste punkt at beregne kapitalisering. Kapitalisering sker 

på baggrund af en individuel vurdering af kapitaliseringsfaktoren som udtrykker afkastet af goodwillen, 

denne skal ses i forhold til goodwillens forventede levetid. Forrentningen sker efter gældende 

kapitalafkastsats med tillæg af otte procent. Der udarbejdet en tabel af Skattestyrelsen som viser forholdet 

mellem forrentningsprocent og vurderet levetid af goodwillen mellem et til 15 år.58 

Til vurdering af levetid for den beregnede goodwill er udgangspunktet syv år ifølge Den juridiske vejledning. 

Det er således en vurdering af virksomhedens strategiske grundlag og forretningsområde der bør ligge til 

grund for fastlæggelse af levetiden for goodwillen. Kompleksitet af produkter og services taler for en længere 

levetid for goodwillen, end standardiseret produkter og services. Hvis der i virksomhedens værdiskabelse 

indgår anerkendte varemærker eller patenter taler det ligeledes for en længere levetid. Hvis der er få 

adgangsbarriere og der på relativ kort tid kan etableres en tilsvarende virksomhed taler det derimod for en 

kortere levetid for goodwill. 

 
57 Den juridiske vejledning 2021-22. C.C.6.4.1.2, afsnit udviklingstendens. 

58 Den juridiske vejledning 2021-22. C.C.6.4.1.2, afsnit kapitalisering. 
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2.5.4 DCF-modellen  

DCF-modellen (Discounted cash flow) anvendes til at beregne dagsværdien af en virksomhed. I DCF-modellen 

indgår tre elementer: strategisk analyse, regnskabsanalyse og fremadrettet budgettering. Det kan være 

vanskeligt at beregne værdien i nyopstartede virksomheder, da der er mange usikre faktorer i denne type 

virksomhed. Der er begrænset adgang til historiske finansielle data, hvilket besværliggør budgetteringens 

pålidelighed. Begrænsningen til historisk finansielle data, medfører ligeledes at det kan være vanskeligt at 

beregne dagsværdien efter Skattestyrelsens cirkulære. Ved anvendelse af DCF-modellen vil det være muligt 

at beregne dagsværdien for nyopstartede virksomheder, da den baseres på fremtidige cash flows.  

En empirisk undersøgelse udviste at den strategiske analyse bør vægtes højere i de kontekster med 

begrænset adgang til finansielle data, som vil være naturligt for virksomheder der ligger tidligere i 

livscyklussen. 59  

Værdiansættelse kan således beskrives som at bestå af tre faser:60 

• Analyse af historisk udvikling, regnskabsanalyse, samt strategisk analyse 

• Budgettering  

• Endelig værdiansættelse  

Væsentlige kriterier vedrørende den strategiske analyse er selskabets ledelse, forretningsplan, 

markedsudvikling, adgangsbarriere og den knowhow der er til stede i virksomheden. 61 

Regnskabsanalysen anvendes til at vurderer virksomhedens historiske rentabilitet, risiko og realiseret vækst. 

Den strategiske analyse vurdere virksomhedens interne og eksterne ”value drivers”, der er faktorer for 

virksomhedens succes på sigt. Disse indsamles som inputs til budgettering.62 Værktøjer til brug for evaluering 

af disse faktorer er en analyse af interne forhold i virksomheden, som for eksempel ressourcer og 

kernekompetencer. Til analyse af eksterne forhold i den strategiske analyse kunne der på samfundsniveau 

udarbejdes en ”PEST-analyse” og på brancheniveau en ”Poters Five Forces”. Disse analyser kan samles i en 

”SWOT-analyse” der klarlægger virksomhedens ”Value drivers” fra den strategiske analyse. 

 

 
59 Mörch Ernst, Wassermann Nicolai. Investering I og værdiansættelse af nyopstartede virksomheden: En empirisk 
undersøgelse.2002. Side 87. 
60 Sørensen Ole. Regnskabsanalyse og værdiansættelse. 5.udgave. 2017. Side 17. 
61 Mörch Ernst, Wassermann Nicolai. Investering I og værdiansættelse af nyopstartede virksomheden: En empirisk 
undersøgelse.2002. 
62 Petersen Christian V., Plenborg Thomas, Kinserdal Finn. Financial statement analysis. 2017. Side 253 
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I forbindelse med budgettering skal der tages højde for virksomhedens konjunkturfølsomhed. Mindre 

konjunkturfølsomme virksomheder, kan anvende en kort periode på tre til fem år, hvorimod en mere 

konjunkturfølsom virksomhed bør tage højde for udsving således budgetperiode ikke alene sker på ”toppen”, 

og der bør i stedet anvendes fem til ti år i relation til budgetperioden.63 

Det frie cash flow (FCF) der beregnes i modellen måles før finansielle poster, og er således upåvirket af 

virksomhedens kapitalstruktur, det vil sige forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital.  

Til beregning af det frie cash flow tages der udgangspunkt i proforma resultatopgørelse, balance og 

pengestrømsopgørelse.64 Til brug herfor anvendes historisk periode, budgetteringsperiode og 

terminalperiode, som udtryk for den konstante situation i fremtiden også kaldet ”steady state”.  

Essentielle ”value drivers” i forbindelse med proforma opgørelser fremgår af nedenstående tabel:65 

Nummer Regnskabspost Value driver 

1 Omsætning Omsætningsvækst 

2 Resultat før afskrivninger EBITDA-margin = resultat før afskrivninger/omsætning 

3 Afskrivninger Afskrivninger i pct. Af anlægsaktiver 

4 Skat Skatteprocent = 22% DK (2021) 

5 Finansielle udgifter (netto) Rente (net borrowing rate) * rentebærende gæld (NIBL) primo 

6 Anlægsaktiver Anlægsaktiver som pct. Af omsætning 

7 Arbejdskapital (netto) Arbejdskapital som pct. Af omsætning 

8 Rentebærende gæld Rentebærende gæld som pct., af investeret kapital (anlægsaktiver 

+ arbejdskapital (netto) 

Tabel 1 – Value drivers ved proforma opgørelser (Egen tilvirkning) 

I nogle tilfælde vil det være mere hensigtsmæssigt at øge detaljegraden for ovenstående ”value drivers”, 

således vil ”value driver map” blive udvidet. Det betyder at der mere detaljeret arbejdes med de forskellige 

inputs til ”value drivers”. Det kan for eksempel være en opdeling af omkostningerne direkte-, administration-

, salg-, lokale- og personaleomkostninger i stedet for en fastsat procent for EBITDA-margin på baggrund af 

en historisk trend. Såfremt at der kan opstilles mere reelle og pålidelige proforma opgørelser, ved yderligere 

detaljeringsgrad af ovenstående omkostninger, skal det opvejes med eventuelle ressourceomkostninger som 

forventes at øges i takt med detaljeringsgraden i forhold til inputs til ”value drivers”. 

 
63 Petersen Christian V., Plenborg Thomas. Værdiansættelse: Et overblik over modeller til værdiansættelse.2003. Side 
1. 
64 Petersen Christian V., Plenborg Thomas, Kinserdal Finn. Financial statement analysis. 2017. Side 256 
65 Petersen Christian V., Plenborg Thomas, Kinserdal Finn. Financial statement analysis. 2017. Side 255 
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Terminalperioden fastlægges som ét år efter budgetperioden efter metoden voksende frit cash flow der er 

bestemt som følgende: 

𝑇𝐸𝑅𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿𝑉Æ𝑅𝐷𝐼𝑇 =  
𝐹𝐶𝐹𝑇

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

Hvor: 

FCFT =  Det normaliserede niveau for virksomhedens frie cash flow i det første år efter  
  budgetperioden 

WACC =  Virksomhedens vægtede afkastkrav 

g =  Den forventede vækst i virksomhedens frie cash flow i al fremtid 

Terminalperioden tilbagediskonteres således med én periode, fordi der er tale om en uendelig annuitet som 

udtrykkes af terminalværdien.66 Væksten i terminalperioden anses ikke for at kunne overstige den 

forventede generelle vækst i samfundet. I praksis kan fastlægges et passende niveau jævnfør ovenstående 

formel og i givet fald følge niveauet for inflation.  

2.5.5 DuPont modellen 

Ved fastlæggelse af ovenstående ”value drivers” kan DuPont modellen med fordel anvendes. Denne kræver 

at der er opnået et indgående kendskab og forståelse for værdiskabelsen og rentabiliteten i virksomheden, 

som skabes på baggrund af virksomhedens aktiviteter. Således bør der udarbejdes en analyse af 

virksomhedens finansielle nøgletal (key financial ratios) som klarlægges ved DuPont modellen som vist 

nedenfor: 

 

Tabel 2 – DuPont model67 

 
66 Petersen Christian V., Plenborg Thomas. Værdiansættelse: Et overblik over modeller til værdiansættelse.2003. Side 
4. 
67 Petersen, Christian, Plenborg Thomas, Kinserdal Finn. Financial statement analysis. 2017. Side 141 
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Modellen er opbygget således at der er interne sammenhænge mellem den værdiskabelse (EVA) der sker i 

virksomheden som en funktion af ROIC*WACC. Hvor ROIC udtrykker hvor profitabel virksomheden er i stand 

til at udnytte sine ressourcer. Desto højere ROIC desto mere afkast til aktionærerne.  

WACC udtrykker kapitalomkostningerne, således at EVA udgør den overnormale værditilvækst som udtryk 

for den værditilvækst der overstiger den profit der kommer fra aktiviteterne i relation til det forventede 

afkast af den investerede kapital. 

ROIC kan bestemmes således: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =  𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 (𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇)/𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∗  100 

ROIC påvirkes at to faktorer, overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH). Nøgletallet 

udviser således sammenhængen mellem den profit der skabes ved driftsaktiviteterne som led i den ordinære 

drift og omkostningstilpasningen. AOH udviser hvorledes kapitalen understøtter værdiskabelsen, og om 

virksomheden er profitabel i relation til dets foretaget investeringer målt i forhold til virksomhedens 

realiseret nettoomsætning der er skabt på grundlag af dets tilgængelige ressourcer. 

Hvor: 

OG =   Overskudsgrad (Resultat før finansielle poster /nettoomsætning) *100 

AOH =   Aktivernes omsætningshastighed (Omsætning / gns. Nettodriftsaktiver) *100 

ROE (Return on Equity) er et udtryk for det samlede afkast der er tilgængeligt for ejerne, da dette finansielle 

nøgletal også inddrager virksomhedens kapitalstruktur der udtrykkes ved den finansielle gearing.68 Den 

finansielle gearing kan således bidrage til øget egenkapitalforrentning, hvis investeringen ved anvendelse af 

fremmedkapital har en større profit end de omkostninger der er ved at servicere fremmedkapitalen. Eventuel 

stigning i den profit investering i virksomheden med fremmedkapital kan overstige den omkostning der er 

ved at servicere fremmedkapitalen. 

 

 

 

 

 
 
68 Sørensen Ole. Regnskabsanalyse og værdiansættelse. 5.udgave. 2017. Side 283. 
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ROE kan bestemmes således: 

𝑅𝑂𝐸 =  𝑅𝑂𝐼𝐶 +  (𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 ∗  (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟)) 

Hvor: 

ROIC =   Return on invested capital 

FGEAR =  Gns. nettofinansielle forpligtelser/gns. Egenkapital 

r =   Netto finansielle omkostninger / gns. Netto finansielle forpligtelser. 

Forskellen mellem ROIC og r i ovenstående formel kaldes således SPREAD, der viser forholdet beskrevet 

tidligere omkring finansiel gearing der betyder at afkastet af investeret kapital således kan skabe større afkast 

så længe denne overstiger omkostningen ved fremmedkapitalen fra virksomhedens finansielle forpligtelser. 

Dekomponering af modellens niveauer bør alene foretages såfremt de skaber værdi i relation til analysen, da 

det kræver ressourcer at foretage dekomponering. 

2.5.6 Kapitalomkostninger 

Endeligt skal virksomhedens kapitalomkostninger fastlægges. Kapitalomkostninger til fremmedkapitalen er 

relativ simple at estimere, hvorimod kapitalomkostninger til egenkapitalen, således ejernes krav til afkast af 

deres investerede kapital, kræver dybdegående kendskab og vurdering af konteksten virksomheden befinder 

sig i.  

De vægtede kapitalomkostninger (WACC) anvendes således til at tilbagediskontere de estimerede frie cash 

flows til nutidsværdi for at beregne kapitalværdien af virksomheden som et udtryk for dagsværdi.  

I forhold til virksomhedens rentebærende gæld bør leasingforpligtelser der ikke allerede er indregnet i 

balancen, indregnes i posten i proforma regnskaberne og værdiansættelsesmodellen. Således tages der 

højde for ”off-balance” forpligtelser, som anses for en fremmedkapital der i forhold til den finansielle 

rapportering jævnfør årsregnskabsloven ellers vil være noteoplyst, også kaldet operationel leasing.  
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WACC kan bestemmes således: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝑁𝐼𝐵𝐿

𝑁𝐼𝐵𝐿 + 𝑀𝑉𝐸
 𝑥 𝑟𝑑  𝑥 (1 − 𝑡) +

𝑀𝑉𝐸

𝑁𝐼𝐵𝐿 + 𝑀𝑉𝐸
 𝑥 𝑟𝑒  

Hvor: 

NIBL =   markedsværdi af netto rentebærende gæld 

MVE =   markedsværdien af egenkapital 

rd =   rente på netto rentebærende gæld 

re =   aktionærernes afkastkrav 

t =   marginal skatteprocent 

Udtrykket af WACC som de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, er ovenfor udvist alene ved ejerne 

(egenkapital) og långivere (fremmedkapital) som kapitalindskydere med afkastkrav.  

Det er vigtigt at der tages hensyn til en langsigtet kapitalstruktur ved beregningen, her kan der med fordel 

anvendes samme kapitalstruktur som for børsnoterede virksomheder i samme branche.69 Det gælder særligt 

i de tilfælde hvor kapitalstrukturen måtte være meget svingende historisk, eller hvor der er skævdeling af 

kapitalstrukturen.  

En høj fremmedkapital fra långivere, der i modellen vil være en billigere finansieringsform grundet deres 

forholdsmæssige lave afkastkrav i forhold til ejerne, medfører større frit cash flow end ved finansiering med 

egenkapital, da ejernes afkastkrav typisk er højere. I samme eksempel vil det dog udvise en større finansiel 

risiko, så ejernes såvel som långiveres krav til afkast vil stige, grundet risiko og dette vil skabe større 

kapitalomkostninger, der i sidste ende vil medføre en højere WACC.  

Aktionærernes afkastkrav kan bestemmes på baggrund af den risikofrie rente tillagt den systematiske risiko 

kaldet beta, samt markedsrisikopræmie.  

Aktionærernes afkastkrav kan bestemmes således: 

𝐶𝐴𝑃𝑀 𝑟𝑒 =  𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 +  𝑏𝑒𝑡𝑎 +  𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒 

 
69 Petersen, Christian, Plenborg Thomas, Kinserdal Finn. Financial statement analysis. 2017. Side 29 
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I forhold til rente på rentebærende gæld vil man i praksis kunne indhente virksomhedens seneste låntagning 

for at have et skøn på størrelsen af risikotillægget.70 Den risikofrie rente kan estimeres til en rente svarende 

til renten for tiårige statsobligationer.  

Betaværdier bør findes på baggrund af en common sense betragtning, hvor man anvender beta for 

sammenlignelige virksomheder i branchen. Der er opstillet nedenstående tabel til fortolkning af Beta (β):  

β = 0 Risikofri investering 

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

β = 1 Risiko som markedsporteføljen 

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Tabel 3 – Oversigt Beta71 (Egen tilvirkning). 

I forhold til markedsrisikopræmier eller risikotillægget for den specifikke virksomhed vil det være 

nærliggende i praksis at inddrage virksomhedens ”kredit rating”.  

Hvis virksomheden ikke ligger inde med en sådan vurdering kan der anvendes data og nøgletal for 

sammenlignelige virksomheder i branchen.  

Her kan der henvises til Aswath Damodarans data omkring værdiansættelse på hans hjemmeside Damodaran 

online, som han har skabt på baggrund af udførte analyser og studier som der tilpasses løbende således data 

er anvendelig eftersom der sker markedsudsving og skift i tendenser. Disse data vil kunne bruges som 

inspiration i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder i praksis. 

I SMV-segmentet anses likviditet som værende en klar styrke i relation til virksomhedens driftsrisiko. Høj 

likviditet medfører således en lav likviditetsrisiko for virksomheden. Likviditetssituationen er en faktor for 

unoteret selskaber som bør korrigeres i ovenstående CAPM-model (ejernes afkastkrav), denne tillægges i 

formlen, således at afkastkravet tilgodeser likviditetsrisikoen. I praksis kan anvendes en likviditetsrisiko 

mellem en halv til fem.72 

 

 

 

 
70 Sørensen Ole. Regnskabsanalyse og værdiansættelse. 5.udgave. 2017. Side 42. 
71 Sørensen Ole. Regnskabsanalyse og værdiansættelse. 5.udgave. 2017. Side 40. 
72 Petersen Christian V., Plenborg Thomas. Værdiansættelse: et overblik over modeller til værdiansættelse. 2003. Side 
8 
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Rente på netto rentebærende gæld kan bestemmes således: 

𝑟𝑔 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠) (1 − 𝑡𝑠) 

Hvor: 

rg =   lånerenten 

rf =   risikofri rente 

rs =   risikotillæg (virksomhedsspecifik) 

ts =   skatteprocent 

Når diskonteringsrenten er beregnet, bruges denne til at tilbagediskontere de beregnede fremtidige frie cash 

flows på baggrund af budgettering tilbage til nutidsværdi. 

2.5.7 Øvrige antagelse om værdiansættelse 

Ved medarbejderaktieordninger er der tale om minoritetsaktieposter som tilbydes medarbejdere. 

”En værdiansættelse ved hjælp af multipler afspejler som udgangspunkt en værdiansættelse af en 

minoritetsaktiepost. Ved virksomhedstransaktioner der involverer en overtagelse af en majoritetspost, bør 

der derfor tages højde herfor. En majoritetspost dækker over muligheden for at påvirke cash flowet positivt i 

form af synergier og en reduceret risiko form af større indtjeningssikkerhed.”73  

Udover de anerkendte kapitalbaserede værdiansættelsesmodeller som for eksempel DCF-modellen, kan der 

også anvendes relative værdiansættelsesmodeller, som tager afsæt i multipler. Ved multipler som 

værdiansættelsesmetode anvendes ”peer-groups” som er sammenlignelige virksomheder, med nogenlunde 

samme karakteristika regnskabsprincipper på væsentlige områder, rentabilitet og vækst, samlet 

driftsmæssig- og finansiel risiko.74 Det vil sige at der foretages en form for benchmarking.  

Det kan være en udfordring i praksis at finde en ”peer-group” der kan passe på disse kriterier, således at 

værdiansættelsen i sidste ende vil give et udtryk for dagsværdi. Kvalitet af indtjeningen skal deles op i 

tilbagevendende og ikke-tilbagevendende, således at der isoleres virksomhedens evne til at skabe indtjening. 

Ikke-tilbagevendende er kompleks at opgøre i praksis.  

 
73 Petersen Christian V., Plenborg Thomas. Værdiansættelse: et overblik over modeller til værdiansættelse. 2003. Side 
7 
74 Petersen Christian V., Plenborg Thomas. Værdiansættelse: et overblik over modeller til værdiansættelse. 2003. Side 
7 
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Ikke-tilbagevendende begivenheder kan for eksempel være realiserede gevinster eller tab på salg af aktiver, 

hensatte omkostninger i relation til en retssag, eller nedskrivninger på tilgodehavender fra salg.75  

En multipel kunne være ”Price/earnings” også kaldet P/E, der betyder værdiansættelse af overskudskrone. 

Således vil sammenlignelige virksomheder i ”peer-group” ud fra en gennemsnitsbetragtning, sat i relation til 

virksomhedens egne finansielle data, hvormed dagsværdien således kan fastsættes.76 Udfordringen i praksis 

er at ingen virksomheder er ens, der skal således foretages en omfattende screening i forhold til de 

virksomheder der udvælges til ”peer-group” ud fra ovennævnte karakteristika. De relative 

værdiansættelsesmodeller og den screening der bør foretages ved selektering af ”peer-group” vurderes at 

være mindre ressourcekrævende end af foretage værdiansættelsen på baggrund af en DCF-model. 

2.5.8 Værdiansættelse af warrants og optioner 

Der er i foregående afsnit klarlagt principper for værdiansættelse af virksomheder til dagsværdi, i det omfang 

der er vurderet at være relevante i SMV-virksomheders sammenhæng. Når dagsværdien for selskabets aktier 

eller anparter er beregnet, bruges denne værdiansættelse af aktierne eller anparterne som input til 

værdiansættelse af warrants og optioner.  Ligningsrådet har opstillet en vejledende beregningsmodel til det 

formål at fastsætte den dagsværdiværdi af warrants og optioner på baggrund af en fastlagt dagsværdi af 

aktierne/anparterne, som følge af Ligningsrådets afgørelser TfS 1995.197.LR og Tfs 1995.242.LR. 

Skattestyrelsen har godkendt formlen i flere afgørelse, blandt andet ved SKM2010.714.SR. 

Ligningsrådets formel bestemmes således: 

𝐹 =
𝐻 𝑥 𝐿 𝑥 𝑅

100
 

Hvor: 

F =   tegningsrettens værdi i procent af markedskursen på en aktie 

H =  Aktie/anparts dagsværdi i procent af udnyttelseskursen 

L =  Løbetiden angivet i måneder 

R = diskonto på tildelingstidspunktet + 4 procent reduceret med 50 pct. Svarende til lånerenten 

efter skat 

 
75 Petersen, Christian, Plenborg Thomas, Kinserdal Finn. Financial statement analysis. 2017. Side 625 
76 Sørensen Ole. Regnskabsanalyse og værdiansættelse. 5.udgave. 2017. Side 26. 
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Optionerne vurderes at have en værdi teoretisk så længe der er tale om en løbetid. Dagsværdien af warrants 

og optioner kan ikke overstige værdien af den underliggende aktie. I SKM2016.103.SR underkendte 

Skattestyrelsen anvendelsen af Ligningsrådets formel i forbindelse med værdiansættelse af optioner. I denne 

afgørelse var der tale om et selskab der primært investerede i børsnoterede aktier og investeringsforeninger. 

Selskabets værdi kunne afspejles i værdien af dets beholdning af børsnoteret værdipapirer, trods der var tale 

om optioner til senere erhvervelse af unoteret aktier, hvor information om volatilitet normalt ikke er 

tilgængelig. Skattestyrelsen vurderede i afgørelsen at der var belæg for at Black-Scholes gav en mere 

retvisende værdiansættelse, fordi at selskabets aktiver og aktiviteter tillod information om volatilitet. 

Jævnfør afgørelserne TfS 1999.832.LR og SKM2002.540.LR kunne Ligningsrådets formel ikke anvendes da der 

kunne fremfindes information om de underliggende aktiers volatilitet, således var der ikke tale om et forhold 

af ”i mangel af bedre”. I en ejerledet virksomhed vis primære aktivitet ikke er investering i værdipapirer på 

et reguleret marked, vurderes Ligningsrådets formel stadig at kunne være vejledende. 

I de tilfælde hvor volatiliteten ikke kan bestemmes, så har Ligningsrådets formels en styrke ved at den er 

enkel og omkostningseffektiv at anvende i praksis, da elementerne i modellen udover dagsværdien af 

aktier/anparter er objektive og konstaterbare.77 Der stilles krav til løbetid i formlen, men denne vil fremgå af 

arbejdsgivererklæringen jævnfør aktieoptionslovens § 3 om oplysning af udnyttelsesperioden.  

2.6 Forarbejder til Aktieoptionsloven  

Aktieoptionsloven har til hensigt at forbedre vilkår for udbredelse af aktiebaseret vederlæggelse herunder 

incitamentsprogrammer. Jævnfør lovforslaget LFF 2004-01-28 nr. 150 er det lovgivers hensigt at bidrage til 

at virksomheder, i højere grad vil anvende medarbejderaktier. Det fremgår af bemærkningerne til 

lovforslaget: 

”Lovforslaget forbedrer virksomhedernes muligheder for at tiltrække kvalificerede medarbejdere og sikre 

medarbejderfokus og motivation. Derudover sikres virksomhedernes muligheder for at fastholde 

nøglemedarbejdere.”78 

På daværende tidspunkt var reguleringen på området uhensigtsmæssig i forhold til internationalt perspektiv.  

