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Nya regler om skattelättnader för personaloptioner 

Den 1 januari 2018 trädde nya regler i kraft vilka medför lättnader i beskattningen av 
personaloptioner under vissa förutsättningar. Syftet med de nya reglerna är att underlätta för 
små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. I detta nyhetsbrev redogör vi för de 
nya reglernas huvudsakliga innebörd samt förutsättningar för att kunna dra fördel av 
skattelättnaden. Avsikten är att ge en översiktlig vägledning för företagare som funderar på om 
skattelättnaden kan vara aktuell för hans eller hennes företag.  

Skattelättnader 

De nya reglerna innebär att företag, under vissa förutsättningar, kan ge ut personaloptioner till 
anställda utan att den anställda förmånsbeskattas och utan att företaget behöver betala 
arbetsgivaravgifter på förmånen.  

Med personaloption avses en rätt att i framtiden förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt 
pris eller i övrigt på förmånliga villkor.  

För att de nya reglerna ska vara tillämpliga får värdet på personaloptionerna inte överstiga tre 
miljoner kronor per optionsinnehavare och 75 miljoner kronor per företag. Vidare krävs att 
optionsinnehavaren utnyttjar optionen inom tio år efter tidpunkten när den förvärvades. 

Krav på företaget 

För att reglerna ska vara tillämpliga förutsätts att företaget huvudsakligen uppfyller samtliga 
följande krav: 

• Medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget ska understiga 50 personer. 

• Nettoomsättningen eller balansomslutningen ska uppgå till högst 80 miljoner kronor. 

• Företaget får inte till mer än 25 procent av kapital- eller röstandelarna i företaget 
kontrolleras av offentliga organ. 

• Företagets andelar får inte vara upptagna till handel på en reglerad marknad. 

• Företaget får inte ha bedrivit verksamheten i mer än tio år. 

• Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter. 

Även om företaget uppfyller ovannämnda krav, kan reglerna inte tillämpas om företaget 
huvudsakligen bedriver någon av följande verksamhet: 

• Bank- eller finansieringsrörelse. 

• Försäkringsrörelse. 

• Produktion av kol eller stål. 

• Handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument. 

• Uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder. 

• Tillhandahållande av tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision. 
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Krav på optionsprogrammet  

Krav ställs även på optionsprogrammet: 

• Personaloptionen måste vara förenad med en intjänandetid om minst tre år.  

• Under intjänandetiden måste optionsinnehavaren vara anställd i företaget (eller företag 
i samma koncern) och ha en arbetstid på i genomsnitt minst 30 timmar per vecka. 

• Under intjänandetiden måste optionsinnehavaren få tjänsteinkomst från företaget om 
minst 13 inkomstbasbelopp (vilket motsvarar 812 500 kronor med 2018 års 
inkomstbasbelopp). Tröskelbeloppet uppnås alltså om optionsinnehavaren har en 
månadslön på strax över 22 500 kronor per månad före skatt. 

• Optionsinnehavaren får inte kontrollera mer än fem procent av kapital- eller 
rörelseandelarna i företaget, själv eller tillsammans med närstående och under något av 
de två åren närmast före det år när personaloptionen förvärvas eller fram till och med 
tidpunkten för förvärvet. 

Stockholm, januari 2018 

Kontakt 

Ovan är avsett att ge en översiktlig vägledning kring de nya reglerna och ska inte ses som en 
fullständig, heltäckande redogörelse för de nya lagreglerna. Om du har frågor eller kommentarer 
med anledning av detta nyhetsbrev går det bra att kontakta oss. Vi på Törngren Magnell har 
gedigen erfarenhet av att hjälpa alltifrån väletablerade börsnoterade företag till start-ups att 
utforma sina incitamentsprogram. För mer information och rådgivning om ämnet, vänligen 
kontakta: 

 

 

Johan Wigh 

Advokat/managing partner 

076 00 283 26 

johan.wigh@torngrenmagnell.com 

John Park 

Biträdande jurist 

076 00 283 28 

john.park@torngrenmagnell.com 


