
- 1 – 
Offentliggjort d. 18. november 2017 
 
 

  tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

06.13.2017-46 (20171118) Medarbejderaktier 
 
 

 
 

Erhvervspakke om medarbejderaktier©  
 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  
 
Regeringen indgik sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre den 
12. november 2017 en aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiati-
ver - den såkaldte ”Erhvervspakke”. Et af initiativerne drejer sig om forbed-
ring af virksomheders muligheder for at aflønne medarbejdere med aktier i 
virksomheden.  
 

Med aftalen af 12. november 2017 ønsker aftaleparterne at styrke grundlaget for fremti-

dig vækst gennem initiativer på fem områder, således gennem:  

• Styrket iværksætter- og aktiekultur,  

• En grænsehandelspakke og afgiftssanering 

• Digitalisering, nye forretningsmodeller og grøn omstilling 

• En turisme- og landdistriktspakke 

• Forbedrede konkurrencevilkår og globalisering 

 

 

Styrket iværksætter- og aktiekultur 
Styrkelsen af iværksætter- og aktiekulturen omfatter initiativer på to fronter: Dels tiltag, 

der skal gøre det mere attraktivt for passive investorer at placere kapital i virksomheder-

ne. Og dels tiltag, der skal forbedre mulighederne for aflønning gennem medarbejderak-

tier. 

http://www.v.dk/
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Medarbejderaktier 
For medarbejderaktier er opmærksomheden i Erhvervspakken rettet mod 2 forskellige 

facetter: Dels de skattemæssige forhold for medarbejderaktier. Og dels de aftale- og 

ansættelsesretlige rammer for tildeling af medarbejderaktier. 

 

 

Gældende skatteregler om medarbejderaktier 
Skattelovgivningen har gennem mange år omfattet særlige skattemæssige regler om til-

deling af aktier i arbejdsgiverselskabet som led i ansættelsesforholdet.  

 

I 1971 vedtog Folketinget et omfattende regelsæt om skattefri tildeling af medarbejder-

aktier som led i en generel ordning på den enkelte virksomhed. At ordningen var gene-

rel, udtrykte det forhold, at skattefordelene for medarbejderne kun kunne opnås, hvis 

ordningen omfattede alle eller i det væsentligste alle medarbejdere på virksomheden.  

 

Regelsættet blev imidlertid ophævet i efteråret 2011 under den daværende skattemini-

ster, Thor Möger Pedersen, bl.a. med henvisning til det principielle synspunkt, at skatte-

reglerne ikke bør tilskynde til, at virksomheder anvender medarbejderaktieordninger 

som led i aflønningen af ansatte.  

 

Sideløbende med de ovennævnte regler om generelle ordninger er siden vedtaget flere 

særlige regelsæt på skatteområdet om de såkaldte ”individuelle ordninger”, dvs. ordnin-

ger, der kan etableres for blot én eller enkelte medarbejdere. Nogle af disse regelsæt om 

individuelle ordninger er siden afløst af andre regelsæt på området.  

 

Senest vedtog Folketinget i foråret 2016 nye regler om skattebegunstigelse af visse indi-

viduelle medarbejderaktieordninger. Et lovudkast om denne ordning er omtalt i disse 

spalter den 5. marts 2016 i artiklen ”Lovudkast om medarbejderaktier”.  Reglerne blev 

med visse ændringer vedtaget efterfølgende og trådte i kraft den 1. juli 2016.  

 

Ordningen indebærer, at en medarbejder skattefrit kan modtage aktier, køberetter til 

aktier eller tegningsretter til aktier i arbejdsgiverselskabet, hvis en række forskellige 
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betingelser er opfyldt, herunder at værdien af disse aktier m.v. i det pågældende år ikke 

overstiger 10 pct. af medarbejderens årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. 

 

Medarbejderen skal først beskattes ved medarbejderens salg af de aktier, som medarbej-

deren har modtaget af arbejdsgiverselskabet, eller som medarbejderen har erhvervet på 

grundlag af tidligere modtagne købe- og tegningsretter. På dette tidspunkt skal medar-

bejderen beskattes efter de almindelige regler om beskatning af avance ved salg af akti-

er.  

 

Modstykket til, at medarbejderen efter denne ordning modtager aktierne m.v. skattefrit, 

er, at arbejdsgiverselskabet ikke har fradragsret for værdien af de pågældende aktier 

m.v. Der er her tale om en undtagelse til princippet om, at en arbejdsgiver som ud-

gangspunkt har fradragsret for udgifter til aflønning af medarbejderstaben.  