 

 

 
77 Andersen Anja, Christensen Esben, Jensen Steffen B., Barsøe Jacob. SR.2019.88 Aktieløn: Anvendelse af 
Ligningsrådets formel i praksis- skattemæssig værdiansættelse af køberetter og warrants i unoterede selskaber. 
78 LFF 2004-01-28 nr 150. Side 3. 
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Det var ofte udenlandske koncerner som initiativtager til aktiebaseret vederlæggelse og området var på 

daværende tidspunkt ikke reguleret hensigtsmæssigt, blandt andet regulering af forholdet ved fratrædelse 

som enten ”good leaver/bad leaver” og medarbejderens retstilling heraf i forhold til at købe eller tegne 

aktier. Forslaget om aktieoptionsloven er rettet mod at skabe klare retningslinjer for anvendelse af 

aktiebaseret vederlæggelse, i internationalt perspektiv og med henblik på at opnå positive ”upsides”. Ved 

udarbejdelsen af denne lov blev der nedsat et aktieoptionsudvalg indenfor ansættelsesretten, som skulle 

identificere barrierer og risici for udbredelse af aktiebaseret vederlæggelse, samt redegøre for hensyn og 

formål med reguleringen som blev implementeret ved aktieoptionsloven. Aktieoptionsudvalget skulle 

komme med anbefalinger der sikrer en afbalanceret regulering af både virksomheder og medarbejderens 

retstilling.  

Af lovforslaget fremgår det at nøglemedarbejdere, der har en viden, som særligt små, nystartede 

virksomheder er afhængige af, er etablering af medarbejderaktier et effektivt fastholdelseselement. Således 

vurderes det at aktieoptionsloven blandt andet har været tiltænkt SMV-segmentet.  

For at fastholdelseselementet har en effekt, skal forholdet ved medarbejderens fratrædelse overvejes. 

Såfremt medarbejderen betragtes som ”bad leaver”, for eksempel ved opsigelse, bør medarbejderen ikke 

være berettiget til at udnytte den tildelte medarbejderaktieordning. Har medarbejderen mulighed for dette, 

er der ingen konsekvens ved opsigelse, og dermed har ordningen ikke et fastholdelseselement.   

Senere blev der vedtaget en lovændring i aktieoptionsloven LFF 2018-10-03 nr. 10, der ændrede regulering 

af forholdet om medarbejderens fratrædelse. Jævnfør lovforslaget fremgår det at lovgivers hensigt er at 

arbejdsgiver tilbagekøber medarbejderens aktier til markedspris ved fratrædelse. Jævnfør forarbejderne kan 

der fortsat ikke indgås aftaler til ugunst for medarbejderen, således er det ikke muligt at indgå aftaler hvor 

arbejdsgiver kan tilbagekøbe aktier under markedspris.79 Lovændringen i 2018, medfører større aftalefrihed.  

Medarbejderaktieordninger beror på den indbyrdes aftale parterne imellem som tillader at arbejdsgiver og 

arbejdstager kan tilpasse aftalen efter de ønskede forhold. Der kan for eksempel frit aftales hvad der skal ske 

med optjente warrants eller optioner, i en fratrædelsessituation.   

Angående oplysningspligten har det været lovgivers hensigt at tilgodese medarbejderens mulighed for at 

afgøre favørelementet ved medarbejderaktieordningen og gøre medarbejderen i stand til at vurdere 

risikoelementet ved investeringen i virksomheden. Oplysningspligten er formel og en pligt som ikke kan 

fraviges jævnfør aktieoptionsloven § 3. 

 
79 LFF 2018-10-03 nr. 10, punkt 2.2. 
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Endelig implementeres lovforslagets ændring til funktionærlovens § 17 a, som tidligere har skabt tvivl om 

hvorvidt aktier, warrants og optioner kunne anses som aftale og sædvane, hvor funktionærer kunne kræve 

delvis ret i forbindelse med fratrædelse. Implementering sker ved at tilføje § 17 a, stk. 2, der henviser til 

aktieoptionslovens bestemmelser, ved købe- eller tegningsretter til aktier. 

2.7 Forarbejder til Ligningsloven § 7 P 

Der er ved lov nr. 84 af 30. januar 2019 indført fra 1. januar 2021 at der kan tildeles op til 50 procent af 

medarbejdernes årsløn i medarbejderaktier efter LL § 7 P hvor tildelingen ikke beskattes som lønindkomst 

som efter de øvrige reguleringer i LL §§ 16 og 28, men efter aktieindkomst.  

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre 

har indgået en aftale den 12. november 2017 om en række erhvervs- og iværksætteriinitiativer.80 Aftalen blev 

lavet under formodningen om at Dansk erhvervsliv er fundamentet for det danske velfærdssamfund. I aftalen 

blev der fastlagt en række politiske iværksætterinitiativer, som fortsat skulle sikre at Danmark har et stærkt 

erhvervsliv. Aftalen påpeger at det i nye mindre virksomheder, ofte kan være vanskeligt at rejse kapital, 

særligt fordi de ikke har samme adgang til internationale investorer, som de større virksomheder har. De 

mindre nyopstartede virksomheder er ofte afhængige af, at der er et velfungerende marked for at fremskaffe 

risikovillig kapital i Danmark, og det nævnes at der er brug for at forbedre denne adgang. Det skal blandt 

andet gøres ved at styrke aktiekulturen, så den enkelte borger kan engagere sig mere direkte i erhvervslivet. 

I aftalen står der at det skal være billigere for borgere og virksomheder. Der står ydermere at:  

”det administrative bøvl for virksomhederne skal reduceres”.81 

For at styrke iværksætter- og aktiekultur er der fastsat otte initiativer i aftalen. To af disse initiativer er 

relevante for afhandlingen og har medvirket til den endelige lempelse i LL § § 7 P, samt den større aftalefrihed 

i aktieoptionsloven. Der er tale om initiativ I 3 ”Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier” og I 4 ”Øget 

aftalefrihed og klarhed om reglerne i medarbejderaktieprogrammer”. Aftaleparterne mener at det er særligt 

vigtigt for nye mindre vækstvirksomheder at skabe bedre vilkår for aflønning med medarbejderaktier, da de 

ofte er mere udfordrede på likviditeten end de mere etablerede virksomheder. De har af samme årsag typisk 

ikke mulighed for at tilbyde en konkurrencedygtig løn til de bedste medarbejdere, men i stedet kan tilbyde 

medejerskab i virksomheden.  

 
80 Erhvervs- og Vækstministeriet, aftaletekst om regerings aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Fundet på 
regeringen.dk den 16. december 2021. Publiceret 12. november 2017. 
81 Erhvervs- og Vækstministeriet, aftaletekst om regerings aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Fundet på 
regeringen.dk den 16. december 2021. Publiceret 12. november 2017. Side 2. 
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Efter de normale forsigtighedsprincipper og lempelser i finanspolitikken, kræver en sådanne indførsel af 

skattefrie medarbejderaktier en række værnsregler for at sikre, at ordningen anvendes efter ovenstående 

hensigt. En lempelse målrettet til en bestemt gruppe af virksomheder, kræver EU-Kommissionen 

godkendelse i forhold til de EU-retslige statsstøtteregler. Denne aftale medførte at daværende skatteminister 

Karsten Lauritzen den 20. november 2018 fremsatte lovforslag nummer 114 omkring bedre vilkår for tildeling 

af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder.  

I indledningen under bemærkningerne til lovforslaget bekræftes det at formålet med lovforslaget er at 

forbedre vilkårene for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder. Forbedringen vil udvide 

virksomhedernes muligheder for at benytte incitamentsordninger til at motivere ved at aflønne og dele 

ejerskabet i virksomheden til medarbejderne. I baggrunden for lovforslaget pointeres det at nystartede 

virksomheder ofte har svært ved at fastholde og rekruttere nøglemedarbejdere, særligt grundet den 

begrænsede likviditet der typisk er i disse virksomheder, fremfor de mere etablerede virksomheder. 

Nøglemedarbejdere er essentielle, særligt i nystartede virksomheder, for at de kan udnytte deres fulde 

vækstpotentiale. Den lempeligere beskatning vil øge incitamentet til at være ansat i nyere, mindre 

virksomheder, med et ejerskab i virksomheden, som potentielt set står overfor en kommende vækst, som 

medarbejderen vil få en andel i. Herudover bidrager skattelempelsen til at motivere medarbejderne, samt 

imødegå eventuelle likviditetsudfordringer, da medarbejderne opnår en lavere beskatning og en 

skattemæssig udskydelse.  

Lovforslaget indebærer en forhøjelse af grænsen for den andel af årslønnen til 50 procent, som kan modtages 

indkomstskattefrit efter LL § 7 P, som tidligere var på maksimal 20 procent. Da forbedringen af vilkårene 

udelukkende er tiltænkt nye, mindre virksomheder, er der en række betingelser som skal være opfyldt for at 

kunne anvende den forhøjede grænse i lovforslaget. Nogle af betingelserne er opgjort på baggrund af 

årsregnskabet, hvor størrelsen på balance, nettoomsætning og antal ansatte har betydning for om 

virksomheden kan tildele sine medarbejdere op til den forhøjede grænse på 50 procent. Formålet med at 

anvende de allerede opgjorde tal i årsregnskabet, er at lette administrationen for denne type af 

virksomheder, da man er klar over at denne administration vil kunne tilføre ekstra omkostninger til en i 

forvejen likviditetsudfordret virksomhed.  

Lovforslaget tager højde for selskaber som er stiftet, men endnu ikke har været aktive på et marked, da det 

er dette der er afgørende for tidspunktet for hvornår aftalen indgås, og ikke stiftelsesdatoen. Den påbegyndte 

erhvervsmæssige aktivitet må ikke være mere end fem år før kalenderåret for hvor aftalen indgås, for at sikre 

og målrette ordningen til de nye virksomheder, som var formålet med aftaleparternes iværksætterinitiativer. 
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Det er ligeledes en betingelse at selvom selskabet er nystiftet, så kan det ikke indgå i ordningen, såfremt at 

det har deltaget i en skattefri omstrukturering, hvor der har været en aktivitet som er ældre end fem år.  

Lovforslaget skal styrke iværksætteri og innovation, hvorfor ordningen forbeholdes til aktive driftsselskaber 

med en reel erhvervsmæssig aktivitet, og ikke tildeles til virksomheder, vis aktivitet primært består i passiv 

kapitalanbringelse.  

Endelig er det en betingelse for anvendelse af ordningen at virksomheden ikke er omfattet af Europa-

Kommissionens rammebestemmelser for kriseramte virksomheder. Det er et krav, da det vurderes at udgøre 

en statsstøtte, at udvalgte virksomheder kan tildele aktier, optioner eller warrants indkomstskattefrit til sine 

medarbejdere, og det derfor skal godkendes af EU som lovlig statsstøtte. Lovforslaget er som bekendt 

godkendt af Europa-Kommissionen med indførelse fra den 1. januar 2021. I lovforslaget blev det vurderet, at 

der var gode muligheder for at ordningen vil blive godkendt af EU, da man mener at det er uforholdsmæssigt 

vanskeligt at rejse ekstern kapital for nye, mindre virksomheder, og ordningen derfor er med til at udbedrer 

en markedsfejl for denne type virksomheder i Danmark. 

Der vil være økonomiske konsekvenser, herunder implementeringskonsekvenser for det offentlige efter 

godkendelsen af lempelsen i LL § 7 P, og det er endnu for tidligt at måle størrelsen heraf. I lovforslaget 

kommer de med et umiddelbart bud på de økonomiske konsekvenser. Forhøjelse af grænsen for tildeling af 

medarbejderaktie i henhold til LL § 7 P, på op til 50 procent af årslønnen, vurderes i lovforslaget med 

betydelig usikkerhed at medføre et mindre provenu på omkring 35 millioner kroner årligt.82 Efter tilbageløb 

og adfærd er der skønnet et mindre provenu på 20 millioner kroner årligt, hvilket er 15 millioner mindre end 

det der var afsat til finansiering i erhvervs- og iværksætteraftalen, som er beskrevet øverst i afsnittet.  

Det vurderes i lovforslaget at de forbedrede vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre 

virksomheder har positive erhvervsøkonomiske konsekvenser, da der tilbydes mere fleksible 

aflønningsformer til medarbejderne. Dette vil føre til en bedre forhandlingsstyrke i konkurrencen om den 

kvalificerede arbejdskraft i de virksomheder, som kan anvende ordningen. Omvendt bliver de virksomheder 

som ikke kan anvende LL § 7 P stillet dårligere ved lovindførelsen.  

I lovforslaget vurderes der at være marginalt forøgede administrative byrder for de virksomheder, som 

vælger at benytte sig af de nye muligheder for tildeling af medarbejderaktier, da disse er underlagt samme 

indberetningspligt til Skatteforvaltningen, og har samme krav i indkomstregisteret, som der allerede gælder 

på de øvrige medarbejderaktieordninger.    

 
82 LFF 2018-11-20 nr. 114 – tabel 1. Forslagets samlede provenumæssige konsekvenser. 
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Et udkast til lovforslaget har været sendt til høring hos myndighederne og flere organisationer i en periode, 

og er sammenfattet i lovforslaget hvor de positive og negative konsekvenser er overvejet. Dette har 

resulteret i den endelige lovbekendtgørelse som trådte i kraft den 1. januar 2021. I bemærkningerne til 

høringen blev det præciseret at hvis et selskab vokser efter aftaletidspunkt for tildelingen af 

medarbejderaktier efter LL § 7 P, og dermed overskrider de fastlagte grænser, at dette ikke føre til at 

selskabet, skal med tilbagevirkende kraft skal anses for ikke at have opfyldt betingelserne.  

Det forslås i bemærkningerne at selskabet først skal anses for værende aktivt fra selskabets første 

kommercielle salg på markedet. Hermed skal selskabet ikke anses for værende aktiv når der laves et 

begrænset salg med henblik på at afprøve markedet. Ordningen må efter forslaget ikke tildeles af et 

kriseramt selskab, defineret i Europa-Kommissionens meddelelse om Fællesskabets rammebestemmelser for 

statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder (2014/C 249/01). Efter 

EU’s rammebestemmelser anses et selskab kun for kriseramt i dets første tre år efter stiftelsen, hvis selskabet 

er under konkursbehandling eller kunne begæres konkurs af dets kreditorer. Herefter betragtes selskabet for 

kriseramt, hvis over halvdelen af den tegnede selskabskapital, er forsvundet som følge af tab fra tidligere år. 

Kapitel 3 – Muligheder og udfordringer ved medarbejderaktieordningerne   

I dette kapitel vil ejerlederens muligheder og udfordringer ved anvendelse af medarbejderaktieordninger 

blive behandlet. Når ejerlederen skal overveje hvorvidt de skal tilbyde deres ansatte 

medarbejderaktieordninger, skal mulighederne og udfordringerne ved anvendelse af ordningerne 

sammenholdes. 

3.1 Muligheder ved anvendelse af medarbejderaktieordninger 

I dette afsnit vil mulighederne for anvendelse af medarbejderaktieordningerne blive behandlet, primært 

med ejernes synsvinkel. For at medarbejderne vil gå med til at anvende ordningerne, som en del af deres 

aflønning, er det vigtigt at få præciseret de muligheder og fordele der også er for medarbejderne.  

3.1.1 Fastholdelse af nøglemedarbejdere 

Ved anvendelse af medarbejderaktieordninger kan der opnås øget motivation og engagement blandt 

medarbejderne, som følge heraf vil produktivitet i virksomheden øges, da der arbejdes efter et fælles 

langsigtet mål.  
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Ved udvælgelse af medarbejdere til medarbejderaktieordninger er det Erik Banner-Voigts erfaring, at det er 

vigtigt at inddrage medarbejderne indledningsvist i processen forinden medarbejderaktieordningen 

etableres.83  

Virksomhedens ledelse bør forventningsafstemme med de ansatte om, hvorvidt de ønsker at investere i 

virksomheden, og om medarbejderne har de nødvendige ressourcer og risikovillighed til at kunne indgå 

medarbejderaktieordningen. Som nævnt tidligere er det særligt vigtigt for aktionærerne at 

nøglemedarbejdere holdes motiveret og tilknyttet til virksomheden. Ejerledere skal ved anvendelse af 

aktieaflønning, overveje om formålet med anvendelse af ordningen er et alternativ til en bonusaflønning til 

medarbejderne, eller om det er formålet at få medarbejderne ind i virksomhedens ejerkreds, så de har en 

større økonomisk risiko, og dermed et større engagement. Overordnet kan det nævnes at bonusaftaler og 

afgivelse af et mindre ejerskab til medarbejderne i selskabet er på kort sigt, og et større ejerskab er på 

længere sigt. Grænsen for hvornår der er tale om et større ejerskab, kan være forskelligt alt efter 

aktionærernes ønske.  

Det er vigtigt at der overfor de øvrige medarbejdere der ikke bliver tilbudt en medarbejderaktieordning, at 

de bliver informeret med en saglig begrundelse for fravalget af disse medarbejdere. Den saglige begrundelse 

kan være kriterier som: løn, anciennitet eller anden tydelig faktor, der kan anses for at være af objektiv 

karakter. 

 I en opinion til Børsen beskriver blandt andet direktør for tænketanken Demokratisk Erhverv, Magnus 

Skovrind Pedersen at der er tre fordele ved anvendelsen af medarbejderaktieordninger.84 Øget økonomisk 

lighed, motivation og produktivitet, samt en større demokratisk indflydelse i virksomhederne. For at disse 

fordele vil få størst effekt i praksis, er det vigtigt at de medarbejdere som tildeles ejerskab også anses for at 

have indflydelse i dagligdagen. Det kan for eksempel være nøglemedarbejdere som 

medarbejderaktieordningerne vil være relevante for, i relation til at opnå de tre af Magnus Skovring Pedersen 

beskrevne fordele for virksomheden og dennes ansatte.  

Som et praktisk eksempel kan nævnes Hudplejefirmaet Nøie der har benyttet sig af 

medarbejderaktieordninger. Firmaet blev etableret i 2019 og kan således betegnes som et startup. Nøie står 

overfor en vækstrejse som de har tilbudt alle fuldtidsansatte at få ejerandel i. Virksomheden er tidlig i sin 

livscyklus.  

 
83 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 58-59. 
84 Begtrup-Bright Emil, Pedersen Magnus Skovrind. Børsen. Debat: Medarbejderejerskab øger motivation og 
produktiviteten, men ny rapport viser, at for få er ombord. Publiceret 30. juni 2021. 
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Business Angel samt tidlig investor i virksomheden Frederik Lysgaard Vind er nu blevet HR-Chef i 

virksomheden og har været med til at etablere medarbejderaktieordningerne. Motivationen for at benytte 

sig af medarbejderaktieordninger beskriver han som værende at medarbejderne og virksomheden arbejder 

mod samme mål. Frederik Lysgaard Vind udtaler:  

”Det er absolut ikke normalt, at alle startups gør det her, men vi gør det for at styrke engagement”.85 

Virksomheden har således valgt at gå væk fra traditionelle bonusser da ledelsen har vurderet at 

virksomheden ved anvendelse af medarbejderaktieordninger opnår et større engagement hos 

medarbejderne når de besidder ejerandele. Der er således nogle positive ”upsides” ved brugen af 

medarbejderaktieordninger, dels engagement, fastholdelse af medarbejdere, motivation for at arbejde mod 

et fælles mål, samt de skattemæssige fordele for medarbejderen. Ét af de tre hovedformål ved anvendelse 

af medarbejderaktieordninger jævnfør Erik Banner-Voigt er at der blandt andet skabes en stærkere 

tilknytning af medarbejderne til virksomheden, og dette bidrager til fastholdelsen af nøglemedarbejdere.86 

Magnus Skovring Pedersen og Frederik Lysgaard Vind mener begge at medarbejderaktieordningerne kan 

bruges som værktøj til fastholdelse af medarbejdere i virksomheden og det er vigtigt at virksomheden har de 

kompetencer der er nødvendige for at sikre langsigtet strategiplaner.  

I et litteraturstudie om fordele og ulemper af medarbejderejede virksomheder foretaget af professor ved 

CBS, Niels Mygind og lektor ved CBS, Thomas Poulsen beskrives effekten af medarbejderaktieordninger 

blandt andet at medfører øget produktivitet og andre resultatmål i takt med at medarbejdernes ejerskab 

bliver både dybt og bredt.87 Dybt i forhold til den faktiske ejerandel som medarbejderne besidder og bredt i 

forhold til den kreds af medarbejdere der besidder ejerskab. Der kan ligeledes henvises til en undersøgelse 

af medarbejderejerskab i amerikanske selskaber fra Brent Kramer der er PhD i økonomi, hvor fordelene 

relateret til øget produktivitet var størst i de virksomheder der havde relativ få medarbejdere.88 

Undersøgelsen viste at amerikanske SMV-virksomheder har opnået øget produktivitet ved anvendelse af 

aktiebaseret vederlæggelse.  

 

 
85 Sennov Sacha. Watchmedier. Startup giver alle medarbejdere ejerandele: ”Flere burde gøre det". Publiceret 19. 
januar 2021. Side 2.  
86 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 43. 
87 Mygind Niels, Poulsen Thomas. Medarbejderejede virksomheder: Fordele og ulemper. 2020. 
88 Kramer Brent. Employee ownership and participation effects on outcomes in firms majority 
employee-owned through employee stock ownership plans in the US, Economic and Industrial 
Democracy 31. Side 449–476. 
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Ifølge Erik Banner-Voigt har medarbejderaktieordningen størst effekt i forhold til de positive ”upsides”, når 

eksterne faktorer har mindst mulig påvirkning på aktiernes kurs og dermed påvirkning på værditilvæksten af 

virksomheden.89 Det skal derimod være medarbejderens egen indsats som påvirker aktiekursen, da denne 

vurderes at være motiverende. Således anses der for at være overensstemmelse mellem Erik Banner-Voigts 

iagttagelser og Kramers undersøgelse. Kramer, Niels Mygind og Thomas Poulsen mener der skabes øget 

produktivitet i mindre virksomheder som følge af anvendelsen af medarbejderaktieordninger.  

Den øget produktivitet vurderes at have mærkbar effekt særligt i SMV-virksomhederne, da virksomhedens 

forskellige funktioner i mindre virksomheder varetages af færre medarbejdere end i større virksomheder, 

grundet omfanget af arbejdsopgaver og ressourcer til rådighed. Ved at relativ få medarbejdere har ansvaret 

for at varetage en given funktion, forventes det at der vil være større mærkbar forskel hvis medarbejderen 

har øget produktivitet, eftersom fleksibiliteten er lav ved få medarbejdere i en funktion, da funktionen i 

højere grad er påvirket af den enkelte medarbejders produktivitet og arbejdsindsats.  

Den øget produktivitet i virksomheder jævnfør Kramers undersøgelse stemmer overens med Magnus 

Skovrind Pedersens beskrivelse af fordele ved anvendelse af medarbejderaktieordningerne. Samtidig anses 

der for at have en relation til Niels Mygind og Thomas Poulsens litteraturstudie hvor den mærkbare effekt er 

størst ved bredt og dybt ejerskab, da disse vil medføre at produktivitetsgevinsten vil være stigende med 

medarbejderejerskab som bør ske til nøglemedarbejdere som anses for at have indflydelse i virksomheden.90  

På baggrund af ovenstående vurderes det at medarbejderaktieordninger er hensigtsmæssige i SMV-

segmentet til at opnå øget produktivitet igennem motivation og engagement der opstår når medarbejderen 

får ejerskab. Særdeles fordi produktivitetsgevinsten skaber en fordel for virksomheden.  

Herudover kan medarbejderaktieordninger formelt være et værktøj til fastholdelse af medarbejder, dette 

kan ske i selve udformning af medarbejderaktieordningen i relation til warrants og optioner der har 

forskydning i tid, i form af tildeling- og udnyttelsestidspunkt også kaldet vesting perioden.91 Normalt vil 

medarbejderen have krav på det vederlag personen har optjent sig ret til i løbet af et regnskabsår. I tilfælde 

af at medarbejderen fratræder sin stilling i løbet af et regnskabsår vil medarbejderen således have 

forholdsmæssig ret til vederlæggelse som følger aftale eller anden sædvane jævnfør funktionærlovens § 17.  

 

 
89 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 46. 
90 Mygind Niels, Poulsen Thomas. Medarbejderejede virksomheder: Fordele og ulemper. 2020. Side 15. 
91 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 47. 
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Warrants og optioner er ikke omfattet af funktionærlovens bestemmelser jævnfør funktionærloven § 17, stk. 

2. Disse reguleres i stedet efter den faktiske medarbejderaktieordning der binder arbejdsgiver og 

medarbejder, som skal overholde formalia og krav efter aktieoptionsloven. Arbejdsgiver har blandt andet 

særlige krav om oplysningspligt efter aktieoptionsloven § 3 som regulere krav til arbejdsgivererklæringen, 

hvor der blandt andet oplyses om tildelings- og udnyttelsestidspunkt. Det er således muligt at anvende 

medarbejderaktieordninger som et værktøj til at fastholde nøglemedarbejder, da medarbejderen i perioden 

mellem tildelings- og udnyttelsestidspunkt får vederlag i form af optjening af ret til warrants eller optioner, 

men i en fratrædelsessituation vil de af medarbejderen optjente, men ikke udnyttet optioner eller warrants 

fortabes og således vil medarbejderens ret ikke repræsentere en reel økonomisk værdi.  Medarbejderen vil 

så at sige miste en andel af vederlæggelsen i tilfælde af fratrædelse i vesting perioden.   

Jævnfør Legalhero som leverer juridisk bistand online, oplever de i praksis at der gennemsnitligt vælges 

treårig vesting periode i medarbejderaktieordninger hos deres klienter. Således skal medarbejderen være 

aktiv i virksomheden i tre år før der er mulighed for udnyttelse af sin aktiebaseret vederlæggelse.92  

Medarbejderaktieordningens formalia bør formuleres med en klar definition af ”good leaver/bad leaver” 

situationen eftersom definitionen at forholdene fra 1. januar 2019 ikke længere fremgår af aktieoptionsloven 

grundet lempelse til større aftalefrihed. Ejerlederen skal have for øje at medarbejderaktieordningen skal 

anses for fordelagtig og gunstig fra medarbejderens synsvinkel, med hensyn til at opnå tilslutning til 

ordningen. Det kan blandt andet være udnyttelseskursen jævnfør medarbejderaktieordningen, som for 

medarbejderen kan opfattes som favørelement, i relation til at vurdere om aftalen er fordelagtig eller ej for 

medarbejderens synsvinkel.93 Hvis udnyttelseskursen ligger under markedskursen kan medarbejderen 

gennemskue en gevinst og dette kan synes fordelagtig. Aktieoptionsloven tillader en vis aftalefrihed, det skal 

dog foreligges klart til hvilken kurs medarbejderen udnytter deres rettigheder. Det kan være vanskeligt i SMV-

virksomheder at fastlægge hvorvidt kursen repræsenterer en gevinst eller ej, grundet manglende kendskab 

til markedskursen. Ejerlederen kan således overveje at bidrage til gennemsigtighed ved at give 

medarbejderne som indgår ordningen informationer herom. Udnyttelseskursen kan således både skrives 

som en reel fastsat kurs, men også en kurs på tildelingstidspunktet med årlig fastsat procenttillæg.  

Det er vigtigt at ejerlederen forstår formalia som en faktor, der kan bidrage til øget fastholdelse, fordi 

medarbejderen i situationer hvor ansættelsesforholdet stopper ikke vil få fuldt udbytte af sin vederlæggelse, 

hvis medarbejderen betragtes som ”bad leaver”.  

 
92 LegalHero.dk. Selskabs- og erhvervsret > warrantsprogrammer og aftaler om tildeling af warrants. Besøgt den 14. 
november 2021. 
93 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 96. 
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Ligeledes skal ejerleder være opmærksom på vigtigheden af overholdelse af oplysningspligten, eftersom 

misligholdelse kan medføre godtgørelse til medarbejder jævnfør aktieoptionsloven § 7. Det er også vigtigt at 

ejerlederen har for øje at det ikke er tilladt at medarbejderaktieordningens betingelser er i strid med AFTL § 

36 om urimelige forhold eller strider mod redelig handlemåde, som betyder at betingelser ikke kan stride 

mod anden lovgivning blot fordi parterne har aftalt det. Så længe betingelser for tildeling ikke strider mod 

anden lovgivning, så vil betingelserne i medarbejderaktieordningen kunne bidrage til at medarbejderne bliver 

mere motiveret. Dette kan ske ved at der bliver indført retningslinjer for tildeling som kan være forskellige 

performance mål og disse kan være både personlige mål og virksomhedsresultatmål.94 

Det er vigtigt at ejerleder oplyser kriterier og retningslinjer for tildeling i arbejdsgivererklæringen. Jævnfør 

Erik Banner-Voigt vil det skabe den størst mulige effekt for motivation og engagement blandt medarbejdere, 

når der er særlige retningslinjer og mål der skal opfyldes, før at medarbejderen bliver tildelt 

medarbejderaktier.95  

3.1.2 Medarbejdere træffer beslutning i aktionærernes interesse 

Når medarbejderen får ejerskab i virksomheden, vil det være naturligt at personens interesse i forhold til sin 

tilstedeværelse i virksomheden ændres. Medarbejderen går fra alene at blive vederlagt for sin indsats ved 

kontantaflønning, som bunder i en formel aftale mellem, arbejdsgiver- og tager, til at vederlæggelsen sker i 

form af en kombination af kontantaflønning og aktiebaseret vederlæggelse som består af aktier eller 

anparter, warrants eller optioner som påvirkes af virksomhedens værdi.  

Aktiebaseret vederlæggelse vurderes for medarbejderen at være præget af fremtiden som 

usikkerhedselement, der taler for at medarbejderen får en mere langsigtet interesse i virksomhedens virke 

og værdiskabelse, fremfor medarbejderen blot vederlægges med kontantaflønning hvor udbyttet for 

personens tilstedeværelse er kendt og sikkert. Medarbejderaktieordninger er risikopådragende for 

medarbejdere, da personen investerer en andel af sin løn i virksomheden og løber således en risiko for det 

endelig økonomiske udbytte af sin investeret kapital, fremfor kontantaflønning.  

Det vurderes at principal-agent teoriens problemstilling med hensyn til at medarbejdere ikke tager 

beslutninger i aktionærernes interesse har mindre effekt i ejerledet virksomheder, grundet den kontrol der 

udføres i virksomheden ved ejerlederens tilstedeværelse i dagligdagen.  

 
94 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 82. 
95 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 60. 
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Det vurderes at principal-agent teorien er en mindre udfordring i SMV-segmentet, end i større virksomheder, 

hvor aktionærerne ikke har samme mulighed for at kontrollere medarbejdernes arbejde i dagligdagen. 

Medarbejderen vil være præget af løninteresse som en væsentlig egeninteresse som er modydelsen for 

arbejdet i virksomheden. Løninteressen anses ikke for at bidrage til at medarbejderen af natur vil interessere 

sig for virksomhedens evne til at skabe overskud der går til ejeren, så længe medarbejderen kan være sikker 

på at ansættelsesforholdet fortsætter, samt at personen vederlægges i det aftalte omfang som 

medarbejderen finder rimelig.  

Medarbejderaktieordninger kan anvendes til at ændre nøglemedarbejderens interesse fra alene 

løninteresse, til også at skabe interesse der er mere langsigtet for virksomheden og de øvrige aktionærer, 

som evnen til at skabe overskud, samt egenkapitalforrentning.  

Medarbejderaktieordninger kan således anvendes til i sidste ende at have en positiv påvirkning på 

virksomhedens finansielle afkast.96 Jævnfør Niels Myginds og Thomas Poulsens litteraturstudie vil 

medarbejdere med større identifikation med virksomheden, som led i medarbejderejerskab, have større 

tendens til at bidrage til funktionens samlede indsats og kontrollere denne, fordi medarbejderen tager 

ejerskab for sin indsats med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for virksomheden på lang sigt.97 

Desuden vil medarbejderens opfattelse af kontantaflønning kontra virksomhedens overskud ikke længere 

opfattes som modstridende faktorer i lige så høj grad, eftersom medarbejderen igennem sit ejerskab får 

andel i samlede værditilvækst for virksomheden.98  

I relation til principal-agent teorien så vurderes medarbejderaktieordninger at kunne mindske den 

asymmetriske information, hvilket er en fordel for virksomheden. Når medarbejdere igennem ejerskab 

indgår i et interessefælleskab med virksomhedens øvrige aktionærer, har medarbejderne indsigt i den daglige 

drift som følge af sin funktion i virksomheden, og kan samtidig med have indsigt i strategiske målsætninger 

for virksomheden. Ejerleder skal have for øje at medarbejderne kan have forskellige holdninger til blandt 

andet investeringer i virksomheden, alt efter den gruppe eller funktion medarbejderen repræsentere.99  

Ved at skabe et interessefællesskab mellem medarbejder og ejerleder kan virksomheden ved anvendelse af 

medarbejderaktieordninger skabe en forståelse for et fælles mål der ønskes opnået for at sikre blandt andet 

øget beskæftigelse der tilgodeser medarbejdere i virksomheden, samt ejerne af virksomheden.  

 
96 Mygind Niels, Poulsen Thomas. Medarbejderejede virksomheder: Fordele og ulemper. 2020. Side 13. 
97 Mygind Niels, Poulsen Thomas. Medarbejderejede virksomheder: Fordele og ulemper. 2020. Side 15. 
98 Mygind Niels, Poulsen Thomas. Medarbejderejede virksomheder: Fordele og ulemper. 2020. Side 7. 
99 Mygind Niels, Poulsen Thomas. Medarbejderejede virksomheder: Fordele og ulemper. 2020. Side 7. 
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Det er det psykologiske ejerskab som særligt kommer til udtryk når medarbejderen kan identificere sig med 

virksomheden.100 Medarbejderen skal være i stand til at identificere sig med virksomheden og dets mål for 

at kunne træffe beslutninger i aktionærernes interesse, eftersom det psykologiske ejerskab betyder at 

medarbejderen arbejder efter samme mål som ejerne. Et af de tre hovedformål ved anvendelse af 

medarbejderaktieordninger jævnfør Erik Banner-Voigt er blandt andet at medarbejderne træffer 

beslutninger i aktionærernes interesse.101 Udnyttelseskursen kan påvirke den risikoprofil medarbejderen bør 

tilhører for at opnå synergi med de øvrige aktionærer. Ejerlederen bør derfor vurdere denne risiko og tilpasse 

udnyttelseskursen herefter. Samtidig skal ejerlederen overveje at medarbejderne typisk ikke er lige så 

risikovillige og har anden opfattelse omkring tolerance overfor mulige tab, end aktionærerne og eksterne 

investorer.102 Der bør i denne forbindelse risikojusteres i forhold til den medarbejder som tilbydes at købe 

sig ind, således at medarbejderen vil træffe beslutninger som er risikojusteret til at svare til de øvrige 

aktionærers i videst muligt omfang. 

På baggrund af ovenstående vurderes det at medarbejderaktieordninger er hensigtsmæssige i SMV-

segmentet til at bidrage til at medarbejdere i højere grad træffer beslutninger på aktionærernes vegne som 

følge af en mere langsigtet horisont og interesse for virksomhedens performance, da en andel af deres egen 

vederlag afhænger af fremtiden som vurderes at være præget af usikkerhed. Desuden skal 

interessefællesskab og ejerlederens bidrag til medarbejdernes psykologiske ejerskab resultere i at 

medarbejdere arbejder efter samme mål som aktionærerne. Når medarbejderen tildeles ejerskab og bliver 

motiveret igennem medarbejderaktieordning, vil incitamentet for at personen træffer beslutninger i 

aktionærernes interesse altså blive forbedret, men det er ikke med sikkerhed at personen vil træffe den 

økonomisk korrekte beslutning hver gang. Dette sker i relation til ”bounded rationality”, da medarbejderne 

til trods for motivationsfaktorer, engagement og identifikation til virksomheden ikke har fuldkommen 

information, og samtidig er præget af begrænset kapacitet og tid til evaluering af konsekvenser ved 

handlingen.  

Medarbejderens incitament for at træffe den økonomisk bedste beslutning vurderes at være præget af 

egeninteresse i form af ejerskab, eller retningslinjer for optjening af ret til ejerskab således at medarbejderen 

i overvejende sandsynlighed burde træffe den økonomisk bedste beslutning. Men i praksis vil det være 

umuligt for medarbejderen at træffe denne hver gang, grundet ”bounded rationality”. 

 
100 Pierce Jon L., Kostova Tatiana, Dirks Kurt T. Toward a Theory of psychological ownership in organizations. Academy 
of management. 2001. Side 298-310. 
101 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 43. 
102 Eisenhardt Kathleen M., Agency Theory: An Assesment and Review, side 58 ff. 
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3.1.3 Mulighed for at tiltrække kompetencer 

Virksomheder er afhængige af at have de ressourcer, kompetencer, kapital til rådighed for at indfri sine 

målsætninger, samt sikre sin værdiskabelse i samfundet på lang sigt. I en artikel fra Watchmedier fremgår 

det at en af verdens største venturefonde ”Index Ventures”, der blandt andet er engageret i Sonos og 

Dropbox, anbefaler at deres selskaber anvender optioner og warrants i forbindelse med aflønning af 

medarbejderne.103 Medarbejderaktieordningerne skaber mere likviditet i selskaberne som er vigtigt i 

startups, eftersom medarbejderne i mindre omfang, skal aflønnes kontant. 

Medarbejderaktieordninger kan anvendes til at tiltrække kompetencer, blandt andet i virksomheder der står 

overfor en vækstrejse og mangler de nødvendige kompetencer der skal til for at målsætningen kan indfries. 

Overordnet vurderes der at være to situationer, hvor medarbejderaktieordninger kan være relevant i 

forbindelse med at tiltrække kompetencer til virksomheder. De to situationer indeholder ligeledes likviditets- 

og tilknytningsmæssige fordele.    

Forskellen på de to situationer er virksomhedens fase i virksomhedslivscyklus, der kendetegnes ved opstart 

til udfasning.104 Første situation er iværksættervirksomheder der anses for nye, mindre virksomheder som 

har mulighed for at tilbyde medarbejderaktieordninger efter reglerne i LL § 7 P når virksomheden har haft en 

levetid på under fem år. 

Virksomheden befinder sig i opstartsfasen og kompetencerne der anses for nødvendige, er ikke allerede til 

stede i virksomheden. Ejerlederen ønsker fremdrift for virksomheden, men erkender at likviditeten og 

kapitalen ikke kan muliggøre kontantaflønning af de potentielle medarbejdere. En sådan situation beskriver 

ejerleder Christian Visti Larsen i fintech virksomheden Newbanking, der levere teknologiske compliance-

løsninger til finanssektoren. Han har oplevet at det er svært at tiltrække ekspertviden og kompetencer til sin 

virksomhed. Han mener blandt andet at det er svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, da virksomheden 

ikke kan tilbyde konkurrencedygtige lønninger. Dette medfører at danske iværksættervirksomheder kan have 

svært ved at få den nødvendige knowhow og kompetence for at sikre fremtidig vækst.105  

 

 

 
103 Sennov Sacha. Watchmedier. Startup giver alle medarbejdere ejerandele: ”Flere burde gøre det". Publiceret 19. 
januar 2021. Side 2. 
104 Net2change.dk > vidensbank > artikel bank > livscyklus. Besøgt 10. november 2021. 
105 Hansen Stefan Nygaard, Holm Jeppe Maagaard. Finanswatch. Fintech-direktør overvejer at forlade Danmark: "Det 
handler om, hvad der er bedst for forretningen". Publiceret 4. juni 2021. Besøgt 11. oktober 2021. 



Side 60 
 

Medarbejderaktieordninger kan likviditetsmæssig gavne situationen for ejerlederen i 

iværksættervirksomheder, hvor likviditeten ikke kan sikre en konkurrencedygtig løn til den eller de 

medarbejdere som virksomheden ønsker at tiltrække og anser for at give virksomheden de nødvendige 

kompetencer. Christoffer Weis Thomasen Co-founder og CEO fra Seasony der udvikler robotter og Charlotte 

Rønje, Co-founder og direktør fra Jamii.one der tilbyder app-baseret services som lån og forsikring til 

udviklingslande, beskriver at de har gjort brug af medarbejderaktieordninger med succes.106  

Seasony og Jamii.one er begge iværksættervirksomheder som ikke har haft de nødvendige kompetencer til 

at understøtte virksomhedernes vækstrejse, og medarbejderaktieordninger har muliggjort at 

virksomhederne kan tiltrække erfaring og kompetencer til virksomhederne, som ellers ikke ville have været 

muligt fordi den konkurrencedygtige løn vurderes at være højere end hvad der likviditetsmæssigt har været 

muligt for virksomhederne.  

De nævnte virksomheder har et vækstpotentiale, således er det tiltalende fra medarbejdernes synspunkt, da 

deres aktiebaseret vederlæggelse påvirkes af værdien af virksomheden fremadrettet. Jævnfør Erik Banner-

Voigt er medarbejderaktieordninger ikke relevante i alle typer virksomheder, da det skal være attraktivt for 

medarbejderen igennem fremtidig værditilvækst, samt for virksomheden ved en række driftsmæssige 

”upsides”, foruden den likviditetsmæssige gevinst på kort sigt.107 Således er medarbejderaktieordninger altså 

særligt relevante i startups og virksomheder med vækstpotentiale. 

Nye, mindre virksomheder kan jævnfør LL § 7 P, stk. 2, nr.2 og stk. 7, tildele medarbejderne aktier eller 

anparter, warrants eller optioner op til 50 procent af medarbejderens årsløn, såfremt kravene herfor er 

opfyldt. Ejerleder kan således tilbyde de potentielle medarbejdere ejerandele, samtidig med udskydelse af 

beskatning af værdien af aflønningen der ikke sker kontant. Medarbejderen vil igennem sin 

medarbejderaktieordning få andel i værditilvæksten fremadrettet og herigennem mulighed for at investere 

den del af vederlaget som ikke udbetales kontant, brutto i virksomheden, da der ikke er nogen skattebetaling 

før salg af aktierne. Det betyder at ejerlederen kan tilbyde medarbejderne en samlet lønpakke som kan være 

konkurrencedygtig, hvor virksomhedens likviditet tilsvarende tilgodeses. Det er ydermere muligt for 

iværksættervirksomheder at tilbyde medarbejderaktieordninger efter LL § 16 og LL § 28, men det vurderes 

at være skattemæssigt fordelagtigt i forhold til udskydelse af beskatning for medarbejderen ved anvendelse 

af LL § 7 P eller LL § 28. 

 
106 Madsen Peter G. H., Dansk Industri. Iværksætter: Aktieløn er et fantastisk værktøj til bedre medarbejdere. 
Publiceret 8. april 2021. Besøgt 14. november 2021. 
107 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 56. 
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Den anden situation afhandlingen henvender sig til, er de mere etablerede virksomheder i SMV-segmentet 

der ønsker at vækste og ejerlederen i denne forbindelse må erkende, at trods forretningen er rentabel må 

der fortsat sikres vækst igennem nye markeder, produkter og andre aktiviteter. Ejerlederen kan have 

interesse i at sin veletableret forretning kan fortsætte i fremtiden, da denne har investeret megen tid og 

penge i virksomheden, samt måske ser den som sin ”sikkerhed” i relation til sit otium. 

Medarbejderaktieordninger jævnfør LL § 7 P kan ligeså anvendes. Der antages at disse er veletableret 

virksomheder og det forudsættes at disse har en levetid over fem år og er således ikke at kunne omfattet af 

særregler der er tiltænkt iværksættervirksomheder. Således har de etablerede virksomheder i stedet 

mulighed for at tildele op til 10 procent af medarbejderens årsløn til en begrænset kreds af medarbejdere. 

Der kan tildeles op til 20 procent af medarbejderens årsløn når minimum 80 procent af medarbejderne i 

virksomheden tilbydes medarbejderaktieordning jævnfør LL § 7 P, stk. 2, nr. 2. Tildeling vil således være 

indkomstskattefri for medarbejderen indtil medarbejderen sælger sine aktier. I stedet vil medarbejderen 

blive beskattet på udnyttelsestidspunktet i tilfælde af medarbejderaktieordninger efter beskatningsreglen i 

LL § 28. Således er der overfor medarbejderen forskel på det skattemæssige aspekt i forhold til den 

medarbejderaktieordning der tilbydes. Ved en medarbejderaktieordning efter LL § 7 P, er der muligt at tildele 

aktier, som ikke er muligt efter LL § 28. Det kan således være en fordel at kunne tildele ejerskab for at 

tiltrække nye kompetencer. De positive ”upsides” ved tildeling, vurderes at være stærkest i vesting perioden, 

da medarbejderen har størst motivation for at indfri retningslinjer og betingelser i denne periode.  

I forhold til kapitalfremskaffelse vil de etablerede virksomheder kunne gøre brug af 

medarbejderaktieordninger til at tiltrække kompetencer og investorer kombineret. Virksomheden vil opnå 

kompetencer som er nødvendige, samtidig med at de ikke eksternt skal afgive ejerskab for efterfølgende at 

kunne tilbyde tilstrækkelig kontantaflønning. I følge Frederik Lysgaard Vind har medarbejderaktieordningen 

medvirket til at Nøie har afgivet mindre ejerskab til eksterne investorer.108 Afgivelse af ejerskab mod likviditet 

fra investorer er ofte set som værktøj til at fremskaffe nødvendig kapital. I Nøies tilfælde har 

medarbejderaktieordninger påvirket kapitalsituationen positivt ifølge Freder Lysgaard Vind, hvor 

virksomheden motiverer deres medarbejder, samtidig med at der ”spares” på likviditeten ved at aflønne med 

aktier og dette har medført at behovet for at fremskaffe kapital ved at afgive ejerandele faktisk har været 

lavere end hvis de ikke havde gjort brugt af medarbejderaktieordningerne.  

 

 
108 Sennov Sacha. Watchmedier. Startup giver alle medarbejdere ejerandele: ”Flere burde gøre det". Publiceret 19. 
januar 2021. Side 2. 
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I relation til beskatning kan det være fordelagtigt for medarbejderen at aftalen reguleres efter LL § 7 P, men 

her bør virksomheden forventningsafstemme med de potentielle medarbejdere om hvorvidt 10 procent af 

årslønnen i tildeling er tilstrækkeligt. Såfremt op til 20 procent af årslønnen vil være tilstrækkeligt må 

ejerlederen vurdere om det er hensigtsmæssigt at tilbyde op til 80 procent af virksomhedens medarbejdere. 

Hvis medarbejdere med kompetencer der ønskes tiltrukket, kræver højere tildeling vil det være muligt at 

tildele efter LL § 28, som ikke er maksimeret. Det er muligt at kombinere beskatningsreglerne, såfremt dette 

anses for mest optimalt. For eksempel kan nøglemedarbejdere, som er blevet tilbudt 20 procent i optioner 

eller warrants anvende LL § 7 P på de første 10 procent og LL § 28 på den resterende del. Sidst bør nævnes 

at der er muligt efter LL § 16, der sidestiller tildeling af aktier, warrants og optioner med almindelig 

lønindkomst, hvorfor der ikke være nogen latent skat fra medarbejderens side og det kan i nogle tilfælde 

være mere simpelt og give en bedre mavefornemmelse at der således ikke påhviler medarbejderen en 

utilsigtet skattebyrde på et senere tidspunkt.  

I en artikel i Børsen efterlyser chefen for iværksætterpolitik Jasmina Pless, at regeringen indkalder til 

forhandlinger om initiativer til at styrke iværksætteri i Danmark.  

Særligt efter afskaffelserne af iværksætterselskaber, som giver startups et større kapitalkrav ved stiftelse af 

et kapitalselskab.109 Det fastslås i artiklen at det er vigtigt at sikre at succesfulde vækstvirksomheder kan 

vokse sig store i Danmark, og ikke føler sig tvunget til at rykke til udlandet grundet dårligere muligheder for 

at få kvalificeret arbejdskraft og tilstrækkeligt med vækstkapital. Jasmina Pless henviser til Dansk Erhverv, 

der har undersøgt, hvad deres iværksættermedlemmer oplever af barrierer for at kunne vækste i deres 

virksomhed.110 I undersøgelsen har 39 procent af iværksættermedlemmerne nævnt at rekruttering af 

medarbejdere med de rette kvalifikationer er en barriere for væksten i virksomheden, hvorfor det anses for 

at være en vigtig faktor i startup virksomheder. Herudover finder 16 procent, det at holde på dygtige 

medarbejdere som en barriere for vækst i deres virksomhed, hvor 13 procent af disse mener at det kun er i 

nogen grad. Sammenholdt med nogle af de øvrige barrierer ser dette altså ikke ud til at være en væsentlig 

faktor, hvorimod adgang til kapital er klart den væsentligste, da 66 procent af medlemmerne finder dette 

som en barriere for vækst. Forbedring af adgangen til kapital behandles i nedenstående afsnit omkring de 

likviditetsmæssige muligheder der er ved anvendelse af medarbejderaktieordninger.  

 
109 Pless Jasmina, chef for iværksætterpolitik. Debat | Dabsj Erhverv: Hvor bliver regeringens sagnomspundne 
iværksætterforhandlinger af? Børsen.dk. Publiceret 8. november 2021. 
110Sinkjær-Rasmussen Christine. Dansk Erhverv. Adgang til kapital er største barriere for vækst i startups. Publiceret 
20. september 2021. 
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3.1.4 Likviditet 

Likviditet er særlig vigtig for ejerlederen i relation til at drive virksomheden. Det er omdrejningspunktet i 

forhold til hvorvidt virksomheden bliver en succes, eller bliver nødt til at lukke fordi der ikke er tilstrækkelig 

med kapital til at betale sin forpligtelser i takt med de forfalder, for eksempel i form af leverandører og løn 

til medarbejdere. Sidst nævnte finder relevans i forhold til medarbejderaktieordninger, hvor der er muligt at 

tilbyde en andel af lønnen som medarbejderaktier, dermed vil den samlede lønpakke komme til at bestå af 

flere elementer end blot kontaktaflønning. ”Index Ventures” anbefaler at selskaber etablerer 

incitamentsprogrammer for deres medarbejdere, der udover de tidligere nævnte ”upsides” tilgodeser 

likviditet i vækstvirksomhederne. Christian Visti Larsen vurderer at der er helt essentielt i startup 

sammenhæng at kunne gøre brug af reglerne, fordi likviditeten er et vigtigt parameter og denne bør 

tilgodeses i aflønningsperspektiv.  

Medarbejderaktieordninger skaber mere likviditet i selskaberne når der i stedet aflønnes med 

medarbejderaktier end ved kontantaflønning.  