 

 

Erhvervspakken  
Efter aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre forfølges med 

Erhvervspakken to formål:  

 

Dels at forbedre vækstvirksomheders muligheder for at benytte medarbejderaktier til at 

motivere, aflønne og dele ejerskabet af virksomheden med medarbejderne.  

 

Og dels - og hvad der efter aftaleparternes opfattelse er særligt vigtigt - at forbedre vil-

kårene for nye, mindre vækstvirksomheder for at anvende medarbejderaktier som afløn-

ning, da mindre virksomheder ofte er mere udfordrede på likviditeten end etablerede 

virksomheder.  

 

 

Konkrete tiltag 
På denne baggrund har partierne bag Erhvervspakken aftalt at forbedre de gældende 

regler på to måder:  
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Alle virksomheder 
For det første ved at forhøje grænsen for, hvor stor en andel af medarbejdernes løn, der 

kan udbetales som medarbejderaktier til aktieindkomstbeskatning, fra 10 pct. til 20 pct. 

af lønnen for alle virksomheder fra den 1. januar 2018.  

 

Men det er en betingelse for denne forhøjelse til 20 pct. af lønnen, at (mindst) 80 pct. af 

virksomhedens medarbejdere tilbydes aktieløn under ordningen. Der er med andre ord 

tale om en ordning, der i denne henseende har karakter af de tidligere kendte ”generelle 

ordninger”.  

 

Ønsker en virksomhed ikke at udbrede en medarbejderaktieordning til en så stor andel 

af medarbejderne, står det virksomheden frit for at anvende de allerede gældende regler 

om tildeling af aktier, men i så fald kun på op til 10 pct. af lønnen til udvalgte ansatte.  

 

 

Nye, mindre virksomheder 

Dernæst ved at etablere en særlig ordning for nye, mindre virksomheder, hvorefter disse 

virksomheder får mulighed for at udrede op til 50 pct. af lønnen som medarbejderaktier 

til aktieindkomstbeskatning.  

 

Der vil for disse ordninger ikke blive stillet krav om, at ordningen på den enkelte virk-

somhed skal tilbydes til (mindst) 80 pct. af medarbejderne.  

 

En sådan ordning er imidlertid problematisk i flere henseender.  

 

Det vil således bl.a. være nødvendigt ved fastsættelse af særlige vilkår for ordningen at 

søge at sikre, at ordningen anvendes efter hensigten. Afgrænsningen af, hvilke virksom-

heder der kan anvende ordningen, og herunder vilkårene for at anvende ordningen, er 

endnu ikke fastlagt, og vil efter partiernes aftale af 12. november 2017 først blive for-

handlet på plads efterfølgende.  
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Dernæst vil en ordning af denne karakter, der altså er forbeholdt visse virksomheder, 

som udgangspunkt kræve EU-kommissionens godkendelse i forhold til de EU-retlige 

statsstøtteregler. De skitserede regler for små virksomheder forventes på den baggrund 

tidligst at kunne træde i kraft den 1. januar 2019.  

Realiteten er med andre ord, at det på nuværende tidspunkt står hen i det uvisse, hvornår 

en sådan ordning kan træde i kraft og hvilke virksomheder, der - til den tid - vil kunne 

gøre brug af ordningen. 

 

 

Rammer for aftalerne om medarbejderaktier 
Et yderligere led i Erhvervspakken drejer sig om de aftaleretlige rammer for etablering 

af medarbejderaktieordninger.  

 

På dette punkt ønsker partierne bag aftalen af 12. november 2017 dels større aftalefrihed 

og dels større klarhed om reglerne.  

 

 

Konkrete tiltag 
For det første er det tanken at skabe mulighed for at indgå såkaldte ”vesting-aftaler” i 

medarbejderaktieprogrammer, herunder mulighed for at aftale, at retten til medarbejder-

aktier, der på fratrædelsestidspunktet endnu ikke er optjent, bortfalder, når en medarbej-

der opsiges.  

 

Dernæst er det hensigten at etablere aftalefrihed til at indgå aftale om virksomhedens ret 

til at tilbagekøbe medarbejderaktier til markedspris ved medarbejderens fratrædelse.  

 

 
_______ o _______ 

 
 