Jævnfør forarbejder til lovændring af LL § 7 P rettet mod iværksættervirksomheder, er lovens bestemmelser 

anset for at tilgodese de virksomheder, som har et vanskeligt kapitalmarked i forhold til at fremskaffe ekstern 

kapital.111 Etablerede virksomheder anses derimod at have bedre vilkår i kapitalmarkedet, fordi der er en 

historik af virksomhedens præstationer og muligvis et i forvejen tilstedeværende kapitalberedskab, samt 

aktiver som gør det muligt for eksterne investorer, eller långivere at foretage en passende risikovurdering. 

Lovændringen til LL § 7 P anses for at udbedre den markedsfejl som er til stede på kapitalmarkedet, særligt 

når iværksættervirksomheder skal forsøge at fremskaffe kapital til at eksekvere deres målsætninger og indfri 

sit vækstpotentiale. Dansk Erhverv har foretaget en undersøgelse omkring barriere der bremser vækst i 

startups. Af de adspurgte iværksættervirksomheder mente 66 procent at adgangen til kapital var med til at 

bremse væksten. Dette understøtter tydeligt den markedsfejl der er til stede for 

iværksættervirksomhedernes kapitalmarked, og endvidere deres mulighed for at fremskaffe kapital for at 

eksekvere målsætninger og opnå deres vækstpotentiale. Dette skyldes endvidere at 

iværksættervirksomhederne, herunder de unoterede virksomheder ikke i samme omfang har adgang til 

risikovillig kapital.112 

 
111 LFF 2018-11-20 nr. 114 
112 Sinkjær-Rasmussen Christine. Dansk Erhverv. Adgang til kapital er største barriere for vækst i startups. Publiceret 
20. september 2021. 
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Ved LL § 16 vil tildeling af medarbejderaktier blive skattepligtig for medarbejderen som lønindkomst på 

retserhvervelsestidspunktet. Selskabet har ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag af tildelingen.  

Medarbejderen skal afregne beskatning på retserhvervelsestidspunktet, der udgør op til 56 procent, som 

medarbejderen ikke har modtaget i kontantaflønning, men derimod i medarbejderaktier. I modsætning til 

kontantaflønning skal selskabet ikke betale nettoløn til medarbejderen. Således vil den likviditetsmæssige 

gevinst for selskabet udgøre den udbetalte nettoløn og den normalvis indeholdte A-skat og AM-bidrag, samt 

fradragsværdien af tildelingen i selskabets indkomstopgørelse, som udgør 22 procent af bruttolønnen.  

Selskabet vil i det indkomstår medarbejderen afstår sine aktier eller anparter kunne fradrag forskellen 

mellem markedskursen og det beløb som medarbejderen tidligere har betalt for aktierne eller anparterne 

som en driftsomkostning efter SL § 6. 

Ved LL § 28 omfattes alene warrants eller optioner, hvor beskatningen udskydes til udnyttelsestidspunktet. 

Når medarbejderen udnytter warrants eller optioner udgør beskatningen forskellen mellem markedsværdien 

og udnyttelseskursen, altså favørelementet. Medarbejderen beskattes således af favørelementet, trods 

medarbejderen endnu ikke har realiseret noget provenu fra sine medarbejderaktier. Selskabet har af 

favørelementet ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag og medarbejderen er således ansvarlig for at have 

tilstrækkelig likviditet til rådighed for at afregne skatten der kan udgøre op til 56 procent i det indkomstår 

hvor warrants eller optioner udnyttes. I forhold til LL § 16 har medarbejderen en likviditetsmæssig fordel ved 

at udskyde beskatning til udnyttelsestidspunktet som kan indtræffe efter vesting perioden. Selskabet vil i det 

indkomstår medarbejderen udnytter sine warrants eller optioner kunne fradrag et beløb svarende til 

medarbejderens favørelement med fradragsværdi på 22 procent i selskabsskat.  

I forbindelse med at medarbejderen udnytter optioner, vil selskabet skulle foretage en avanceopgørelse efter 

aktieavancebeskatningsloven. Selskabets aktier eller anparter afstås til markedsværdi på medarbejderens 

udnyttelsestidspunkt. Avancen kan dermed få betydning på selskabets likviditet i forhold til beskatning af 

avance med 22 procent i selskabsskat.  Såfremt der i stedet er tale om warrants vil der ikke ske beskatning, 

fordi udnyttelsen udgør en kapitalforhøjelse. 

Ved LL § 7 P omfattes både aktier eller anparter, warrants eller optioner. Her udskydes 

beskatningstidspunktet til afståelsestidspunktet som er mest hensigtsmæssigt set fra medarbejderens 

synsvinkel, da beskatningen indtræffer samtidig med provenuet realiseres. Likviditetsmæssigt har 

medarbejderen bedst vilkår efter denne ordning, da der i perioden mellem tildeling og indtil afståelse ikke 

skal beskattes.  
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I mellemtiden skal medarbejderen tåle en bruttolønsnedgang, hvilket påvirker medarbejderens 

kontantaflønningsbeløb og private rådighedsbeløb. Selskabet har ikke fradrag for tildelingen efter LL § 7 P, 

som ved LL § 16 og LL § 28. 

Likviditetspåvirkningen af medarbejderaktieordningen påvirkes af efter den konkrete regulering. 

Medarbejderen vil føle størst retfærdighed ved LL § 7 P, da provenu for medarbejderens investering og 

beskatning følges ad. Der er objektive krav som skal være opfyldt for at denne bestemmelse finder 

anvendelse.  

Selskabet må gå på kompromis med fradragsretten efter LL § 7 P, for at medarbejderen kan opnå tildelingen 

indkomstskattefrit, og i stedet beskattes ved salg efter aktieavancebeskatningslovens regler. Ved LL § 28 kan 

selskabet fradrage beløb svarende til medarbejderens favørelementet på udnyttelsestidspunktet.  

3.2 Udfordringer ved anvendelse af medarbejderaktieordningerne 

I nedenstående afsnit vil udfordringerne ved anvendelse af medarbejderaktieordningerne blive behandlet. 

3.2.1 Værdiansættelse til dagsværdi 

Værdiansættelse af aktier, warrants og optioner skal i skattemæssig henseende ske til markedsværdi efter 

Skattestyrelsens praksisændring ved styresignal SKM2020.351.SKTST. Jævnfør SKM2015.367.SR er der 

praksis for at værdiansættelse af aktier, warrants og optioner efter DCF-modellen giver et retvisende billede 

af markedsværdien. I relation til beskatning for medarbejderen er det markedsværdien som danner grundlag 

for beskatningen, på for eksempel udnyttelsestidspunktet efter LL § 28, eller salgstidspunktet efter LL § 7 P. 

Ved tidligere praksis har det været tilladt at værdiansætte aktier, warrants og optioner til indre værdi, 

jævnfør SKM2013.901.SR. Den tidligere praksis om værdiansættelse til indre værdi, forudsat at den indre 

værdi blev anvendt både ved medarbejderens erhvervelse og afståelse. 

Ændringen vurderes at medføre udfordringer i relation til beskatning af medarbejderen, da der tidligere har 

været mere lempeligere regulering ved værdiansættelsen, som foretages af selskabet med eventuelt inputs 

fra sine rådgivere.  

Praksisændringen kræver en fastlæggelse af aktierne- eller anparternes handelsværdi. Der er ikke nogen 

fastsatte retningslinjer til fastlæggelse handelsværdien, og der kan anvendes flere forskellige 

værdiansættelsesmodeller. Den model som der anvendes til værdiansættelsen, skal være den, som vurderes 

at være mest retvisende for netop det selskab, som der værdiansættes. Det kan være vanskeligt i praksis at 

vurdere hvilken model der er mest retvisende, særligt når der ikke er forklaret i lovgivningen eller Den 

Juridiske Vejledning i hvilke situationer der skal anvendes de forskellige værdiansættelsesmetoder.  
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Det kan derfor være nødvendigt for selskabet, at når handelsværdien skal beregnes, så skal de have 

rådgivning fra revisor, advokat eller andre rådgivere, som kan have erfaring med sådanne værdiansættelser, 

eller har en dybere kendskab til hvordan Skattestyrelsen fortolker de forskellige værdiansættelsesmetoder 

igennem retspraksis. Retspraksis er dog nødvendigvis ikke altid som forventet. Det er i begrænset omfang at 

værdiansættelsesmodellen Black-Scholes anvendes i unoterede virksomheder, da denne tager udgangspunkt 

i volatiliteten, som kun er tilgængelig i begrænset omfang. I et bindende svar SKM2019.390.SR, havde 

spørgeren beregnet to værdiansættelsesmetoder, til brug for beregning af handelsværdien på warrants i et 

unoteret aktieselskab. Den ene metode var efter Black-Scholes modellen og den anden var efter 

Ligningsrådets formel. Her fastslog Skatterådet at warrants skulle værdiansættes efter Black-Scholes 

modellen, da der fandtes at være holdepunkter, herunder statistisk sammenligningsgrundlag for at beregne 

volatiliteten af de underliggende aktier.  

Et bindende svar som i ovenstående tilfælde, er en mulighed for at sikre at den foretagne værdiansættelse, 

ikke anfægtes på et senere tidspunkt af Skattestyrelsen. Fordelen ved dette, er at medarbejderen ikke på et 

senere tidspunkt får et højere beskatningsgrundlag eller ikke længere opfylder betingelserne for at anvende 

beskatningsreglerne efter LL § 7 P. En anden løsning kan være at man indfører et skatteforbehold i aftalen, 

for den beregnede handelsværdi af de tildelte aktier, og dermed har mulighed for at tilbagetrække 

ordningen, såfremt at Skattestyrelsen foretager en anden værdiansættelse af selskabet, som ikke er 

hensigtsmæssig for medarbejderen.  

Forventet ansættelsestid og sandsynlighed for at opnå et merprovenu i forbindelse med et eventuelt salg til 

tredje mand for en højere pris kan indgå i den endelige værdiansættelse af aktierne og anparterne til 

handelsværdi.113 Det skal i øvrigt bemærkes at et eventuel opkøb fra en tredjemand fastlægger 

handelsværdien af selskabet, og gør at værdiansættelsesmetoderne ikke skal anvendes alt efter om der er 

sket nogle hændelser i selskabet, som medfører belæg for fastsættelse af en ny handelsværdi.  

Værdiansættelsen skal foretages som minimum en gang om året, ved anvendelse af 

medarbejderaktieordninger. I Skattestyrelsens cirkulære medfører udarbejdelse af årsregnskabet nye 

realiserede tal, som skal indføres i værdiansættelsesmodellen. I modellerne der baserer sig på fremtidige 

cash-flows, kan de realiserede tal medføre at budgetterne som anvendes til beregning af markedsværdien i 

modellerne, skal genovervejes.  

 

 
113 Den juridiske vejledning 2021-22. C.A.5.17.1.2, afsnit værdiansættelse.  
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Jævnfør Digitaliseringspartnerselskabets rapport ”Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt 

foregangsland”, fremgår det at medarbejderaktieordninger er én af flere anbefalinger til, at Danmark som 

samfund sikrer sig en god fremtid og vækst.114 En forudsætning for dette er attraktive og gennemskuelige 

aflønningsforhold igennem medarbejderaktieordninger og hvordan disse er reguleret. Det fremgår af 

rapporten at motivationen for at anvende medarbejderaktieordninger, er at danske virksomheder skal være 

i stand til at tiltrække kompetencer som er nødvendige. Dette kan ske ved aflønning i ejerandele og dermed 

give medarbejderne muligheden for at:  

”Komme med på vækstrejsen ved brug af medarbejderaktier og gennemskuelige beskatningsvilkår.”115 

Det fremgår af rapporten at der er et behov for eftersyn af den nuværende lovgivning på området, set i 

relation til gennemskuelighed af regelsættet med henblik på forenkling, samt et behov for at udvikle en ny 

beregningsmodel der kan anvendes i forbindelse med værdiansættelse af aktierne. I forbindelse med 

eftersynet vil anbefalinger og erfaringer fra henholdsvis ”Ekspertgruppen om værdiansættelse ved 

generationsskifte” og ”Ekspertgruppen om demokratiske virksomheder” inddrages. Jævnfør rapporten 

forventes eftersynet at være eksekveret og færdiggjort inden udgangen af 2022. 

Dansk Erhverv har i høringssvar fra skatteministeriet vedrørende den parlamentariske arbejdsgruppe for 

iværksætteri i Danmark givet udtryk for at det er en udfordring, at værdien aktielønnen baseres på, er en 

værdiansættelse af virksomheden med udgangspunkt i fremtidig potentiel værdi af virksomheden.116  

Organisationen mener at dette er et problem da denne værdiansættelse ofte ikke er den reelle værdi af 

virksomheden på tildelingstidspunktet. I relation til værdiansættelsen af medarbejderaktierne ønsker Dansk 

Erhverv en standardiseret model som tager højde for at aktierne ikke handles på markedsvilkår, set i relation 

til at der kan være begrænsninger i den frie omsættelighed af aktierne eller anparterne. Problemet med at 

Dansk Erhverv lægger vægt på at der ikke handles på markedsvilkår, vurderes ikke at skulle ligge til grund for 

en fælles simplificeret beregningsmodel til formålet, da dette vil stride mod Skattestyrelsens nye styresignal 

om værdiansættelse til handelsværdi. 

 

 

 
114 Snabe Jim Hagemann. Digitaliseringspartnerselskabet: Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt 
foregangsland. Publiceret 1. oktober 2021.  
115  Snabe Jim Hagemann. Digitaliseringspartnerselskabet: Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt 
foregangsland. Publiceret 1. oktober 2021. Side 72. 
116 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 497 af 5.maj 2021. Skatteudvalget 2020-21. Side 5. 
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Argumentationen for en fælles værdiansættelsesmodel vurderes at være for at minimere kompleksiteten 

ved opgørelse af virksomheden til dagsværdi, der med Skattestyrelsens accept kan finde anvendelse for 

medarbejderaktieordninger og hvor tilslutningen til medarbejderaktieordninger øges som følge af mindre 

behov for rådgiverbistand.  

I relation til kompleksiteten i de anerkendte værdiansættelsesmodeller der i praksis anvendes til at beregne 

dagsværdien, vurderes det hensigtsmæssigt at vedtage en fælles beregningsmodel til brug for 

værdiansættelse af virksomheders aktier og anparter i forbindelse med medarbejderaktieordninger, som 

Skattestyrelsen har godkendt, giver et udtryk for dagsværdien. Skatteudvalget har i høringssvaret 

kommenteret at særregler omkring værdiansættelse for medarbejderaktieordninger ikke vurderes at gøre 

reglerne mindre komplekse, end de er i forvejen, og at de nuværende regler gælder for aktier og optioner 

generelt set.   

Det fremgår af Digitaliseringspartnerselskabets rapport som nævnt tidligere følgende anbefaling relateret til 

medarbejderaktieordninger: 

”Desuden skal erhvervslivet udvikle en ny digital udregningsmodel, som skal være nem at anvende for både 

virksomheder og medarbejdere og som skal kunne udregne værdiansættelsen ud fra den samme metode 

som skattemyndighederne.”117 

Der vurderes at være et behov, for yderligere anvendelse af reglerne, at der skal fastlægges en 

beregningsmodel som opfylder Skattestyrelsens krav til værdiansættelse i større omfang end de nuværende 

Cirkulære. Behovet for denne beregningsmodel, tager afsæt i at medarbejderaktieordninger skal bidrage til 

vækst igennem at sikre at de danske virksomheder kan tiltrække nødvendige kompetencer og ressourcer, 

samt sikre motivation og engagement blandt medarbejderne.  

Jasmina Pless der er chefkonsulent for iværksætterpolitik i Dansk Erhverv påpeger udfordringer i forhold til 

værdiansættelse af medarbejderaktier der skal ske til dagsværdi.  

”De aktier der kan gives til medarbejder, bliver i dag værdiansat på samme måde som når der tiltrækkes 

investorer. Og der er værdisætningen typisk skruet højt op, fordi det skal afspejle en fremtidig værdi. Det 

stiller medarbejderen i en dårlig position, fordi medarbejderaktierne ikke kan sælges på samme vilkår, som 

investorerne kan sælge deres aktier på.”118 

 
117 Snabe Jim Hagemann. Digitaliseringspartnerselskabet: Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt 
foregangsland. Publiceret 1. oktober 2021. Side 72. 
118 Persson Sebastian. Berlingske. Iværksættere vil give ejerskab til medarbejderne, men uhyre komplekst system 
spænder ben: Det potentielle udbytte kan blive meget højt. Publiceret 16. april 2021. Side 3. 
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Jasmina Pless vurderes at have en pointe i at selve markedet for medarbejderaktieordninger i forbindelse 

med salg er reguleret af aftalen mellem medarbejder og virksomheden der tildeler, og dermed en begrænset 

kreds af personer der kan sælges til i en afståelsessituation.  

Det vurderes således at det kan være en udfordring hvis værdien i salgssituationer for medarbejderen ikke 

opgøres efter samme værdiansættelsesmetode som ved tildeling. Dette vil medføre at medarbejderen køber 

sig ind til dagsværdi som for eksempel baseres på fremtidige cash-flows, og der efterfølgende beregnes en 

værdiansættelse ved anvendelse af Skattestyrelsens cirkulære, så kan der var en uhensigtsmæssig forskel på 

den beregnede markedspris, da forudsætningerne, samt kompleksiteten i modellerne er forskellige. 

Det vurderes vigtigt at aftalens regulering i forhold til medarbejderens fratrædelsessituation skal sikre en fair 

og gennemskuelig værdiansættelse. Det er jævnfør aktieoptionsloven ikke tilladt at lave en aftale som er til 

ugunst for medarbejderen og der vil således i fratrædelsessituationer være behov for endnu en 

værdiansættelse af aktierne eller anparternes dagsværdi. Der vurderes at afstedkomme et behov for 

objektive kriterier fra Skattestyrelsen om hvor længe en værdiansættelse kan anses for at være udtryk for 

dagsværdi, da beregningen er kompleks og tidskrævende. 

3.2.2 Afgivelse af ejerandel 

Ved anvendelse af medarbejderaktieordninger må aktionærerne i selskabet tåle at deres ideelle ejerandel 

bliver afgivet eller udvandet. Enten i form af warrants der giver ret til nytegning og dermed udvanding af 

ejerlederens ejerskab og eventuel øvrige aktionærens ejerandele, eller afgivelse på tidspunkt for 

medarbejderens udnyttelse af optioner ved direkte tildeling, eller tildeling fra selskabets egne aktier. Samme 

tilfælde vil optræde ved direkte tildeling af ejerandele til medarbejderen, ved en medarbejderaktieordning 

der ikke baseres på warrants eller optioner. 

Udfordringen kan for ejerlederen bestå i at vurdere hvem der bør omfattes, således ejerskabet ikke overgives 

til uvedkomne, endvidere forventningsafstemme med de øvrige aktionærer hvilke medarbejder der ønskes 

omfattet af medarbejderaktieordningen. Såfremt selskabet ønsker at opnå højst effekt ved 

incitamentsaflønning, men ejerlederen og eventuelle øvrige aktionærer ikke ønsker at afgive ejerskab, kan 

selskabet indarbejde i medarbejderaktieordningen så der kan ske differenceafregning.119 I dette tilfælde vil 

medarbejderen ikke reelt erhverve aktier eller anparter, men kan for eksempel blive afregnet efter warrants 

eller optionernes værdi på udnyttelsestidspunktet.  

 
119 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 307. 
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Med et ønske fra ejerlederen og de øvrige aktionærer om at uvedkomne ikke skal have ejerskab, vil denne 

model kræve at selskabet har likviditet til rådighed for at kunne opfylde aftalen ved differenceafregning. 

Konsekvensen heraf er at selskabets likviditet påvirkes, da vederlæggelsen ikke sker i form af ejerandele, men 

i stedet som kontantafregning.  

Skattemæssigt for medarbejderen vil der ved differenceafregning ikke være tale om at selskabet har leveret 

aktier eller anparter til medarbejderen, men i stedet at medarbejderen sælger en finansiel kontrakt, i form 

af warrants eller optioner. Dette vil medføre lagerbeskatning for medarbejderen, som er bestemt af 

værdiansættelsen til markedsværdi af aktierne eller anparterne. Ved en sådan medarbejderaktieordning vil 

medarbejderen skulle tåle løbende beskatning af værdistigningen trods provenuet ikke er realiseret fra de 

modtagne warrants eller optioner. Aflønning ved differenceafregning vil ikke opnå samme gunstige 

skattemæssige regulering for medarbejderen, fordi medarbejderen løbende bliver beskattet af den 

finansielle kontrakt, jævnfør KGL § 29, som kapitalindkomst ifølge PSL §4, som medregnes i grundlaget for 

den skattepligtige indkomst, hvorimod når medarbejderen har erhvervet aktier eller anparter beskattes 

aktieavancen med 27 procent op til progressionsgrænsen og med 42 procent herefter som aktieindkomst 

ved realisation.  

Anvendes bestemmelserne i LL § 28 og LL § 7 P, er det vigtigt, at betingelserne er opfyldt, da det ellers kan 

belaste økonomien for medarbejderen. Det er ligeledes vigtigt at reglerne bliver fortolket korrekt. I et 

bindende svar TfS 2009.323.LSR, stadfæstede Landsskatteretten, at der var sket en differenceafregning, da 

medarbejderen solgte sine aktier umiddelbart efter optionen, blev udnyttet. Problemet i sagen var, at der 

alene var sket en differenceafregning af aktierne, så medarbejderen aldrig fik ejerskab over aktierne og der 

dermed alene var overført en gevinst til medarbejderen. I denne sag blev medarbejderen ikke omfattet af 

reglerne i LL § 7 H, og i stedet efter kursgevinstlovens regler om lagerbeskatning på finansielle kontrakter. 

Dette medførte at medarbejderens gevinst skulle tillægges den skattepligtige indkomst som kapitalindkomst 

løbende, i stedet for reglerne om aktieindkomst i året for salg af aktierne kunne anvendes.  

Såfremt der afgives ejerandele til medarbejderen, vil medarbejderen investere en andel af sit vederlag i 

virksomheden. Medarbejderen skal således være opmærksom på risikoelementet og forståelse for at 

investering kan medføre økonomisk tab. Ejerlederen må derfor sikre sig at overholde oplysningspligten, 

således medarbejderen er i stand til at vurdere favørelementet, herunder den økonomiske gevinst ved 

indgåelse af aftalen.  

Der identificeres således en udfordring for ejerlederen i forbindelse med medarbejderaktieordninger når der 

afgives ejerandel, at medarbejderen har forståelse for risikoelementet, samt forstår at de påtager sig en del 

af risikoen ved ejerskabet som overdrages. 
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Når medarbejderen vil udnytte sine warrants eller optioner skal medarbejderen kunne finansiere dels 

anskaffelsen, men også eventuel skattebetaling alt efter hvilken beskatningsregel 

medarbejderaktieordninger vil følge. Ejerlederen skal være opmærksom på at medarbejderens finansiering 

også vil påvirke hvorvidt der sker tilslutning til ordningen. Som hovedregel kan selskabet ikke yde lån til 

medarbejderen i finansieringsøjemed, da dette falder indenfor selskabslovens bestemmelser omkring 

selvfinansiering jævnfør KSL §§ 206 og 210, stk. 1. Undtagelsesvis kan der ske udlån til finansiering såfremt 

krav herfor overholdes. Udlånet skal være til en generel ordning, og skal kunne indeholdes i selskabets midler 

der kan udloddes jævnfør KSL § 214. Samtidig skal udlånet ske på markedsvilkår jævnfør KSL § 209, og 

selskabets centrale ledelsesorgan, skal sikre at der er foretaget en passende kreditvurdering af dem hvortil 

der ydes lån jævnfør KSL § 206, stk. 3. Dette er et krav overensstemmelse med selskabslovens generelle regler 

om kreditorbeskyttelse. Selve beslutningen træffes af den vedtægtsændrende majoritet af 

generalforsamlingen der skal godkende lånet KSL § 207. Det er således muligt for selskabet at tilbyde en 

finansiering men ejerlederen bør vurdere administrationen heraf, og det ressourcetræk internt i 

virksomheden såvel som behov for inddragelse af eksterne rådgivere i denne henseende for ikke at forbryde 

sig mod selskabsloven. 

Når medarbejderen har erhvervet aktier eller anparter er det i både selskabet og medarbejderens interesse 

at der er indgået aftale om tilbagekøb af disse. I praksis kan selskabet tilbyde en salgsret, der medfører at 

medarbejderen kan sælge til selskabet, koncernselskabet eller aktionærerne.120 Udfordringen er at modtager 

af aktier eller anparter skal have likviditet til erhvervelsen af medarbejderens aktier eller anparter på 

tidspunktet hvor salgsretten udnyttes. Ved først at give meddelelse inden udnyttelsestidspunktet frem for 

tildelingstidspunktet, kan selskabet meddele om det er i stand til at købe aktierne eller anparterne af 

medarbejderen og dermed modvirke at ende i likviditetsknibe.  

Hvis selskabet ikke er i stand til at købe aktierne eller anparterne taler det for at medarbejderen enten venter 

med at udnytte, eller venter med at sælge. Samtidig er det vigtigt for medarbejderen at der indføres 

regulering vedrørende salgsretterne i aftalen, ved fratrædelse eller hvis selskabet sælges.121  

Det bør nævnes at medarbejderen har mulighed for at få overdraget aktielønnen til medarbejderens 

holdingselskab, men efter det skatteretlige begreb om rette indkomstmodtager, vil medarbejderen ikke 

undgå personlig beskatning af den økonomiske fordel.122  

 
120 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 309. 
121 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 310. 
122 Den juridiske vejledning 2021-22. C.D.2.2.1. 
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Warrants, optioner og aktier eller anparter kan overdrages til selskabet, men det er en forudsætning at det 

fremgår af aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejderen hvorvidt overdragelsen kan ske.123 Der vil således 

ske beskatning når medarbejderen overdrager aktierne eller rettighederne til holdingselskabet. Såfremt at 

medarbejderaktierne overdrages til medarbejderens holdingselskab, bør der indføres et skatteforbehold for 

værdiansættelsen, i forbindelse med overdragelsen. Dette forbehold sikrer at handlen annulleres, såfremt 

værdiansættelsen til markedsværdi af selskabet anfægtes af Skattestyrelsen. I tilfælde af warrants eller 

optioner vil medarbejderen blive beskattet af markedsværdien som personlig indkomst, ved aktier eller 

anparter beskattes af markedsværdien som aktieindkomst.  

Efterfølgende udbytteudlodninger fra det selskab som medarbejderen har fået tildelt aktier eller anparter i 

vil blive beskattet med 70 procent i selskabets skattepligtige indkomst, svarende til 15,4 procent i 

selskabsskat. Eventuelt salg af de unoterede porteføljeaktier er skattefrie for selskabet. Udlodninger fra 

medarbejderens holdingselskab til medarbejderen vil blive beskattet som aktieindkomst med 27 procent op 

til progressionsgrænsen, og 42 procent herefter. Der er omkostninger for medarbejderen forbundet med at 

have selskabet, så hvorvidt medarbejderen ønsker det og det jævnfør den indgået aftale er muligt, må det 

være op til medarbejderen selv at vurdere om det er hensigtsmæssigt. Før indkomståret 2010, var det 

gunstigt for medarbejderen at erhverve medarbejderaktier i et holdingselskab, da der efter tre års ejerskab 

af warrants, optioner, aktier eller anparter var muligt at sælge skattefrit, hvormed provenuet brutto ville tilgå 

holdingselskabet og medarbejderen havde således mulighed for efterfølgende at foretage yderligere 

investeringer via sit holdingselskab eller foretage yderligere udlodning. 

3.2.3 Komplekse ordninger 

For at anvendelsen af medarbejderaktieordninger skal være værdifuld for kapitalejerne, er det vigtigt at 

medarbejderne bliver introduceret i hvorfor ordningen er en god løsning for dem. I samme forbindelse er det 

en vigtig øvelse at få præsenteret ordningen så medarbejderen forstår denne. I forbindelse med 

præsentationen af medarbejderaktieordningen, skal det indledningsvist overvejes, hvem af selskabets 

medarbejdere der skal med til mødet hvor de bliver introduceret. Er det hensigten at alle medarbejdere 

potentielt kan blive tildelt ordningen, kan det være hensigtsmæssigt at involvere alle medarbejdere, selvom 

det ikke er alle medarbejdere der tildeles i første omgang. Ved en præsentation for en særligt gruppe 

medarbejdere, kan det resultere i at nogle af de øvrige medarbejdere føler sig ”sat udenfor”.  

 
123 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 315. 
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Erik Banner-Voigt nævner ligeledes at det efter hans erfaring, er klogt at sende en beskrivelse 1-2 uger inden 

afholdelsen af præsentationsmødet til medarbejderne.124   

Regelsæt og formelle krav 

I en spørgerunde hos Dansk Erhverv blev 119 iværksættervirksomheder spurgt til anvendelse af 

medarbejderaktieordningerne.125 28 procent anvendte medarbejderaktieordninger i deres virksomhed og 52 

procent var positive overfor ordningerne, selvom virksomhederne ikke anvendte dem. De 52 procent mente 

de manglede indsigt i reglerne, samt fandt reglerne komplekse. Disse faktorer vurderes at have indirekte 

påvirkning og kan løses i praksis ved inddragelse af rådgivere.  

I forbindelse med etablering af medarbejderaktieordninger er ejerlederen omfattet af oplysningspligt der 

relaterer sig til arbejdsgivererklæringen. I en fratrædelsessituation er der fra den 1. januar 2019 ophævet 

minimumsbestemmelserne der regulerer en fratrædelsessituation for medarbejderen, som følge af 

lovændringen i aktieoptionsloven med større aftalefrihed. Følgende punkter følger arbejdsgiverens 

oplysningspligt jævnfør aktieoptionsloven § 3: 

1. Tidspunkt for tildeling af retten til senere at tegne eller købe aktier/anparter 

2. Kriterier eller betingelser for tildeling af retten til senere at tegne eller købe aktier/anparter 

3. Udnyttelsestidspunkt eller udnyttelsesperiode, eller reglerne for fastsættelse heraf 

4. Den kurs, eller reglerne for fastsættelse heraf, som tegningen eller købet af aktier/anparter kan 

erhverves for på udnyttelsestidspunktet eller i udnyttelsesperioden. 

5. Lønmodtagerens retstilling i forbindelse med fratræden 

6. De økonomiske aspekter af deltagelse i ordningen 

Af ovenstående punkter klarlægges ikke yderligere udfordringer omkring økonomiske aspekter ved 

deltagelse i ordningen. Dette punkt omhandler at arbejdsgiver i arbejdsgivererklæringen skal understrege 

den økonomiske risiko som der er forbundet med investering ved medarbejderaktier, og favørelementet der 

påvirkes af virksomhedens økonomiske forhold og konjunkturer. Endvidere det at tildeling af optionerne i sig 

selv ikke vil have nogen økonomiske konsekvenser for medarbejderen.126 Der er således ikke identificeret 

væsentlige udfordringer for ejerleder i relation til dette punkt. 

 
124 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn, side 79. 
125 Persson Sebastian. Berlingske. Iværksættere vil give ejerskab til medarbejderne, men uhyre komplekst system 
spænder ben: Det potentielle udbytte kan blive meget højt. Publiceret 16. april 2021. Side 5. 
126 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 209. 
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Arbejdsgivererklæringen skal afgives særskilt i skriftligt format, ved udbredelse af medarbejderordning til 

flere medarbejdere er det tilstrækkeligt at E-mail benyttes, således er der ikke krav til i hvilken form 

skriftligheden finder sted. Arbejdsgivererklæringen har til hensigt at skabe overblik over 

medarbejderaktieordningens elementer der gør det lettere fordøjeligt og gennemskueligt for 

medarbejderen, at vurdere den risikobetonede del af ordningen.127  

I relation til skriftlighed er det vigtigt at arbejdsgiveren sikrer sig at medarbejderen har modtaget 

erklæringen, derfor anbefales der at erklæringen ikke sendes via fællesplatform for eksempel intranet, da 

det er svært for arbejdsgiver at bevise at medarbejderen med rette har modtaget erklæringen. Arbejdsgiver 

skal sikre sig at have fornøden dokumentation for at medarbejder har modtaget erklæringen inden for 

månedsfristen jævnfør aktieoptionsloven § 3, stk. 2, i forhold til den administrative byrde for virksomheden 

foreslås at der anvendes IT-system, for eksempel E-mail med ”check-box”. På den måde kan arbejdsgiveren 

sikre sig fornøden dokumentation.  

Pligtsubjektet anses jævnfør aktieoptionsloven § 1 for at være virksomheden der tilbyder 

medarbejderaktieordningen, og eller distribuere ordningen for eksempel på vegne af et moderselskab. I 

ejerledet virksomheder vil det typisk være det selskab som medarbejderen er ansat i der tilbydes 

medarbejderaktier for at medarbejderaktieordningen har sine positive ”upsides”.  

De formelle krav som medarbejderaktieordningen skal overholde, reguleres således af aktieoptionsloven, 

nedenfor behandles identificeret udfordringer omkring formalia i forhold til minimumskrav der følger af 

aktieoptionslovens § 3. 

1. Tildelingstidspunktet 

Det er først på tildelingstidspunktet medarbejderen får information om hvor mange aktier eller anparter 

medarbejderen på et senere tidspunkt erhverver ret til at tegne aktier ved warrants, eller købe ved optioner. 

På tidspunkt for etablering af medarbejderaktieordningen jævnfør arbejdsgivererklæringen er der tale om 

en tildeling som kan maksimalt strække sig til en måned forinden.128 Der er ingen regulering om hvor præcist 

tildelingstidspunktet skal formuleres, men medarbejderen skal kunne være i stand til at forudse hvornår 

tildelingstidspunktet finder sted. Tildelingstidspunktet kan for eksempel beskrives som ”senest tre måneder 

efter regnskabsårets afslutning”, eller ”umiddelbart efter selskabets ordinære generalforsamling”. Det er 

derimod ikke i overensstemmelse med loven at henvise til et andet dokument, hvor informationen fremgår.  

 
127 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 74. 
128 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 80. 
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Fordi medarbejderen jævnfør aktieoptionsloven skal være i stand til at træffe sin beslutning på et oplyst 

grundlag alene på baggrund af arbejdsgivererklæringen. Der er således en udfordring forbundet i at 

formulere et passende tildelingstidspunkt, her bør ejerleder i relation til eget årshjul tilpasse tidspunktet 

således at der er tilstrækkelige ressourcer til evaluering af hvorvidt betingelserne for tildeling er opfyldt, samt 

formel udførelse af tildelingsskrivelser. Tildelingsskrivelsen giver oplysning til medarbejderen om faktiske 

tildelte warrants eller optioner. 

2. Betingelser for tildelingstidspunkt 

Medarbejderaktieordningen skal som primære formål motivere, og tilknytte medarbejderen til selskabet. 

Dette kan gøres ved at opstille betingelser for medarbejderen, som virker motiverende, og som gør at 

medarbejderen forbliver i selskabet. Betingelserne kan bære præg af personlige præstationer og mål, men 

kan også være resultatmål for virksomheden som ikke direkte påvirkes af medarbejderen. Er betingelsen 

resultatorienteret, kan der være risiko for at medarbejderen manipulerer med målopfyldelsen ved forkert 

periodisering af udgifter eller indtægter for at opnå de opstillede mål, og dermed ikke handle i aktionærernes 

interesse. Aktielønnen vil således ikke modvirke principal-agent problemet, dette identificeres som en 

udfordring.  

Endvidere må betingelserne jævnfør aftalen ikke stride imod AL § 36 omkring redelig handlemåde, og aftalen 

reguleres samtidig af ikke-diskriminationslovgivningen, der betyder at der ikke tillades nogen former for 

diskrimination. Forskelsbehandlingen kan ses på køn, race, religion eller seksuel orientering i henhold til lov 

om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedets § 1. Set i relation til fuldtid og deltid kan dette være 

en udfordring da ikke fuldtidsansatte anses for at være tilknyttet til virksomheden i en mindre grad. 

Medarbejderaktieordningen har således ikke samme effekt på medarbejderkategorier som for eksempel 

studentermedhjælpere, da deres tilknytning til virksomheden er tidsbegrænset. Forskelsbehandlingen 

angående medarbejderaktieordninger må således ikke stride imod deltidsloven, da 

medarbejderaktieordninger objektivt anses for at være en del af arbejdsvilkår.129 Jævnfør SKM2005.382.LR 

blev det afgjort at det var tilladt som et objektivt kriterie at fastlægge en medarbejderaktieordning, hvor 

medarbejdere skulle have minimum 8 timer i ugentlig arbejdstid. Herudover blev det anset i 

overensstemmelse med loven at udelukke medarbejdere i uddannelsesstillinger som praktikanter og lærlinge 

jævnfør SKM2001.560.LR. Ejerleder har således mulighed jævnfør praksis at udelukke visse 

medarbejderkategorier, i relation til at tilbyde en generel medarbejderaktieordning.  

 
129 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 85. 
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Ejerlederen skal have for øje at aftalens betingelser formuleres efter reglerne om redelighandlemåde når 

medarbejderaktier tilbydes til nøglemedarbejderne. Ejerlederen kan lave objektive krav om anciennitet der 

anses i overensstemmelse med loven, men udfordringen er at dette også vil ramme de nye kompetencer som 

ønskes tiltrukket til virksomheden ved hjælp af ordningen set i relation til konkurrencedygtige lønninger. 

Jævnfør SKM.2001.250.LR var det tilladt at tilbyde medarbejderaktieordning til medarbejdere med minimum 

et års anciennitet. Ejerlederen skal sikre at de objektive krav ikke kan opfattes som diskriminerende og stride 

mod redelig handlemåde, i tilfælde af at tilbyde deltidsmedarbejder at tilslutte sig ordningen er det for 

ejerleder tilladt at tildele efter ”Pro rata temporis”, som betyder at deltidsansatte optjener mindre optioner 

eller warrants i forhold til fuldtidsansatte.130  

Betingelserne for tildeling kan være skønsmæssige og behøver således ikke at være absolutte, hverken i tal 

eller ramme for tildelingen. Der kan således formuleres at ledelsen foretager skønnet på baggrund af en 

række momenter, men ligeså kan der være beskrevet betingelser i form af intervaller, for eksempel:  

”Du vil blive tildelt 1.000 aktieoptioner efter Selskabets årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2019, 

forudsat Selskabets resultat i regnskabsåret stiger med mere end 10% i forhold til resultatet i regnskabsåret 

2018. Udgør stigningen mellem 5 og 10% vil du modtage en ligefrem proportional andel af optionerne, 

f.eks. 750 aktieoptioner ved en stigning på 7,5%. Udgør stigningen under 5% modtager du ingen 

aktieoptioner.”131 

Betingelse for tildeling bør som udgangspunkt forudsætte at medarbejderen er ansat på 

tildelingstidspunktet, i praksis er dette anvendt i en del medarbejderaktieordninger, hvor det er skrevet 

formelt i arbejdsgivererklæringen. 132 

3. Udnyttelsestidspunkt 

Udnyttelsestidspunktet- eller perioden skal sikre at medarbejderen kender tidsperspektivet for udnyttelse af 

tildelte warrants eller optioner. Efter tildeling af optionerne indtræder modningsperioden også kaldet vesting 

perioden. En længere vesting periode kan motivere medarbejderen til at blive i virksomheden i denne 

periode, med henblik på at kunne udnytte sin optjente warrants eller optioner. Udnyttelsesperioden er ikke 

reguleret formelt jævnfør aktieoptionsloven i relation til tidsperspektivet, men aftalen kan i nogen tilfælde 

være konstrueret på en måde, hvor en ”for lang” vesting periode kan medføre at medarbejderen ikke 

tilslutter sig.  

 
130 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 86. 
131 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 83. 
132 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 83. 
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Ejerlederen må således tilpasse niveauet for vesting i relation til udnyttelsestidspunktet så medarbejderen 

vil finde ordningen interessant. Dog skal der fremgå den ultimative dato for udnyttelse af retterne i 

ordningen, således medarbejderen har overblik over udnyttelsen.  

Undtagelser til udnyttelsesperioden, er særlige omstændigheder som for eksempel omstruktureringer, som 

typisk tilsidesætter den almindelige udnyttelsesperiode.133 I disse tilfælde vil medarbejderen få lov til at 

udnytte alle modne warrants og optioner. Udfordringen ligger i de optioner som medarbejderen endnu ikke 

har udnyttet, men som ligger i vesting perioden. Som udgangspunkt vil erhverver af virksomheden indtræde 

i samme forpligtelser som overdrageren, havde forud for overdragelsen jævnfør VOL § 2, stk. 1 nr. 3. Det er 

endvidere afgørende for overdragelsen, hvorvidt der sker ejerskifte eller arbejdsgiverskifte. Umiddelbart 

anses medarbejderaktieordningen objektivt for at være en del af lønpakken i aftalen mellem medarbejderen 

og arbejdsgiverselskabet. Det må forventes at hvis erhververen af virksomheden ikke kan opretholde 

lønpakken til medarbejderen som før overdragelsen, kan erhververen af selskabet med sandsynlighed være 

forpligtet til at skulle godtgøre lønpakken. Dette kræver en værdiansættelse af warrants eller optionerne.134 

I praksis bør der indarbejdes vilkår som regulerer situationen omkring virksomhedsoverdragelse, hvorvidt om 

ikke udnyttede optioner modnes hurtigere, eller der slet ikke kompenseres. Det er vigtigt at ejerleder 

indarbejder forholdet om eventuel virksomhedsoverdragelse eller omstrukturering, da tvister og eventuelle 

erstatningskrav, samt godtgørelse kan opstå, hvis dette udelades i aftalen.    

4. Udnyttelseskursen 

Det er essentielt for at medarbejderen er i stand til at vurdere medarbejderaktieordningens favørelement at 

udnyttelseskursen oplyses. Der er krav om at der oplyses den udnyttelseskurs warrants eller optioner 

indløses til på udnyttelsestidspunktet, men der er ikke krav om oplysning vedrørende aktiernes eller 

anparternes kurs på tildelingstidspunktet. Favørelementet for medarbejderens synsvinkel ligger i det 

potentiale for gevinsten af aktier eller anparter, som sker ved at markedskursen overstiger 

udnyttelseskursen. Udfordringen for ejerleder er således at fastsætte af udnyttelseskursen. Udover 

fastsættelse af udnyttelseskursen til markedskursen er der to hovedprincipper som påvirker 

medarbejderaktieordningens udfald i relation til medarbejderens vurdering af favørelementet. Det første 

princip er ”above water” der betyder at udnyttelseskursen ligger under en markedsværdi, her er der tale om 

en favørkurs, da medarbejderen opnår gevinst allerede på udnyttelsestidspunktet.  

 
133 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 89. 
134 Aktieoptionsudvalget. KBET 2003 nr. 1430. 
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Det andet princip er ”under water”, hvor udnyttelseskursen af medarbejderens tildelte warrants eller 

optioner ligger over markedskursen, der er således tale om en merpris som medarbejder giver for at købe 

sig ind.  

Jævnfør Erik Banner-Voigt er der etableret flere ordninger der er ”under water”, med henblik på at 

medarbejderen har interesse i at bidrage til øget værditilvækst for virksomheden.135 Udfordringen ved 

fastlæggelse af kursen er signalet og argumentationen for fastlæggelse af denne. Såfremt vækstpotentialet 

er stort for virksomheden og informationerne herom vurderes sandsynlige at opnå, vil medarbejderen være 

mere tilbøjelig at gå på kompromis med at erhverve aktierne til en kurs over markedsværdi.  

Ejerleder vil ønske størst muligt tilslutning til ordningen i forhold til mindst muligt ressourceforbrug og 

omkostninger til at fremskaffe og udlevere information om for eksempel strategiske overvejelser og 

budgetter der danner grundlag for foretaget værdiansættelse.136 Medarbejderen skal på den ene side være 

i stand til at gennemskue sit favørelement, samt risiko ved investeringen. På den anden side må det forventes 

at ejerlederen ønsker at opnå de positive ”upsides” ved at afgive ejerandele, men samtidig har ejerlederen 

et ønske om at afgive så lidt som muligt for at opnå den gunstige effekt at medarbejderaktieordningen med 

mindst muligt ressourceforbrug og informationsdeling. 

Udnyttelseskursen fastsættes på tildelingstidspunktet, men kursen for aktier eller anparter kendes sjældent 

i SMV-virksomheder, da disse ikke handels på et reguleret marked. I disse tilfælde kræves det at der af 

arbejdsgivererklæringen fremgår hvordan kursen fastsættes, så medarbejderen er i stand til at forstå sin 

risiko og økonomiske situation ved tilslutning til ordningen.137 Med henblik på at kunne give medarbejderen 

tilstrækkelig information om favørelementet ved tildeling, så bør selskabet give information om 

markedsværdien af selskabet. Heraf afstedkommer et behov for at få værdiansat ejerlederens unoteret 

virksomhed.  

Det er tilladt at ændre udnyttelseskursen løbende. Dette sker som følge af at virksomheden kan tilpasse 

etableret medarbejderaktieordninger, hvis virksomhedens kapitalforhold på et senere tidspunkt skulle 

ændres. Ændring af udnyttelseskursen beskrives i en klausul, men der kræves ikke at denne klausul fremgår 

af arbejdsgivererklæringen, her kan der i stedet henvises til en underliggende aktieoptionsplan omkring 

undtagelsesregler.138  

 
135 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 61. 
136 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 104. 
137 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 95. 
138 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 97. 
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Når der ændres udnyttelseskurs, skal ejerleder have for øje at det kan medføre at medarbejdere der allerede 

har tegnet aktier eller anparter til en tidligere udnyttelseskurs der ligger højere, kan føle at de nytegnende 

medarbejdere bliver forfordelt. I denne relation er det således vigtigt at interessenterne bliver gjort 

opmærksom på ændringer i udnyttelseskursen, og at dette sker på et oplyst og reelt grundlag for at imødegå 

tvivl hos ledelsen.139 Det kan for eksempel være svigtende indtjening som følge af markedskonjunkturer, eller 

fejlslået strategiske dispositioner.  

5. Fratrædelse 

Af arbejdsgivererklæringen skal fremgå oplysninger om medarbejderens retstilling ved fratrædelse.140 Når 

det ikke længere er reguleret af aktieoptionsloven §§ 4-5 er det en nødvendighed at ejerlederen i 

arbejdsgivererklæringen sikre en klar kommunikation omkring fratrædelsesforhold, om medarbejderen kan 

beholde sine rettigheder eller om de begrænses i forbindelse med fratrædelse. Formålet ved 

arbejdsgivererklæringen skal være at medarbejderen får tilstrækkelig med information til at bedømme sin 

egen retstilling ved fratrædelse. Derfor anvendes der i praksis begreber som ”good leaver” og ”bad leaver” 

der regulerer i hvilke tilfælde at ophør af ansættelsesforhold vil medføre at uudnyttet rettigheder fortabes141. 

Medarbejderen betragtes som ”bad leaver” for eksempel når medarbejderen selv siger op, opsigelse som 

følge af misligholdelse af ansættelsesaftalen, bortvisning som følge af væsentlig misligholdelse. 

Medarbejderen betragtes som ”good leaver” for eksempel ved opsigelse uden medarbejderen har 

misligholdt eller medarbejderen selv siger op som følge af grov misligholdelse fra virksomhedens side.  I 

forhold til arbejdsgivererklæringen er det formålet at medarbejderen har mulighed for at vurdere risikoen 

der er forbundet med investering i virksomheden.  

Det er en udfordring for ejerlederen at beskrive medarbejderaktieordninger uden bestemmelserne strider 

imod grundlæggende principper jævnfør aftaleloven, heraf afstedkommer et naturligt behov for rådgivers 

inddragelse for at overholde de ufravigelige krav til arbejdsgivererklæringen jævnfør aktieoptionsloven § 3. 

Med henvisning til tidligere beskrevet forhold vedrørende virksomhedsoverdragelse i relation til 

udnyttelsesperioden, kan virksomhedsoverdragelser også få betydning for medarbejdernes fratrædelse. I de 

situationer hvor erhverver af virksomheden ikke ønsker at forsætte medarbejderaktieordningen eller er i 

stand til at honorere medarbejderen, vil der være tale om ændring af ansættelsesvilkår som vil være at 

betragte medarbejderen opsagt. Medarbejderen vil i disse situationer være stillet som ”good leaver”.142 

 
139 Globalshares.com. Underwater stock options – what should I do?. Publiceret 4. marts 2021. 
140 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 98. 
141 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 99. 
142 Hansen Claus Juel, Jensen Jonas Blegvad. Aktieoptionsloven med kommentarer. 2019. Side 102. 
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Udtalelser fra erhvervslivet 

Der er tidligere beskrevet regulering af selve medarbejderaktieordningen i relation til formalia krav, 

endvidere er der en tilbagevendende diskussion om hvorvidt medarbejderen får tilstrækkelig information til 

at foretage en for personen gunstig beslutning. Flere fagpersoner og rådgivere har udtalt at reglerne for 

medarbejderaktieordninger er komplekse, og denne faktor medfører forholdsvis høje rådgiveromkostninger 

i forbindelse med etablering af ordningerne. Foruden formalia er det værdiansættelse og de forskellige 

ordningers skattemæssige behandling som flere aktører vurderer komplekse.  

Jasmina Pless, chefkonsulent for iværksætterpolitik hos Dansk Erhverv mener at den nuværende regulering 

er for kompleks på området og medfører en høj grad af rådgiverinddragelse. Til Berlingske har Jasmina Pless 

udtalt følgende: 

”Men det er grundlæggende alt for kompliceret i dag, og man skal betale advokatregninger i dyre domme 

for at etablere systemet. Vi har startups, som fortæller, at det koster dem op mod en kvart million i 

advokatregninger.”143 

Det vurderes at være en barriere for anvendelse af reglerne, at inddragelse af rådgiver er nødvendig i det 

omtalte omfang, eftersom det i virksomhederne er situationen omkring likviditet og kapital der står i vejen 

for at kunne tilbyde konkurrencedygtig løn og dermed tiltrække kompetencer.  

Oscar Almstrup der er medejer og direktør af Legalhero, der specialiserer sig i juridisk rådgivning til 

iværksættere og startups mener, at der åbenlyst er behov for medarbejderaktieordningerne, da de kan være 

med til at sikre at danske virksomheder kan tilbyde konkurrencedygtig løn, og få tiltrukket kompetencer og 

talenter. Ligesom Jasmina Pless oplever Oscar Almstrup at det i praksis bliver dyrt i rådgiverbistand og at 

startups ofte ikke har råd til at etablere medarbejderaktieordninger.144 Det er blandt andet de formelle krav 

i relation til de nye særregler gældende fra 1. januar 2021 omkring 50 procents tildeling, hvis virksomheden 

opfylder visse kriterier, samt selve værdiansættelsen der gør medarbejderaktieordningerne komplekse i 

praksis. For virksomheder der er tidlig i livscyklussen, er det særligt nødvendigt at kunne gøre brug af 

medarbejderaktier i forhold til at kunne være konkurrencedygtige på aflønning, når der er manglende kapital 

til rådighed til kontantaflønning.  

 

 
143 Jensen Jesper Elkjær. Kapitalwatch. Reglerne for medarbejderaktier møder kritik: ”Alt for kompliceret”. Publiceret 
16. april 2021. Side 1. 
144 Persson Sebastian. Berlingske. Iværksættere vil give ejerskab til medarbejderne, men uhyre komplekst system 
spænder ben: Det potentielle udbytte kan blive meget højt. Publiceret 16. april 2021.  
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Hvis tilslutning af medarbejderaktieordninger stoppes på overvejelsestidspunktet, alene fordi det anses for 

dyrt at etablere, så vurderes det at være en udfordring for ejerleder at rådgiveromkostningerne bremser 

fremtidig vækst for virksomheden.   

Mona Juul der er erhvervsordfører i De Konservative er enig i Jasmina Pless og Oscar Almstrups synspunkt 

omkring inddragelse af rådgiver og omkostninger der afstedkommer heraf ved etablering af 

medarbejderaktieordninger. Endvidere mener Aktive Ejere jævnfør høringssvar fra skatteministeriet 

vedrørende den parlamentariske arbejdsgruppe for iværksætteri i Danmark145, at i forhold til 

medarbejderaktieordninger så er de formelle krav der reguleres af LL § 7 P, det gør det vanskelige at anvende 

i praksis og som nødvendiggør stor involvering af rådgivere.146  

Kravet omkring at selskabets revisor eller advokat skulle attestere aftalen om medarbejderaktier, der kunne 

tildeles indkomstskattefrit, er afskaffet. Dette vurderes at være en god beslutning, da denne afskaffelse alt 

andet lige, gør selskaberne mindre afhængige af eksterne rådgivere og derfor kan udarbejde aftalen med 

reducerede omkostninger. Reduktionen af omkostningerne er vigtigt for ejerne af virksomheden, når det skal 

overvejes at implementere medarbejderaktieordninger. Ved afskaffelsen af reglen kan ledelsen selv beslutte 

i hvilket omfang der vurderes at være behov for rådgivning i forbindelse med igangsætning, af ordningerne 

til medarbejderne.  

Det vurderes at der i SMV-segmentet er begrænset omfang af den nødvendige viden til at gøre brug af særligt 

skattefriheden i LL § 7 P, da denne har en række betingelser for at kunne anvendes. Såfremt betingelserne 

ikke er opfyldt, kan dette resultere i at det er LL §§ 16 eller 28, som finder anvendelse jævnfør LL § 7 P, stk. 

11. Dette kan belaste medarbejderens økonomi væsentligt, hvorfor det er vigtigt at selskabet sikrer at 

betingelserne er opfyldt, og derfor kan det i høj grad anbefales at anvende rådgivere i det omfang ledelsen 

vurdere det nødvendigt, selvom det ikke er et krav længere. 

En identificeret udfordring ved reglerne er regulering af medarbejderaktier i situationer med ændring af 

aktieklasser der ved nuværende lov medfører at den ansattes aktier anses for afstået. Hvorvidt ændring af 

aktieklasser medfører afståelse i skatteretlig henseende, vurderes på baggrund af hvorvidt de økonomiske 

rettigheder til en given aktieklasse skifter karakter.147 Ved ændring af aktieklassens ret til udbytte er der en 

ændring af økonomiske rettigheder tilknyttet til anparterne eller aktierne jævnfør SKM2010.595.SR. Dette vil 

medføre at aktierne eller anparterne anses for afstået i skattemæssig forstand og beskatning vil indtræde. 

 
145 Persson Sebastian. Berlingske. Ny arbejdsgruppe skal på jagt efter bedre skattevilkår til iværksættere. Publiceret 
10. februar 2021. 
146 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 497 af 5.maj 2021. Skatteudvalget 2020-21. Side 5. 
147 Den juridiske vejledning 2021-22. C.B.2.1.4.8.  
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Således vil det kræve likviditet hos medarbejderen som skal afregne skatten af provenuet. Ændring af 

aktieklasser vurderes at forekomme i en række tilfælde i praksis, dette ses ofte ved finansieringsrunder. 

Særligt er der i relation til startups og iværksættervirksomheder anset for at være en udfordring ved 

anvendelse af medarbejderaktieordninger, med den nuværende lovgivning i forhold til aktieklasserne ved 

fremskaffelse af kapital. 

Som tidligere nævnt har Frederik Lysgaard Vind oplevet de positive ”upsides” som følge af etablering af 

medarbejderaktieordninger i Nøie. I artiklen fra Watchmedier nævner han ikke noget omkring at 

rådgiveromkostningerne har været en hæmsko for etableringen.148 Trods udfordringer ved de komplekse 

ordninger som reguleres af flere love, så skal ejerleder have for øje at andre virksomheder har haft succes 

med at anvende medarbejderaktieordninger. Samtidig bør ejerlederen trods regulering i aktieoptionsloven 

ikke undervurdere behov for inddragelse af rådgiver for at få afdækket ordningens juridiske tilstand. 

Overvejelser om warrants og optioner 

Når der isoleret set kigges på warrants og optioner har disse forskellige styrker og svagheder. Warrants er 

nytegning af aktier eller anparter og behandles således som kapitaltilskud, jævnfør selskabslovens 

bestemmelser er der formalia herfor som administrativt kan være en udfordring, da beslutning om 

kapitalforhøjelse er en generalforsamlingsbeslutning.  

I ejerledet virksomheder, vurderes det dog ikke at have lige så stor betydning som følge af sammenfald 

mellem ejerskab og ledelse, hvormed de personer som typisk vil deltage på generalforsamling, også er til 

stede i virksomheden dagligt, da disse udfører den kontrollerende opgave i relation til virksomhedens drift. 

Ved optioner tilbydes erhververen af optionen at erhverve aktier eller anparter som selskabet selv ejer, på 

et senere tidspunkt. Dette kræver således ingen generalforsamlingsbeslutning når der skal udnyttes 

optioner.149 I tilfælde af optioner er tildelt, men selskabet ikke har beholdning af egne aktier, står selskabet i 

en situation hvor de enten skal købe aktier fra aktionærerne som først og fremmest skal være villige til at 

sælge. Endvidere vil det kræve at selskabet har den fornødne likviditet til at foretage transaktionen. 

Herudover skal der selskabsretlig være en reserve til indeholdelse af disse aktier eller anparter.  

 

 

 
148 Sennov Sacha. Watchmedier. Startup giver alle medarbejdere ejerandele: ”Flere burde gøre det". Publiceret 19. 
januar 2021.  
149 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 104. 
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I samme forbindelse kan der være behov for en kapitaltilførsel, enten fra bestående aktionærer eller 

fremmedkapital da de egne aktier eller anparter ”egne kapitalandele” der handles mod vederlag skal kunne 

indeholdes i den del af egenkapitalen som kan udloddes til aktionærerne også kaldet ”fri egenkapital” 

jævnfør KSL § 197.  

Iværksættervirksomheder som i praksis kan have brug for flere investeringsrunder før selskabet realiserer 

positive resultater, vil den indre værdi af selskabet i mange tilfælde, ikke kunne sikre at egne aktier eller 

anparter vil kunne indeholdes i den frie egenkapital. I dette tilfælde vurderes reglerne at være 

uhensigtsmæssige. Således bør der i stedet anvendes warrants i iværksættervirksomheder, der ikke har 

tilstrækkelig fri egenkapital. Herudover skal de øvrige aktionærer kunne tåle udvanding når medarbejdere 

udnytter sine warrants og nytegner aktier eller anparter i selskabet. 

3.2.4 Medarbejderes krav til rådighedsbeløb  

De forskellige beskatningsregler har konsekvenser for medarbejdere, der tilslutter sig en 

medarbejderaktieordning. Dette skal ejerlederen være opmærksom på, selvom selskabet ikke indestår for 

medarbejderens skattemæssige stilling ved medarbejderaktieordningen, udover indberetningspligten. Jan 

Al-Erhayem der er partner i advokatfirmaet Mazanti-Andersen, har i en opinion til Børsen skrevet om en 

række faldgrupper i relation til medarbejderaktieordninger.150  

En af disse er realismen omkring skattebetaling som følge af erhvervelse af aktier eller anparter ved 

udnyttelse af tildelte warrants eller optioner. Der er tale om beskatningstidspunktet som en faktor for om 

det er realistisk at medarbejderen vil have likvider til rådighed til at betale skatten i takt med denne forfalder, 

og dermed om det er realistisk at medarbejderen vil tilslutte sig medarbejderaktieordningen. Her peger han 

på at det er mest hensigtsmæssigt for medarbejderen at blive beskattet på salgstidspunktet, fordi 

medarbejderen som følge af sit modtaget provenu fra salg vil have likvider til rådighed til betaling af skatten. 

Men for eksempel ved en medarbejderaktieordning efter LL § 28, vil medarbejderen skulle tåle beskatning 

på udnyttelsestidspunktet. Dette vil stille krav til at medarbejderen efter denne ordning skal kunne sikre 

tilstrækkeligt rådighed i form af likvider i sin private økonomi til at afregne skatten, på tidspunkt for 

erhvervelse af aktierne eller anparterne.  

Oscar Almstrup fra Legalhero mener at der i den nuværende regulering af medarbejderaktieordning er 

uoverensstemmelse i forhold til beskatningstidspunktet, i de tilfælde hvor medarbejderen beskattes på 

udnyttelsestidspunktet. 

 
150 Al-Erhayem Jan. Børsen. 5 fejl iværksættere bør undgå med warrant-ordninger. Publiceret 24. november 2017.  
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Dette medfører i praksis at medarbejderen skal betale skat af værdien af de udstedte medarbejderaktier og 

kan medføre at medarbejderen mangler kontanter til at betale skatten. Han forslår derfor at der ændres 

princip for beskatningen efter medarbejderaktieordninger der reguleres efter LL §§ 16 og 28. Oscar Almstrup 

har i denne forbindelse udtalt følgende til Berlingske: 

”Det skal ikke ses som en skattelempelse, men som retfærdig timing af beskatning. I dag er reglerne så 

rigide at medarbejderaktier mest er en teoretisk mulighed for mange. Derfor bør man kunne gøre reglerne 

nemmere fordi det giver vækstvirksomhederne mulighed for at tilbyde en mere attraktiv løn.”151 

Der vurderes at være rationale mellem beskatning og udbetaling, det som Oscar Almstrup kalder ”timing” i 

forhold til medarbejderens situation og ultimative konsekvens som værende likviditetstræk på 

beskatningstidspunktet der efter LL § 16 er retserhvervelsestidspunktet, LL § 28 er udnyttelsestidspunktet og 

LL § 7 P er afståelsestidspunktet. Men det vurderes at hans forslag til ændringer ikke vil være i 

overensstemmelse med øvrige skatteretlige principper, omkring hvornår skattepligt indtræffer.  

Der findes allerede i den nuværende regulering af medarbejderaktieordninger, en mulighed der tilgodeser 

det som Oscar Almstrup efterlyser som ”timing” for beskatningstidspunktet. Ved en 

medarbejderaktieordning efter LL § 7 P, udskydes beskatningstidspunktet til afståelsestidspunktet, hvor selve 

erhvervelsen er indkomstskattefri.  

Der er således tale om en udfordring i forbindelse med valget af medarbejderaktieordning, efter hvilken 

skattemæssig regulering som ordningen tilsigter at medarbejderen følger. I relation til rådighedsbeløbet 

vurderes LL § 7 P at være mest hensigtsmæssig, da beskatningen udskydes og forfalder samtidig med at 

gevinsten fra aktierne realiseres. Reguleringen har en række krav for at sikre medarbejderens skattefrihed 

frem til afståelsestidspunktet. Udfordringen for ejerleder er at sikre realismen i relation til skattebetaling for 

medarbejderen i henhold til forfaldstidspunkt for beskatning, da dette er en faktor som er betydelig for 

medarbejderen. Hvis medarbejderen ikke vurdere det muligt af likviditetshensyn at udnytte sine tildelte 

warrants eller optioner, som følge af indkomstskattepligt ved udnyttelse, vil medarbejderen opfatte aftalen 

som ugunstig og derfor ikke tilslutte sig ordningen. Dette medfører således at medarbejderaktieordningen 

ikke vil have sin ønskede effekt.  

Aktive Ejere har jævnfør høringssvar udtalt at de mener at reglerne i LL § 7 P stadig i begrænset omfang gør 

det muligt at anvende aktieaflønning.152  

 
151 Persson Sebastian. Berlingske. Iværksættere vil give ejerskab til medarbejderne, men uhyre komplekst system 
spænder ben: Det potentielle udbytte kan blive meget højt. Publiceret 16. april 2021.  
152 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 497 af 5.maj 2021. Skatteudvalget 2020-21. Side 5. 
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Aktive Ejere mener at loftet helt skal fjernes, og herved opnå en lempeligere skatteretlig behandling af 

medarbejderaktier, uden formelle regler der tillader en højere tildelingsprocent som ved den ny 

implementeret lov fra den 1. januar 2021. Om en sådan lovændring vil skabe større tilslutning til ordningerne 

efter LL § 7 P, og herigennem øget tiltrækning af nødvendige kompetencer og ressourcer i virksomheden, 

samt organisatoriske ”upsides” bør blandt andet vurderes på baggrund af medarbejdernes behov for 

rådighedsbeløb, set i relation til at medarbejderen behøver kontantaflønning i et omfang for at vedkomne 

kan ”leve”. Der kan således være andre samfundsøkonomiske forhold der indirekte vil påvirke, hvorvidt 

Aktive Ejeres forbedringsforslag i praksis, vil have den tiltænkte påvirkning og effekt på arbejdsgiveres 

muligheder for at tilbyde aktieløn. Medarbejderen vil uagtet muligheden for at arbejdsgiver kunne tilbyde 

størstedelen af vederlæggelsen som aktier, warrants eller optioner, stadig være nødsaget til at modtage 

kontantaflønning til medarbejderens privatøkonomi. Der vurderes at være en minimumsgrænse for det 

medarbejderne, har mulighed for at undvære i rådighedsbeløb i privatøkonomien, og har lyst til i stedet for 

at investere i deres arbejdsplads.  

Dansk Erhverv har i samarbejde med Panelet for Verdens bedste Iværksætterland i et katalog bidraget med 

nogle konkrete forslag til, hvordan Danmark bliver et stærkere iværksætterland.153 Panelet mener at det er 

en udfordring at der efter LL § 7 P er fastsat en procentmæssig grænse på 50 procent. Panelet foreslår den 

fastsatte procentgrænse ændres, således at medarbejdere, som modtager medarbejderaktier efter denne 

ordning, som minimum skal have et fast rådighedsbeløb udbetalt. Det vurderes rådighedsbeløb er vanskeligt 

at fastsatte, da dette er individuelt og typisk er meget forskelligt. Det kunne være en mulighed at fastlægge 

et gennemsnitligt rådighedsbeløb. Dette vil dog kunne medføre, at dem som modtager en høj løn, vil kunne 

udnytte en stor del af lønnen til at modtage medarbejderaktier indkomstskattefrit, hvilket er mod den 

generelle anbefaling om risikospredning i investeringer. 

3.2.5 Medarbejdernes krav til information og omsættelighed 

Når medarbejderaktieordningen etableres, bør ejerlederen have for øje at medarbejderen har et krav til 

information omkring aftalen, for at være i stand til at vurdere favør- og risikoelementet. Informationen skal 

være tilstrækkelig på beslutningstidspunktet før medarbejderen vil indgå aftalen, grundet 

medarbejderaktieordninger har et risikoelement, som følge af den investering medarbejderen foretager sig. 

Beslutningstidspunktet kan være tildelingstidspunktet eller udnyttelsestidspunktet.  

 
153 Dansk Erhvervs 28 anbefalinger: Verdens Bedte Iværksætterland. Anbefaling nr. 1, side 9-10. Publiceret 2. marts 
2021. 
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Medarbejderen skal kunne vurdere hvorvidt informationen på tildelingstidspunktet er tilstrækkelig for at 

kunne vurdere favørelementet af de tildelte warrants eller optioner. Risikoelementet afdækkes ved at 

selskabet udlevere pålidelig, relevant og tilstrækkelig information indtil medarbejderens ”decision breaking 

point” som er beslutningstidspunktet opnås.154 Yderligere information der udleveres efter ”decision breaking 

point” er irrelevant og vil blot udgøre en omkostning, da medarbejderen indtil dette tidspunkt har besluttet 

sig for at indgå aftalen og efterfølgende informationer vil blot udgøre en omkostning for ejerlederen. 

Udfordringen for ejerlederen er at udlevere tilstrækkelig information, så niveauet af information ikke 

overstiger ”decision breaking point”, fordi denne del af information blot er en omkostning som ikke tilfører 

øget økonomisk gevinst. Ejerlederen bør alene indsamle, forarbejde og udlevere information, så længe der 

kan opnås en økonomisk gevinst der overstiger omkostningerne marginalt set.  

Det er kun en fordel at have yderligere information til rådighed for medarbejderen, hvis den marginale fordel 

ved en yderligere enhed af information overstiger den marginale omkostning ved at erhverve og anvende en 

yderligere enhed.155 Eftersom det at indsamle, forarbejde og udlevere information er en omkostning i form 

af tidsforbruget herfor. Dette gælder således for både ejerleder og medarbejderens synsvinkel. Behovet for 

medarbejderens informationskrav tilgodeses ved at ejerleder fokusere på det mest relevante information, 

samt at denne information er pålidelig således at den effektivt kan gøre medarbejderen i stand til at vurdere 

sin retstilling, risiko og potentielle økonomiske fordel. 

Niveauet for information der udleveres vurderes at være påvirket af de medarbejdere som tilbydes 

medarbejderaktieordningen. Der må forventes at nøglemedarbejdere har adgang til mere information, som 

følge af nøglemedarbejdernes funktion og ansvar. Det må forventes at disse medarbejdere har større adgang 

til information og derved har marginalt mindre behov for at få information udleveret, end de medarbejdere 

med marginalt mindre ansvar. Samtidig skal ejerlederen præsentere informationen om 

medarbejderaktieordningen i en form der er forståelig for medarbejderen, da reglerne om aktiebaseret 

vederlæggelse i sin form vurderes at bære præg af en højere grad af kompleksitet end kontantaflønning.156 

I de tilfælde hvor ejerleder har tilbudt medarbejderaktieordning og der har været udleveret yderligere 

informationer med henblik på at sikre medarbejderens tilslutning, men medarbejderen trods øget adgang til 

information ikke vælger at tilslutte sig, vil medarbejderen have tilegnet sig informationer, på bekostning af 

selskabets ressourcer uden der opnås en økonomisk gevinst herved. Udfordringen for ejerlederen er således 

at tilpasse informationsniveauet til medarbejderen på baggrund af en forventningsafstemning, om hvilken 

information der skal til at afdække medarbejderens usikkerhed.  

 
154 Hašková Simona. (2012) The cost of information in dependence on the investor relation to the risk. Folia 
Oeconomica Stetinensia. vol.11. no. 1. S. 78. 
155 Fama Eugene F. (1991) Efficient Capital Markets: II. The journal of finance – Vol. XLVI, no. 5. Side 1575. 
156 Udvalget om aktieoptioner. KBET 2003 nr. 1430. side 68 
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Dette kan være gennemsigtighed af pålidelige informationer, samt information om det økonomiske 

favørelement der afdækker medarbejderens risikoprofil.157 

Medarbejderne skal have mulighed for at sælge de tildelte aktier til en retfærdig pris, da der ifølge AFTL § 36 

ikke må aftales ugunstige forhold for medarbejderen. Der vil for kapitalejernes side være et krav om at sikre 

medarbejderens anparter eller aktier handles til dagsværdi jævnfør aktieoptionsloven § 4.  

Ved fri omsættelighed af aktierne, kan aktionærerne miste formålet med tildeling af medarbejderaktier, 

såfremt aktierne sælges til en tredjemand eller overdrages i forbindelse med arv eller lignende. Det vil 

endvidere ikke være fordelagtigt og efter hensigten med at anvende medarbejderaktieordninger, hvis 

ejerskab af medarbejderaktierne ender hos personer der ikke er involveret i virksomheden. Således kan 

udgangspunktet om fri omsættelighed skabe en udfordring for virksomheden og dets aktionærer. Der indgår 

derfor oftest i aftalen en omsætningsbegrænsning i aktierne, hvor medarbejderne for eksempel ikke kan 

sælge deres ejerandele uden direktionens, eller bestyrelsens accept. Yderligere kan der være ønske om at 

aktierne ikke kan indgå i en bodeling. En sådan aftale kræver dog at aktierne er gjort til særeje. Således kan 

risiko for uhensigtsmæssig besiddelse af medarbejderaktien afskæres, da denne ved aftalens indgåelse ikke 

kan omsættes frit eller arves.158  

Med ovenstående begrænsninger bør der ligeledes indføres en salgsret, som tilgodeser medarbejderne, nu 

hvor der er fastlagt begrænsning i overdragelsesmulighederne for aktierne. En salgsret tildeler 

medarbejderne ret til at sælge aktierne. Det kræver at der er en køber, og en sådan aftale om salgsret, vil 

typisk betinge de øvrige aktionærer eller selskabet selv til at købe aktierne efter den samme 

værdiansættelsesmetode som blev brugt ved tildeling. Set i relation til omsættelighed afstedkommer 

udfordring ved værdiansættelse, samt faren for at medarbejderens anparter eller aktier omsættes til tredje 

mand som ikke har tilknytning til selskabet.  

Kapitel 4 – Sammenholdelse og vurdering af teori, lovgivning og data, 

herunder løsningsforslag  

I dette kapitel vil afhandlingens teori, lovgivning og de empiriske resultater fra det indsamlede data blive 

sammenholdt og vurderet, på baggrund af kapitel 2 og 3. Kapitlet er opdelt i afsnit, med de væsentligste 

områder, som vurderes at besvare afhandlingens problemformulering.  

 
157 Hašková Simona. (2012) The cost of information in dependence on the investor relation to the risk. Folia 
Oeconomica Stetinensia. vol.11. no. 1. Side 81. 
158 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 46. 
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Formålet med kapitlet er at få anvendt og opsat de relevante teorier, den gældende lovgivning og 

udtalelserne fra erhvervslivet op mod hinanden og få præciseret hvorvidt der er sammenhæng i disse, og 

hvis ikke der er sammenhæng, hvad vurderes det så at der er årsagen til dette. Herudover vil der i de 

enkelte afsnit blive præsenteret eventuelt løsningsforslag for de identificeret problemstillinger. 

4.1 Særlige aktieklasser 

I relation til udfordringen ved de nuværende komplekse regler omkring ændring af aktieklasser og tildeling 

af medarbejderaktier kan ændring af aktieklasser særligt forekomme ved startups hvor der sker 

kapitaltilstrømning i forbindelse med investeringsrunder. Det er ofte i nye, mindre virksomheder at der er 

brug for kapital, og hvis virksomheden eksempelvis har tiltrukket venturekapital, vil der ofte allerede være 

flere aktieklasser i selskabet.159 

Der er af Skattestyrelsen opstillet en række værnsregler i relation til medarbejderaktieordninger, der er til at 

sikre at reglerne i LL § 7 P ikke udnyttes til uhensigtsmæssige aflønninger, herunder reglerne om aktieklasser 

der kræver at medarbejderaktierne ikke må have en lavere stemmeret.160 Desuden er det muligt i forhold til 

gældende regler at foretage omstruktureringer eller andre selskabsretlige dispositioner, for eksempel 

kapitalforhøjelser uden det vil medføre at medarbejderaktieordningerne vil blive anset for skatteretlig 

afstået. I relation til formelle krav for særordningen om nye virksomheder er lovgivers hensigt at tilgodese 

nye aktive virksomheder, og således undgå at reglerne bliver anvendt i praksis med henblik på passiv 

kapitalanbringelse.  

Der vurderes på baggrund af ovenstående at være en uoverensstemmelse mellem lovgivers hensigt og Dansk 

Industris ønsker til at medarbejderaktiers begrænsning om en særskilt aktieklasse skal fjernes, da der særligt 

i iværksættervirksomheder kan være behov for dette. Lovgivers hensigt med LL § 7 P, er behandlet i afsnit 

2.7 og er særligt at anvendelsen af reglerne i LL § 7 P, skal være tilgængelig for nye, og mindre virksomheder, 

hvorfor kravet om at medarbejderaktieordninger ikke må udgøre en særlig aktieklasse jævnfør LL § 7 P, stk. 

2, nr. 5, vurderes at være uhensigtsmæssig fra lovgivers side. Argumentet for at medarbejdere ikke må have 

en lavere stemmeret, vurderes ikke at have en stor betydning for medarbejderne, da fordelene i tildeling af 

medarbejderaktier, som er behandlet i afsnit 3.1 særligt, er den økonomiske værditilvækst i selskabet, som 

er med til at tiltrække og motivere medarbejderne.  

 

 
159 Linderstrøm Sine. Dansk Industri. Flere nye vækstvirksomheder – En ny iværksætterpolitik for Danmark. Publiceret 
maj 2021. Side 40. 
160 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 497 af 5.maj 2021. Skatteudvalget 2020-21. Side 5-6. 
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Det vurderes på baggrund af ovenstående uoverensstemmelse, og parternes argumentation at det bør 

overvejes nærmere om hvorvidt medarbejderaktier bør kunne tildeles som en særskilt aktieklasse, og stadig 

kunne tildeles efter LL § 7 P. Der er i højere grad lagt op til større aftalefrihed, særligt med ændringen i 

aktieoptionsloven, som er beskrevet i afsnit 2.6, hvorfor det vurderes at en aftale mellem kapitalejerne og 

de medarbejdere som får tildelt medarbejderaktier, at disse aktier kan udgøre en særskilt aktieklasse, som 

for eksempel har en lavere stemmeret end kapitalejernes. Det vurderes at medarbejderen i begrænset 

omfang ønsker at gøre brug af en eventuel stemmeret i virksomheden, hvorfor en særskilt aktieklasse med 

lavere stemmeret til medarbejdere, der tilbydes aktieaflønning kan være relevant. 

Reglerne omkring tildeling op til 50 procent er en målrettet EU-godkendt støtteordning, som er beskrevet 

yderligere i afsnit 2.7. I nedenstående afsnit er skattebesparelsen ved anvendelse af ordningen, giver 

incitament til at medarbejderne reducerer risikospredning i deres investeringer, behandlet.  

4.2 Risikospredning  

I afsnit 2.7 om forarbejderne til lempelsen om grænsen for tildeling af medarbejderaktier efter LL § 7 P blev 

lovforslaget gennemgået. Der er offentliggjort spørgsmål og svar til lovforslaget nr. 114 vedrørende 

forhøjelse af grænsen for tildeling af medarbejderaktieordninger, hvor høringsskema med bemærkninger fra 

anerkendte organisationer er besvaret af den daværende skatteminister Karsten Lauritzen. Det bemærkes 

fra Dansk Aktionærforening at grænsen for hvor stor en andel medarbejderaktierne kan udgøre, af den 

samlede årsløn er nået med de 50 procent. Årsagen til dette er at organisationen mener at skattelovgivningen 

ikke bør give incitamenter, der modvirker en fornuftig risikospredning.  Til denne bemærkning har Karsten 

Lauritzen kommenteret at skattelovgivningen ikke regulerer størrelsen af aktielønnen, men alene en grænse 

på 50 procent, som kan medtages som aktieindkomstbeskatning for medarbejderen. Aktieaflønning giver 

som gennemgået i afsnit 2.3.4 en skattemæssig besparelse for medarbejderen. Denne besparelse vurderes 

at have incitament for medarbejderen til at anvende en større del af lønnen til at investere i virksomheden 

som personen er ansat i, fremfor en mere fornuftig risikospredning, som er den almene anbefaling for 

investering.161 Det usikre ved at medarbejderne ikke foretager en risikospredning er, at hvis medarbejderen 

igennem en årrække har modtaget aflønning i høj grad med medarbejderaktier, så har medarbejderen i 

begrænset omfang haft mulighed for at opspare udover de aktier, som de har modtaget i selskabet. Går 

virksomheden konkurs, så mister medarbejderen job og lønindtægt, men herudover mister medarbejderen 

også den løbende opsparing i de aktier de har modtaget i selskabet, som de har været ansat i, da disse aktier 

ikke vil være noget værd.  

 
161 Beierholm. 6 gode investeringsråd – i medgang og modgang, råd nummer 5. Publiceret d. 30. september 2021.   
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Det er usikkert hvor stort et incitament skattebesparelsen har for medarbejderne som aflønnes i 

medarbejderaktier, da blandt andet risikoprofilen er forskellig fra person til person.  

Det vurderes at Dansk Aktionærforening har en pointe i at skattebesparelse kan give medarbejdere 

incitament til at mindske risikospredning, men som de også selv nævner i høringsskemaet vurderes det at 50 

procent grænsen, er det maksimale lovgivningen skal tillade.  

4.3 Administrativ byrde 

Der er mange muligheder og fordele ved tildeling af medarbejderaktier til de ansatte, men som behandlet i 

afsnit 3.2.3 er der også tale om nogle komplekse ordninger, som giver selskabet en administrativ byrde og i 

forskelligt omfang belaster selskabet økonomisk. Det skal derfor, af selskabets ejere medtages i den endelige 

beslutning, at de medfølgende omkostninger der er ved at tilbyde de ansatte medarbejderaktier, skal være 

lavere end gevinsten der er i fordelene ved tildelingen. Det vurderes blandt andet i forhold til ”bounded 

rationality” ikke at være muligt at lave en fuldkommen opvejning imellem omkostninger og gevinst ved 

anvendelse af medarbejderaktier. 

Medarbejderaktier er særligt anvendt i virksomheder som fastholdelseselement, hvor der er 

nøglemedarbejdere. Medarbejderaktier stiller krav til selskabets administration af lønnen, hvilket vil 

resultere i økonomisk belastning af selskabet, særligt hvis der er tale om tilpasset ordninger til 

nøglemedarbejdere, fremfor hvis alle selskabet ansatte for eksempel får tildelt samme ordning. 

Konsekvenserne ved at reglerne er for komplicerede mener CEO & Co-founder i Goodiebox, Rasmus 

Schmiegelow er et problem.162 Han nævner at omkostningerne kan være op til 250.000 kr. til et 

advokatkontor for at få etableret en medarbejderaktieordning, og ønsker at det må kunne gøres simplere. 

Jasmina Pless, Oscar Almstrup og Mona Juul deler ligeledes Rasmus’ holdning. Rasmus Schmiegelow henviser 

til reglerne i USA, hvor lignende medarbejderaktieordninger kan oprettes og administreres fra en simpel app.  

Nogle af de administrative omkostninger, som Rasmus Schmiegelow nævner, vurderes at havet tilknytning 

til værdiansættelse af virksomheden. Ifølge Skattestyrelsens tidligere praksis, var det muligt at værdiansætte 

selskabet efter indre værdi. Denne værdiansættelse medfører en mindre administrativ byrde, da den opgøres 

i takt med bogføringen ajourføres, og som minimum en gang om året, når årsregnskabet udarbejdes. Den 

nye praksis omkring værdiansættelse af selskabet til dagsværdi, vurderes ofte at øge den administrative 

byrde, da den for eksempel kan opgøres efter DCF-modellen.  

 
162 Dansk Erhvervs 28 anbefalinger: Verdens Bedte Iværksætterland. Anbefaling nr. 1, side 10. Publiceret 2. marts 
2021. 



Side 91 
 

Skattestyrelsens praksisændring, vurderes at give yderligere administrativ byrde end den hidtidige praksis. 

Udfordringen omkring værdiansættelse sammenholdes og vurderes nærmere i afsnit 4.4.  

Ved forhøjelse af grænsen for tildeling af medarbejderaktieordninger efter LL § 7 P til 50 procent af 

årslønnen, vurderes det i lovforslaget nr. 114 at de administrative konsekvenser er af ikke væsentlig karakter, 

da selskabet af underlagt den samme indberetningspligt som ved de andre ordninger.163 Det vurderes dog at 

være vigtigt at selskabet sikrer at betingelserne for anvendelse af LL § 7 P er opfyldt, da konsekvensen for 

medarbejderen kan have en stor økonomisk betydning, såfremt at beskatningen skal ske efter en af de øvrige 

ordninger. Lovgiver har forsøgt at gøre så betingelserne, kræver mindst muligt administrativt for 

virksomhederne, ved blandt andet at opgørelsen af grænserne balancesum, nettoomsætning og 

gennemsnitligt antal ansatte, skal ske på baggrund af de allerede aflagte årsregnskaber.164 Det vurderes, at 

de øvrige betingelser som skal sikres at være opfyldt, kan være forbundet med omkostninger til advokat, 

revisor eller øvrige rådgivere. 

Som behandlet i afsnit 2.3.4 skulle aftalen om medarbejderaktieordninger efter LL § 7 H, som nu er erstattet 

af § 7 P, attesteres af selskabets revisor eller advokat, hvor de skulle skrive under på at betingelserne for 

anvendelse af ordningen var opfyldt. Dette krav er fjernet, og mødt med at selskabet selv skal indsende 

oplysningerne, og selv skal sikre at betingelserne er opfyldt. Dette giver i højere grad mulighed for selv at 

vurdere hvor meget selskabet har behov for at inddrage revisor, advokat eller rådgivere, og dermed reducere 

omkostningerne ved etablering af ordningen.Lovgiver har ved ændring i aktieoptionsloven i 2018, reduceret 

kravene ved tildeling af medarbejderaktier, og dermed tilladt en større aftalefrihed. Den større aftalefrihed 

vurderes ligeledes at give større mulighed for at inddrage advokat i det omfang, som vurderes nødvendigt, 

og dermed mulighed for at reducere omkostningerne.  

Det vurderes på baggrund af ovenstående at lovgiver har forsøgt at minimere den administrative byrde hos 

virksomhederne, der hvor det har kunne ladet sig gøre. Der er indsat skattemæssige betingelser efter de 

forskellige ordninger i loven, som sikrer at den anvendes efter hensigten. Det vurderes at værdiansættelse 

af selskabet, kræver nogle mere klare retningslinjer og eventuelt får fastsat en mere generel 

beregningsmodel, da det vurderes at være en faktor mange selskabers overvejelser omkring tildeling af 

medarbejderaktier, falder til jorden. I nedenstående afsnit vil udfordringen omkring værdiansættelse 

behandles yderligere.  

 

 
163 LFF 2018-11-20 nr. 114, afsnit 5.2.1. 
164 Lovbekendtgørelsen 2021-08-17 nr. 1735, afsnit 175. 
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4.4 Værdiansættelse 

Med henvisning til afhandlingens analyse af mulighederne ved anvendelse af medarbejderaktier, peges på 

en række kontekster, hvor der har vist sig et potentiale i SMV-segmentet, heriblandt kan nævnes Jamii.one, 

Nøie og Seasony. Endvidere har Dansk Erhverv, særligt repræsenteret af Jasmina Pless udtalt sig om 

potentialet for brugen af medarbejderaktieordninger i SMV-segmentet, samt hvordan reglerne bør lempes 

med henblik på øget udbredelse. Aktieoptionsudvalget identificerede ligeså potentialet tilbage i 2003, men 

benævnte ikke yderligere retningslinjer for værdiansættelse af warrants og optioner ved SMV-virksomheder. 

Udvalget nævnte alene Black-Scholes modellen til værdiansættelse af børsnoterede virksomheder, som 

afhandlingen er afgrænset fra, da den er vurderet uhensigtsmæssig for unoterede virksomheder.  

Skattestyrelsen henviser til brugen af Ligningsrådets formel for unoteret selskaber, men jævnfør analysen er 

der identificeret usikkerhed om dens anvendelse i praksis, eftersom afgørelser har vist sig at Black-Scholes 

fandt anvendelse fremfor Ligningsrådets formel der medførte en højere værdiansættelse af optionerne i 

forbindelse med en medarbejderaktieordning i et unoteret selskab. Argumentation for at Black-Scholes blev 

vurderet anvendelig i en afgørelse var at selskabet alene handlede med børsnoteret værdipapirer og 

investeringsbeviser, således mente Skattestyrelsen at volatiliteten kunne bestemmes og Black-Scholes blev 

fundet anvendelig. 

Det vurderes at afføde en usikkerhed hos aktørerne, da der for unoteret selskaber har været vævende 

retspraksis, hvor der i nogle tilfælde blev afgjort Ligningsrådets formel, fandt anvendelse og andre tilfælde 

hvor Black-Scholes fandt anvendelse i forbindelse med værdiansættelse af warrants og optioner. Dette 

vurderes at have konsekvens for den praksis der er på området ved, at der ikke er en fælles skematisk model 

som Skattestyrelsen vil godkende såfremt denne er anvendt korrekt. 

Det vurderes endvidere uhensigtsmæssigt at lovgiver ikke har implementeret klare retningslinjer for 

værdiansættelse rettet mod iværksættervirksomheder, når der tages i betragtning at lovgiver ved indførelse 

af LL § 7 P, stk. 2 har ønsket at tilgodese SMV-virksomheder heriblandt startups, der ikke har adgang til 

samme form for kapitalmarked som etablerede virksomheder. Skattestyrelsen henviser som udgangspunkt 

til værdiansættelses cirkulære 2000-9 og 2000-10, hvis disse ikke vurderes at finde anvendelse, henvises der 

til Skattestyrelsens værdiansættelsesvejledning E nr. 238, som er en gennemgang af anerkendte 

værdiansættelsesmodeller, heriblandt DCF-modellen som er behandlet i afsnit 2.5.  
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På baggrund af analysen er det vurderet at iværksættervirksomhederne i begrænset omfang kan bruge de 

mindre komplekse cirkulære, og de vil således være nødsaget til at udføre en omkostningstung og mere 

kompleks værdiansættelse, fordi de ikke har historiske resultater der er anvendelig som grundlag for 

fremtidige aktivitetsniveau. Udfordringen ved at være nødsaget til at lave en mere kompleks 

værdiansættelse efter Skattestyrelsens værdiansættelsesvejledning E nr. 238, er at særligt nye, mindre 

virksomheder kan mangle den nødvendige kapital til at inddrage eksterne rådgivere til at udføre 

værdiansættelsen med behørig omhu. Der vurderes at være uoverensstemmelse mellem Skattestyrelsens 

nye styresignal om værdiansættelse af warrants, optioner, anparter eller aktier i forbindelse med en 

medarbejderaktieordning der skal ske til dagsværdi, særligt i relation til indførelse af LL § 7 P, stk. 2 rettet 

mod iværksættervirksomheder. 

Der tegner sig et billede af at forskellige værdiansættelsesmodeller der er anvendelige i forhold til at beregne 

dagsværdien af selskabets aktier eller anparter. Der er som følge af afhandlingens analyse konstateret 

afgørelser hvor både cirkulære, DCF og multipler har fundet anvendelse til værdiansættelse af aktier og 

anparter når disse er unoteret. Jævnfør Skattestyrelsen er det således også udgangspunktet at flere 

forskellige modeller kan beregne et udtryk for dagsværdien af et selskab.165 Det vurderes at friheden 

medfører usikkerhed når der skal vælges den mest hensigtsmæssige model. Skattestyrelsen skal i sidste ende 

afgøre, hvorvidt der er en begrundet dagsværdi. Trods selskabets forudsætninger der ligger til grund, dels for 

valg af model til beregning af dagsværdien, samt inputs til denne. Det vurderes at når mange forskellige 

modeller kan godkendes af Skattestyrelsen som værende udtryk for dagsværdi, så vil det give en usikkerhed 

om medarbejderens retstilling og selskaberne som interessenter for værdiansættelserne. Konsekvensen er 

at der i nogle tilfælde kan ske en for høj værdiansættelse og andre en for lav. Set i et samfundsperspektiv er 

det i lovgivers interesse at alle sager afgøres efter samme principper for at sikre retspraksis i enkeltsager ikke 

strider imod lighedsgrundsætningen. 

Analysen viser at flere aktører efterspørger en simplificeret beregningsmodel som kan anvendes i praksis. 

Dansk Erhverv og Digitaliseringspartnerselskabet vurderer at dette er nødvendigt, for at sikre udbredelse af 

medarbejderaktieordningerne. Det vurderes at en fælles skematisk beregningsmodel, med objektive kriterier 

vil sikre en mere konsistens retspraksis og skabe en udbredelse af medarbejderaktieordninger, fordi det 

mindsker emnets kompleksitet. Dansk Erhverv har kommet med forbedringsforslag til en fælles skematisk 

værdiansættelsesmodel der bør tage højde for medarbejderens muligheder for omsættelighed af sine 

erhvervet medarbejderaktier.  

 
165 Skattestyrelsens værdiansættelsesvejledning E nr.238. 2019. 
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”Den parlamentariske arbejdsgruppe for iværksætteri i Danmark” har ligeså valgt at give reglerne på området 

et gennemsyn for at forbedre vilkårene yderligere. I forbindelse med dette gennemsyn vil der inddrages 

blandt andet erfaringer og vurderinger fra ”Ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte”.166  

Jævnfør ”Rapport fra ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte” forslås der at implementere 

to justeringer til Skattestyrelsens nuværende cirkulære. Den første justering er vejledning til levetiden på 

goodwill, hvor der i praksis ofte anvendes en levetid for goodwill på 5-7 år, her foreslås der i stedet et 

skematisk udgangspunkt der tager afsæt i omsætningsvækst og forrentning af investeret kapital.167 Grunden 

herfor er at dette vurderes at være essentielle parametre i forhold til værdiskabelse og faktorer som påvirker 

en værdiansættelse. Den anden justering er at henfaldsraten på goodwill bør fjernes. Efter nuværende 

cirkulære reduceres afkastet på goodwillen år efter år. Goodwillens henfaldsrate er lineær. Ved at gøre 

afkastet på goodwillen konstant i levetiden, øges kapitaliseringsfaktor og dette medfører en højere goodwill 

og dermed en højere værdiansættelse.  

Det vurderes at cirkulæret med justeringer fortsat ikke vil være hensigtsmæssigt for 

iværksættervirksomheder, fordi beregningsmodellen fortsat baseres på historiske resultater. Men hvis 

Skattestyrelsen godkender forslaget om justeringer til cirkulæret som værende anvendelig i forhold til 

værdiansættelse af unoteret aktier eller anparter til dagsværdi, så vil byrden være mindre for selskaberne da 

der er tale om en simplificeret model med objektive konstaterbare kriterier, sammenlignet med anvendelse 

af for eksempel DCF-modellen. Hvis Skattestyrelsen i midlertidig blot konstaterer det justeret cirkulære er et 

bedre udtryk for dagsværdi end ved det nuværende cirkulære, vurderes det at lovgiver blot har gjort reglerne 

mere komplicerede.  

I USA anvendes en såkaldt ”409a Valuation” til værdiansættelse af iværksættervirksomheder i forbindelse 

med medarbejderaktieordninger.168 Denne giver typisk en lavere værdisætningen grundet en likviditetstabet. 

”409a Valuation” udføres af certificerede udbydere og tager udgangspunkt i multipler for lignende 

virksomheder. En sådan værdiansættelse koster omkring DKK 10.000-20.000.169  

 

 
166 Skatteministeriet. Ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte på plads. Publiceret 8. juni 2020.  
167 Skatteministeriet. (2021) Rapport fra ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte. Publiceret 17. 
november 2021. Side 49.  
168 Dansk Erhvervs 28 anbefalinger: Verdens Bedte Iværksætterland. Anbefaling nr. 1, side 11. Publiceret 2. marts 
2021. 
169 Dansk Erhvervs 28 anbefalinger: Verdens Bedte Iværksætterland. Anbefaling nr. 1, side 12. Publiceret 2. marts 
2021. 
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Denne værdisætning tager højde for den begrænset mulighed for omsættelighed ved at give nedslag for 

illikviditet, samtidig med at lignende virksomheders nøgletal vil give et bedre udtryk for en fremtidig værdi 

af selskabet fremfor en værdiansættelse baseret på historiske data, som er tilfældet ved Skattestyrelsens 

cirkulære. Ved at værdiansættelsen foretages af certificeret udbydere, vil det medføre omkostninger til 

medarbejderaktieordninger, men dette vurderes i forvejen at været tilfældet i forbindelse med inddragelse 

af eksterne rådgivere.   

Den endegyldige løsning på hvilken praksis der bør indføres, går således på om Skattestyrelsen fremadrettet 

i praksis vil godkende værdiansættelsen. Aktørerne som er inddraget i afhandlingens analyse, efterspørger 

en fælles værdiansættelsesmodel. En sådan model vil i praksis anses for at være mindre ressourcetung end 

for eksempel at udføre en DCF-model. Modellen til brug for medarbejderaktieordninger skal sikre aktørernes 

retstilling, samt gennemsigtighed således der øges tilslutning til medarbejderaktieordninger i SMV-

segmentet, da der jævnfør analysen er identificeret et klart uforløst potentiale. Årsagen til aktørerne 

vurderer at der er et uforløst potentiale er blandt andet at få motiveret medarbejdere til at udføre handlinger 

i aktionærernes interesse. Dette vil blive behandlet i næste afsnit. 

4.5 Handlinger i aktionærernes interesser ved tildeling af medarbejderaktier 

Teorien omkring anvendelse af medarbejderaktieordninger tager særligt afsæt i principal-agent teorien. 

Ifølge teorien er medarbejderaktieordninger med til at skabe incitament for medarbejderne til at agere og 

udføre handlinger i aktionærernes interesser.  

Ved anvendelse af ordningerne er der fradragsret i selskabet efter SL § 6, stk. 1, litra a, for lønudgifterne ved 

tildeling af optioner og warrants. Skattestyrelsen har dog nægtet fradrag for bonusbetalinger i en række 

afgørelser, hvor aftalen er indgået med det formål, at belønne medarbejdere og sikre deres loyalitet i relation 

til et fremtidigt salg af virksomheden. I afgørelsen SKM 2009.271.H nægtede Højesteret fradrag for en bonus 

til to direktører i selskabet i forbindelse med et salg af selskabet til en engelsk kapitalfond. Højesteret lagde 

til grund at bonussen havde til formål at vederlægge de to direktører for at udføre arbejde i forbindelse med 

salgsbestræbelserne og at sikre at de forblev ansat til et eventuelt salg af selskabet. Begge dele var for at 

aktionærerne kunne opnå den højst mulige salgspris for selskabet. Højesteret mente derfor at den udbetalte 

bonus ikke var tilknyttet til selskabets drift, og dermed ikke med til at sikre, erhverve og vedligeholde 

indkomsten, hvilket er kravet for fradragsretten som en driftsomkostning efter SL § 6.  

Teorien forelægger at medarbejderaktieordninger skaber incitament til at medarbejderne foretager 

beslutninger i aktionærernes interesser, men lovgivningen fastsætter at såfremt medarbejderne gør dette, 

så er der i et vist omfang ikke fradragsret for udgifterne i selskabet i sådanne situationer.  
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Dette vurderes at være uhensigtsmæssigt for kapitalejerne, og skal medtages i den endelige vurdering for 

om denne aflønningsform er den mest fordelagtige for selskabet og dets aktionærer. Det vurderes dog ikke 

på baggrund af Højesteretsdommen at det generelt må antages at der nægtes fradrag ved bonusaftaler, som 

i et vidst omfang er betinget af fremtidigt salg. Medarbejderaktieordninger vil altid være afhængige af 

værdiansættelsen af virksomheden, som er et udtryk for en eventuel salgspris. Derfor vurderes dette 

argument ikke at være nok, for at nægte fradrag i selskabet ved anvendelse medarbejderaktieordninger. 

Herudover kan der være praktiske og kommercielle årsager til at aktionærerne ikke ønsker at medarbejderne 

er medejere før et eventuelt salg af virksomheden.170 Det vurderes derfor ikke at en betingelse af salg af 

virksomheden i en medarbejderaktieordning, primært tjener aktionærernes interesser, og der dermed per 

definition ikke gives fradrag i selskabet for udgiften. Det må formodes at der skal foretages en konkret 

vurdering, og at selskabets aktionærer skal kunne argumentere for, hvorfor udgiften måtte anses for at være 

i selskabets interesse, og der dermed er fradrag for denne efter SL § 6, stk. 1, litra a. Nægtes der fradrag i en 

konkret situation, kan dette medføre at medarbejderaktieordninger ikke er den mest hensigtsmæssige 

løsning, hvorfor stillingtagen til dette vurderes at være væsentlig. 

På baggrund af afhandlingens analyse vurderes principal-agent problemet at kunne løses ved anvendelse af 

medarbejderaktieordninger. Jævnfør aktieoptionsudvalget der kom med inputs til aktieoptionsloven tilbage 

i 2003, var det udvalgets holdning at der særligt i vesting perioden skabes fælles interesse mellem 

medarbejdere og aktionærerne, i forhold til udvikling i aktiekursen.171 Vesting perioden vurderes at være 

essentiel i forhold til at løse principal-agent problemet, fordi der netop opstår interessefællesskab som er 

mere langsigtet og dette vil give medarbejderen interesse for at værdien af virksomheden øges. Herudover 

vurderes det at favørelementet for medarbejderen som følge af aftalen synes at være mere synligt ved 

værditilvæksten i selskabet fremfor en eventuel almindelig bonusordning, og dermed give større økonomisk 

gevinst i sidste ende for medarbejderen, samt de øvrige aktionærer. Det vurderes således, at ejerleder og 

medarbejdere kan få en gevinst ved at der anvendes medarbejderaktieordninger. Denne gevinst vurderes at 

have en samfundsmæssig betydning, som er behandlet i næste afsnit. 

 
170 Banner-Voigt Erik, Rasmussen Søren. Aktieløn. Side 139. 
171 Aktieoptionsudvalget. KBET 2003 nr. 1430. side 2. 
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4.6 Medarbejderaktiers samfundsmæssig betydning 

I den tidligere siddende regering tilbage i 2017, blev der som behandlet i afsnit 2.7, udarbejdet en aftaletekst 

om erhvervs- og iværksætterinitiativer. I aftaleteksten står der blandt andet at det danske erhvervsliv er 

fundamentet for det danske velfærdssamfund.172  

Der står ydermere i aftaleteksten, at der for at sikre at Danmark fortsat har et stærkt erhvervsliv om 5, 10 og 

15 år, skal ske en forbedring af erhvervsvilkårene i Danmark, særligt for nye, mindre virksomheder. Det 

vurderes derfor at en styrkelse af iværksætterkulturen, har en vigtig samfundsmæssig betydning for 

Danmarks velstand og velfærd. I aftaleteksten fastsættes der initiativer, som er indført i LL § 7 P, for at 

forbedre vilkårene for tildeling af medarbejderaktier for nye, mindre virksomheder.  

Ved indførelse af lempelserne i LL § 7 P, skaber disse incitamenter, som påvirker de økonomiske aktørers 

adfærd, hvilket skulle forbedre mulighederne for iværksættervirksomheder, og dermed sikre velstand og 

velfærd i Danmark fremadrettet, som er formålet ifølge regeringen under Lars Løkke Rasmussen. Forbedring 

af økonomisk velfærd er en del af den grundlæggende retsøkonomiske tankegang, som er behandlet i afsnit 

2.1.2. Velfærd i samfundsøkonomisk forstand indebærer, at der anvendes den mest effektive måde at 

ressourceallokere, hvilket udtrykkes i Kaldor-Hicks Efficientsteori. Det vurderes at der på kort sigt ved 

indførelse af lempelserne i LL § 7 P, er tale om en samfundsmæssig omkostning, som det også er budgetteret 

med i lovforslaget ved indførelsen af lempelserne.173 Som følge af at lovforslaget er vedtaget og gældende 

fra 1. januar 2021, vurderes det at lempelsen indfører en større gevinst end omkostning, økonomisk set på 

lang sigt, da det er med til at sikre det danske erhvervsliv i fremtiden, ved blandt andet at gøre de danske 

startup virksomheder mere konkurrencedygtige. 

Forbedringen af konkurrenceevnen vurderes dog også at have en negativ effekt på konkurrenceevnen hos 

de mere etablerede virksomheder, som ikke kan anvende de lempelige regler om indkomstskattefrihed efter 

den forhøjede grænse på 50 procent af årslønnen i LL § 7 P. Lempelsen vurderes at kunne opveje den 

uhensigtsmæssige vanskelighed der er for nye, mindre virksomheder i at rejse ekstern kapital i Danmark i 

forhold til de mere etablerede virksomheder. De samfundsmæssige konsekvenser for lempelserne i LL § 7 P, 

vurderes på baggrund af ovenstående at være hensigtsmæssige set i forhold til den ikke direkte målbare 

gevinst.     

 

 
172 Erhvervs- og Vækstministeriet, aftaletekst om regerings aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Publiceret 
12. november 2017. Side 2. Fundet på regeringen.dk. 
173 LFF 2018-11-20 nr. 114. Tabel 2. 
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Det vurderes at der på baggrund af Jasmina Pless, Oscar Almstrup og Frederik Lysgaard Vind synspunkter at 

hvis kompetencerne der er nødvendige for at sikre selskabets vækst og fremgang kan sikres igennem 

medarbejderaktieordninger, at gevinsten ved øget vækst og indtjening på langsigtet plan overstiger 

omkostningen til etablering af medarbejderaktieordningerne på kortsigtet plan, set fra et 

virksomhedsmæssigt synspunkt. Virksomhederne bør således benytte sig af ordningerne i det omfang det er 

muligt og giver mening ud fra de muligheder og udfordringer der er ved anvendelse af ordningerne beskrevet 

i kapitel 3. I forhold til likviditetssituationen og den mulighed der er ved anvendelse af 

medarbejderaktieordninger, har disse i praksis har vist sig at fungere efter hensigten hos hudplejerfirmaet 

Nøie. Den øgede vækst i virksomheder ved anvendelse af medarbejderaktieordningerne, er således med til 

at skabe øget velfærd og velstand i Danmark. Som behandlet i afsnit 3.1.1 har indførelsen af 

medarbejderaktieordningen ligeledes skabt incitament til øget fastholdelse og tiltrækning af medarbejderne 

med henblik på at opnå positive ”upsides”, hvilket vil blive behandlet i næste afsnit.  

4.7 Fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere 

Fastholdelse sker primært ved at medarbejderen investerer i virksomheden i forbindelse med sin 

vederlæggelse, og har dermed økonomisk incitament for at forblive i virksomheden for at investeringen 

skaber økonomisk gevinst på sigt. Tiltrækning sker primært ved at virksomheden kan tilbyde 

konkurrencedygtige lønninger som helhed, hvor en andel af lønnen er aktiebaseret med warrants, optioner, 

aktier eller anparter i stedet for kontantaflønning. Medarbejderaktieordninger vurderes at være et godt 

værktøj for danske virksomheder der ønsker at tiltrække udenlandsk arbejdskræft, når der er konkurrenter 

som er mere kapitalstærke. Christian Visti Larsen fra Newbanking har udtalt at de behøver kompetencer og 

knowhow fra udlandet, således er medarbejderaktieordninger essentielt for at virksomheden kan opnå sine 

strategiske målsætninger, da der er store og mere kapitalstærke konkurrenter der tilsvarende efterspørger 

arbejdskræften. 

Aktive Ejere et forbedringsforslag om at fjerne loftet for tildeling af warrants, optioner, aktier eller anparter 

indkomstskattefrit jævnfør LL § 7 P og i stedet acceptere fuldkommen valgfrihed om vederlæggelsen skal ske 

kontant- eller aktiebaseret. Dette vurderes at stride mod generelle skatteretlige principper vedrørende 

skattepligt. Jævnfør Skattestyrelsens kommentarer til høringssvar er der ingen skatteretlig begrænsning for 

hvor meget den ansatte må modtage i aktier som vederlag for sit arbejde.174 Der er i stedet grænser for hvor 

stor en andel virksomheden må give indkomstskattefrit ved LL § 7 P.  

 
174 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 497 af 5.maj 2021. Skatteudvalget 2020-21. Side 5. 
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Generelt kan tildeles 10 procent indkomstskattefrit til den ansatte. Hvis 80 procent af de ansatte tilbydes, 

stiger loftet til 20 procent og vedtaget særordning tillader at nye, mindre virksomheder der opfylder formelle 

krav kan opnå 50 procent tildeling indkomstskattefrit. Denne lempelse er indført for at tilgodese 

iværksættervirksomheder. Hvis der fjernes en øvre grænse, vurderes det at reglerne i visse tilfælde ikke 

anvendes efter hensigten, da medarbejderen vil kunne få tilført værdier uden beskatning. Endvidere vurderes 

der i relation til identificeret behov for et rådighedsbeløb for medarbejderens synsvinkel at være et niveau 

for hvor meget af vederlæggelsen der kan bestå af medarbejderaktier.  

Det vurderes at Aktive Ejeres forslag ikke vil øge udbredelsen, men blot blive anvendt til uhensigtsmæssige 

formål.  I denne relation vurderes Jan Al-Erhayem at have en væsentlig pointe omkring realismen af 

beskatningen for medarbejderen, om hvornår denne indtræffer, som ejerlederen bør overveje for at 

medarbejderaktieordningen synes gunstig for medarbejderen. 

Oscar Almstrup syn på regulering af medarbejderaktieordninger i forhold til ”timing” af beskatning som han 

synes bør ligne det regelsæt der gælder efter LL § 7 P, vurderes der allerede at være lovhjemmel til at 

selskabet kan tilbyde en ordning der indeholder den regulering som Oscar Almstrup efterspørger. 

Beskatningen efter LL § 7 P er mere kompleks, da der er yderligere krav der skal overholdes for at selskabet 

er omfattet af lempelsen. Såfremt det ikke er muligt for virksomheden at opfylde kravene i LL § 7 P, vil der 

være mulighed for at anvende reglerne i LL § 28, hvor beskatning sker på udnyttelsestidspunktet. I samme 

forbindelse kan arbejdsgiver i forhold til aftalefrihed under forudsætning af medarbejderaktieordningen ikke 

strider mod andre love eller er til ugunst for medarbejderen, tilpasse udnyttelsesperioden således at 

medarbejderne har mulighed for at betale skatten ved udnyttelse. På denne baggrund vurderes den 

nuværende lovgivning at kunne løse behovet i relation til vederlæggelse af aktieløn, da der på området er 

lempet i forhold til hovedreglen for beskatning af medarbejderaktier ifølge LL § 16. 

På baggrund af afhandlingens analyse vurderes vesting perioden af være essentiel i forhold til 

fastholdelseselementet, fordi medarbejderen i denne periode kan kræves at opnå visse betingelser udover 

en modningsperiode og udnyttelsen heraf er som oftest betinget af fortsat ansættelse. Dette giver 

medarbejder incitament til at blive i virksomheden og stræbe efter at opnå kravene for at få nytte af de 

tildelte warrants eller optioner, der muligvis ville frafalde ved fratrædelse. Dermed vil den for medarbejderen 

uudnyttede rettighed repræsenteret økonomiske værdi gå tabt. Tildeling af medarbejderaktieordninger til 

bestyrelsesmedlemmer er ikke muligt efter LL § 7 P, men kan tildeles efter LL § 28, som et 

fastholdelseselement. Tildeling af medarbejderaktier til bestyrelsen, vil blive behandlet i nedenstående 

afsnit. 
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4.8 Tildeling af medarbejderaktier til bestyrelsen 

Bestyrelsen anses for det øverste ledelsesorgan efter selskabsloven, såfremt der er en sådan i selskabet. Det 

er muligt at aflønne bestyrelsesmedlemmer med aktier, optioner eller warrants efter LL §§ 16 eller 28, som 

behandlet i afsnit 2.3.3.  

Det er som nævnt i afsnittet omkring LL § 7 P, ikke muligt at anvende aktieaflønning til bestyrelsen, da det 

frarådes af Nørby-udvalget. Årsagen vurderes at være at bestyrelsen er ansat af aktionærerne, til at sikre at 

direktionen handler i aktionærernes interesser. Som beskrevet i afgrænsningen er der i afhandlingens 

virksomhedstyper i SMV-segmentet, ofte personsammenfald mellem den daglige ledelse og aktionærerne, 

hvorfor der vurderes at være begrænset eller ingen interessekonflikt, da ledelsen og aktionærerne er dybt 

involveret i selskabets drift og dispositioner. I sådanne selskaber, hvor der er tilknyttet 

bestyrelsesmedlemmer som er aktive, vurderes det at det kan være attraktivt at aflønne med aktieløn. I 

selskaber hvor der er tale om ”familiebestyrelser” der ofte er indsat som proforma, da der er krav om 

registreret bestyrelse i aktieselskaber, vurderes det mindre hensigtsmæssigt med aktieaflønning. 

Familiebestyrelser vurderes at eksisterer i høj grad i mindre SMV-virksomheder.  

Det kan i nogle virksomheder være muligt at ansætte bestyrelsesmedlemmet. Det vurderes at 

indkomstskattefriheden i LL § 7 P, kun kan anvendes til aktieløn, på den del af lønnen som kan henføres til 

ansættelsesforholdet. Det vurderes at være en mulighed der kan anvendes i begrænset omfang i praksis. Den 

primære fordel med aktieaflønning til bestyrelsesmedlemmer vurderes at være igennem den del af arbejdet 

som tilknytter sig til bestyrelsesarbejdet.   

Det vurderes på baggrund af ovenstående uhensigtsmæssigt at bestyrelsesmedlemmer i selskaber i SMV-

segmentet ikke kan tildeles medarbejderaktier efter LL § 7 P, da argumentet for at bestyrelsen ikke kan 

tildeles aktieløn tager udgangspunkt i større selskaber, herunder primært børsnoterede virksomheder. Der 

er på baggrund af ovenstående sammenholdelse og vurdering, at der bør overvejes om 

bestyrelsesmedlemmer som er tilknyttet de virksomheder der kan anvende den forhøjede grænse på op til 

50 procent af årslønnen, også bør kunne tildeles medarbejderaktier. Det vurderes dog usikkert om en sådan 

ændring vil gøre medarbejderaktieordningen mere attraktiv, da der i forbindelse med afhandlingen ikke er 

fundet empirisk data, som understøtter at dette er et problem. 
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Kapitel 5 – Konklusion og perspektivering  

Det sidste kapitel i afhandlingen indeholder en konklusion og perspektivering. Der konkluderes på de 

empiriske og teoretiske analyser, samt vurderingen heraf.  

5.1 Konklusion 
I dette afsnit vil der blive besvaret på afhandlingens problemstilling. Formålet med afhandlingen er at skabe 

klarhed over de muligheder og udfordringer der er ved anvendelse af medarbejderaktieordninger, set fra 

ejerleders synsvinkel. Herudover har formålet været er vurdere hensigtsmæssigheden for anvendelse af 

medarbejderaktieordninger i SMV-segmentet ved inddragelse af lovgivers hensigt, samt udtalelser fra 

erhvervslivet.  

Det er blevet klarlagt at der er fire typer aktieaflønningsformer, foruden ”almindelig” tildeling af aktier. Disse 

typer er: optioner, warrants, konvertible obligationer og fantomaktier. Ved disse typer skal der klarlægges 

retningslinjer for tildelingen, herunder selskabs- og ansættelsesretlige formalia.  

Medarbejderaktier anses for at være en del af aflønningen, og beskattes som udgangspunkt, som et 

lønaccessorium efter LL § 16, i medarbejderens personlige indkomst efter PSL § 3. Denne beskatningsregel 

finder anvendelse på alle typer medarbejderaktier på retserhvervelsestidspunktet. Beskatningen efter LL § 

16 finder anvendelse, hvis betingelserne for de øvrige beskatningsbestemmelser ikke er anvendt eller 

opfyldt.  

Beskatningen for medarbejderens erhvervelse af aktieløn kan udskydes til udnyttelses- eller 

afståelsestidspunktet efter LL § 28. Denne bestemmelse kan kun anvendes ved medarbejderaktieordninger 

hvor der tildeles optioner eller warrants. LL § 28 er udelukkende en periodiseringsregel, og beskattes derfor 

ligeledes efter PSL § 3. Det er vigtigt at medarbejderen ved udnyttelse af optioner eller warrants erhverver 

de underliggende aktier, da beskatningen ved eventuelt salg efterfølgende kan risikere at ske som en finansiel 

kontrakt. Dette skete for eksempel ved et bindende svar TfS.2009.323.LSR hvor medarbejderen ikke havde 

modtaget aktierne på de udnyttede optioner, men alene havde modtaget provenuet i kontanter. 

Skattestyresen afgjorde at der var tale om differenceafregning og at medarbejderen derfor skulle 

lagerbeskattes, beskattes efter kursgevinstloven som kapitalindkomst jævnfør PSL § 4. 

LL § 7 P tillader at medarbejderen udskyder beskatningen til salgstidspunktet. Medarbejderaktieordningens 

værdi medregnes ikke den ansattes personlige indkomst, som ved de øvrige beskatningsregler. Beskatning 

sker i stedet som aktieindkomst. Der er i LL § 7 P fastsat grænser for tildelingen størrelse på 10, 20 og 50 

procent af årslønnen. Grænsen for tildeling på op til 50 procent er tilføjet ved lov nr. 84 af 30. januar 2019, 

som er indført fra 1. januar 2021. For at kunne anvende denne, er der en række objektive betingelser.  
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En af disse betingelser er at personen som får tildelt medarbejderaktier skal være ansat i selskabet eller et 

selskab der er koncernforbundet hermed, hvorfor bestyrelsesmedlemmer ikke kan tildeles ordninger efter 

LL § 7 P. Lovgivers formål med denne lempelse har været blandt andet været at gøre det lettere for nye, 

mindre virksomheder at fastholde og tiltrække medarbejdere, da disse virksomheder har vanskeligere ved at 

fremskaffe ekstern kapital end de mere etablerede virksomheder. Omvendt kan nye, mindre virksomheder 

tilbyde løn indkomstskattefrit op til 50 procent, hvilket ikke er muligt i de etablerede virksomheder, der 

maksimalt kan tilbyde op til 20 procent. Det vurderes således at lempelsen udligner den nationale 

markedsfejl der er ved at fremskaffe ekstern kapital. Ved afgivelse af ejerskab til medarbejdere fremfor 

eksterne investorer, forbliver ejerskabet ”internt”, hvilket vurderes at være en fordel for ejerlederen.  

Endeligt er det muligt at tildele medarbejderaktier efter LL § 7 N. Denne finder kun anvendelse i begrænset 

omfang i praksis, og vurderes ikke at være relevant til besvarelse for afhandlingens problemstilling.  

Selskaber i SMV-segmentet følger årsregnskabsloven og skal indregne efter denne. Indregningen er betinget 

alt efter om der er tale om medarbejderaktier som er en kontantordning eller egenkapitalordning. Der er 

ikke krav til indregnet efter årsregnskabsloven, hvis der er tale om en egenkapitalordning, men det vurderes 

at såfremt egenkapitalordningen er væsentlig, skal der indregnes efter IFRS 2 til dagsværdi. Det skal oplyses 

i årsrapporten, hvis der er fastsat incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen jævnfør ÅRL § 98 b for 

selskaber i regnskabsklasse C, men anbefales ligeledes for selskaber i regnskabsklasse B. Der er yderligere 

oplysningskrav såfremt at ordningen indregnes efter IFRS 2.  

For at anvende mulighederne der er ved etablering af medarbejderaktier, skal ejerlederen have klarlagt de 

fordele der af for medarbejderen ved at tilslutte sig ordningen. Fastholdelse, motivation og tiltrækning er 

nogle af de væsentlige fordele der er for ejerlederen ved at tildele medarbejderaktier. Fastholdelse af 

nøglemedarbejdere kan opnås ved at der skabet et langsigtet interessefællesskab. For eksempel ved at 

indføre en vesting periode inden medarbejderen kan udnytte medarbejderaktieordningen eller ved at 

indføre objektive resultatmål. Dette skaber incitament til at medarbejderen forbliver i virksomheden. Ifølge 

den empiriske data der er indsamlet skaber medarbejderejerskab øget motivation og engagement, hvilket 

medfører en øget produktivitet i virksomheden. Samtidig er etablering af medarbejderaktieordninger med 

til at reducere problemet i principal-agent teorien, da medarbejderen ved ejerskab, i højere grad træffer 

beslutninger i aktionærernes interesse. I SMV-segmentet vurderes principal-agent problemet ikke at være 

lige så fremtræden, som i større virksomheder, da ejerlederen ofte har sin daglige gang i virksomheden. 

Det kan være vanskeligt at rejse ekstern kapital i nye, mindre virksomheder, blandt andet til brug for 

tiltrækning af nye kompetencer, som er nødvendig for fremtidig vækst i virksomheden.  
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Medarbejderaktier i denne type virksomheder, kan bidrage til at kunne tilbyde en konkurrencedygtig løn til 

potentielle medarbejdere med de nødvendige kompetencer.  

Ejerleder skal opveje de identificerede muligheder med de udfordringer der kan opstå ved etablering af 

medarbejderaktieordninger. Skattestyrelsen har ved styresignal fra 2020, indført en praksisændring om at 

værdiansættelse af medarbejderaktier skal ske til handelsværdi fremfor indre værdi. Der er i retspraksis 

eksempler på at Skattestyrelsen finder flere værdiansættelsesmodeller anvendelige, hvorfor det kan være 

en udfordring i praksis for ejerlederen at vurdere hvilken model der giver det mest retvisende udtryk for en 

handelsværdi. Værdiansættelse af unoterede virksomheder til handelsværdi af selskaber i SMV-segmentet, 

vurderes i et vidst omfang at kræve behov for inddragelse af eksterne rådgivere. Erhvervslivet og 

brancheorganisationer har udtalt at blandt andet behovet for rådgivere og omkostningerne der er forbundet 

hermed, er en barriere for anvendelsen af medarbejderaktier. Endvidere efterspørger erhvervslivet og 

brancheorganisationerne at der bliver udarbejdet en skematisk beregningsmodel med objektive kriterier, 

som Skattestyrelsen i større omfang vil anerkende som udtryk for handelsværdi af unoterede selskaber. 

Ejerlederen skal ved etablering af aktieaflønning informere medarbejderen om de forhold som denne skal 

være opmærksom på, i forbindelse med tilslutning til ordningen. Ved erhvervelse af medarbejderaktier, 

investeres en andel af den ansattes løn, hvilket indebærer et risikoelement fremfor kontantaflønning. Det 

kan være en udfordring, hvis medarbejdernes ejerskab ender hos personer der ikke er tilknyttet til 

virksomheden, hvorfor ejerlederen bør indføres en omsætningsbegrænsning af de tildelte 

medarbejderaktier. Der er en række formelle krav til aftalen mellem medarbejderen og arbejdsgiverselskabet 

ved tildeling af medarbejderaktier efter aktieoptionsloven. Der er ved lovændring i 2018 indført større 

aftalefrihed, hvilket samtidig gør at ejerleder skal være opmærksom på forhold som ikke er reguleret i 

aktieoptionsloven. Ejerlederen skal være opmærksom på medarbejderens behov for likviditet i forbindelse 

med beskatning ved tildeling af medarbejderaktier. Ovenstående informationer til relevante medarbejdere 

vurderes at være ressourcekrævende for ejerlederen, hvorfor dette skal medtages i den endelige vurdering 

af om hvorvidt der skal etableres medarbejderaktier.  

Ved anvendelse af beskatningsreglen i LL § 7 P, er det en betingelse at tildeling af medarbejderaktier ikke 

udgøre en særlig aktieklasse. Det kan være en udfordring for nye, mindre virksomheder, som har tiltrukket 

eksterne investorer, der har medført flere aktieklasser. Denne betingelse vurderes ikke hensigtsmæssig, da 

stemmeretten ikke er det væsentlige ved tildeling af medarbejderaktier, men derimod den potentielle 

økonomiske værditilvækst medarbejderen for adgang til. Det er ydermere en betingelse at tildelingen sker 

til personer, der er ansat i selskabet eller koncernforbundet hermed, hvorfor det ikke er muligt at tildele 

medarbejderaktier til bestyrelsesmedlemmer efter LL § 7 P.  
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Denne betingelse vurderes ligeledes ikke hensigtsmæssig, da argumentationen i lovens forarbejder vurderes 

at tage udgangspunkt i større virksomheder end SMV. Det vurderes at det indkomstfrie beløb ved tildeling af 

medarbejderaktier op til 50 procent af årslønnen er det maksimale i forhold til at skattelovgivningen giver 

incitament til manglende risikospredning.  

5.2 Perspektivering  
I dette afsnit vil blive præsenteret mulige emner, som der vurderes relevante til eventuelt videregående 

studier. 

Der er i afhandlingen foretaget afgrænsning fra udlandet, herunder personer som ikke er skattepligtig til 

Danmark. Et eventuelt videregående studie kunne belyse tildeling af medarbejderaktier til personer som ikke 

er skattepligtige til Danmark. Dette kan være relevant, eftersom der er mangel på arbejdskraft og rekordlav 

ledighed på arbejdsmarkedet i Danmark, hvorfor medarbejderaktier til potentielle medarbejdere udenfor 

Danmark kunne være en løsning på dette, særligt på kort sigt, da det umiddelbart ikke er en del af den 

langsigtede politiske strategi. 

SMV-segmentet aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven. Som behandlet i opgaven, skal væsentlige 

egenkapitalordninger indregnes efter IFRS 2. Det kunne overvejes at et eventuelt videregående studie kunne 

belyse udfordringen ved at vurdere hvornår medarbejderaktier er væsentlige, særligt for SMV-segmentet.  

Afhandlingen behandler i begrænset omfang medarbejdernes mulighed for at overdrage de tildelte 

medarbejderaktier til et holdingselskab. Det vurderes at der kan være et grundlag for et eventuelt 

videregående studie til belysning af udfordringen ved overdragelse til medarbejderens holdingselskab, 

særligt i forbindelse med skærpelsen af reglerne for overdragelse, hvor medarbejderen kunne overdrage 

indkomstskattefrit til holdingselskab.  
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