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Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 11/11 2011, at en såkaldt stay on-bonus, der 

var knyttet til et salg af selskabet, ikke skattemæssigt kunne fratrækkes som en driftsom-

kostning. Landsskatteretten fandt det uden betydning, at den pågældende bonus også 

kunne udløses ved en børsnotering, ligesom Landsskatteretten fandt det uden betydning 

for afgørelsen, om bonussen blev beregnet ud fra stigningen i værdien af selskabets 

aktiekapital, eller om bonussen var et fast bruttobeløb. På linie med Højesterets dom 

ref. i SKM2009.271.HR var der ej heller fradragsret for udgifter til overarbejde til 

medarbejdere udløst som følge af salgsprocessen. Der er i sagen ikke taget stilling til 

karakteren af dette overarbejde, der må antages i al væsentlighed at bestå i udarbejdel-

se af sælgers due diligence. 

 

I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt ”stay on”-bonus 

vedrørende nøglemedarbejdere. 

 

En stay on-bonus indebærer typisk, at den pågældende medarbejder, ud over sin løn, 

oppebærer en given bonus under forudsætning af, at medarbejderen forbliver ansat i 

virksomheden i en given årrække. Forlader medarbejderen virksomheden, enten fordi 

vedkommende selv siger op, eller medarbejderen bliver afskediget som følge af mislig-

holdelse, bortfalder den aftalte bonus.  

 

Det ligger i sagens natur, at sådanne ordninger kun tildeles nøglemedarbejdere, hvis 

fortsatte ansættelsesforhold har væsentlig betydning for virksomheden, typisk et aktie-

selskab. Ligeledes spiller det en vis rolle, om den pågældende medarbejder uden større 
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problemer ville kunne forlade virksomheden og finde et andet og lige så attraktivt job et 

andet sted. 

 

Der kan være mange årsager til at etablere en stay on-bonus. Eksempelvis kan der være 

tale om særligt ansatte medarbejdere, der skal forestå et givet projekt, der må forventes 

at løbe over en flerårig periode, som det sås i Dong-sagen, og hvor det blev vurderet, at 

det ville være kostbart med udskiftning af medarbejdere i denne gruppe under etablering 

af projektet.  

 

Særligt er en stay on-bonus særdeles ofte anvendt i forbindelse med virksomhedsover-

dragelser, enten ved salg af virksomheden eller ved børsnotering. I begge tilfælde vil 

eksempelvis et aktieselskabs værdi afhænge af, hvorvidt der er en intakt ledelse, der må 

forventes at forblive i virksomheden og sikre kontinuitet efter overdragelsen eller børs-

noteringen. Dette gælder særligt, hvis selskabet sælges til en køber, der ikke selv over-

tager ledelsen i selskabet, f.eks. ved salg til en kapitalfond. 

 

Når en virksomhedsejer påtænker at sælge sin virksomhed, vil de involverede rådgivere 

ofte råde virksomhedsejeren til at holde en særdeles lav profil om det påtænkte salg. 

Dette bl.a. som følge af, at der blandt de ansatte meget let kan sprede sig en usikkerhed 

om, hvad fremtiden bringer. Denne usikkerhed kan medføre en vis personaleflugt, selv 

om der måske objektivt er tale om et salg, der f.eks. giver virksomheden en kapitalind-

sprøjtning, og som kan være til stor gavn for medarbejderne. Men ejerkredsen er i sa-

gens natur afskåret fra at orientere medarbejderne om et påtænkt salg, da dette i sig selv 

kan forplumre et eventuelt hensigtsmæssigt salg. I praksis vil de første sonderinger, 

herunder forhandlinger med rådgivere m.v., derfor foregå under meget diskrete former 

og på neutrale steder. 

 

I praksis vil enkelte nøglemedarbejdere blive orienteret, og i tilknytning hertil vil der 

kunne blive tale om en stay on-bonus. 

 

Det ses endvidere ofte i praksis, at de medarbejdere, der inddrages i salgsprocessen, skal 

yde en ekstraordinær stor indsats for at få udarbejdet, hvad der betegnes som en sælger- 

due diligence, dvs. en indsamling af alle relevante oplysninger om virksomheden, så 
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som leverandøraftaler, særlige salgsvilkår, miljøforhold og miljøgodkendelser, doku-

mentation for behørig beskyttelse af navne, patenter etc. etc. Disse medarbejdere må 

derfor forventes at skulle yde en ekstraordinær stor indsats i en given periode. Vederla-

get for denne ekstraordinære indsats vil i visse tilfælde blive betalt særskilt med et fast 

beløb uden en stay on-bonus. I andre tilfælde aftales det, at betalingen for den ekstraor-

dinære indsats er indeholdt i en stay on-bonus. 

 

Fastsættelse af størrelsen eller beregningen af en stay on-bonus afhænger af formålet 

med bonussen. Er der ikke tale om udsigt til et foranstående salg eller børsnotering, vil 

en stay on-bonus kunne være et fast beløb eller et beløb, der afhænger af virksomhedens 

udvikling og indtjening. Men fortsat under forudsætning af medarbejderens forsatte 

tilknytning til virksomheden i den periode, der nu måtte være aftalt. 

 

Er der tale om et påtænkt salg eller børsnotering vil en stay on-bonus ofte være baseret 

på salgsprisen eller den opnåede børskurs for virksomheden. En stay on-bonus kan være 

såvel progressiv som degressiv i forhold til salgssummen. En progressiv stay on-bonus 

vil således procentuelt stige med en stigende salgspris over et givet beløb. Eksempelvis 

1 % af en given forventet salgspris og 2 % af en salgspris, der overstiger den forventede 

salgspris. Alternativt ved en degressiv ordning falder procentsatsen med stigende priser. 

 

I praksis er der etableret ordninger, der reelt har samme effekt, eksempelvis derved, at 

medarbejdere erhverver aktier eller tegningsret til aktier til markedskurs eller eventuelt 

en kurs under den aktuelle markedskurs, og derved i realiteten opnår en gevinst ved et 

eventuelt senere fordelagtigt salg af aktieselskabet, jf. eksempelvis Coloplast-sagen 

(SKM2002.571.HR) om gratis-aktier efter ligningslovens § 7 A.  

 

Skattemæssigt behandles de forskellige stay on-bonusser ganske forskelligt: 

 

Er der tale om en stay on-bonus, der ikke knytter sig til et foranstående salg, og hvor 

nævnte bonus følgelig ikke knytter sig til en fremtidig given salgssum for virksomheden 

henholdsvis en given børskurs, ses der ikke at foreligge afgørelser, hvor skattemyndig-

hederne har nægtet virksomheden fradragsret for udgift til denne bonus. 
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Anderledes forholder det sig i tilfælde, hvor en stay on-bonus knytter sig til et påtænkt 

salg henholdsvis børsnotering, og hvor denne bonus afhænger af den forventede salgs-

sum eller børskurs ved en børsintroduktion. Her er praksis siden 2004 strammet, således 

at der ikke kan forventes skattemæssig fradragsret for en sådan udgift. Betragtningen er 

nærmere, at knytter en stay on-bonus sig til størrelsen af salgssummen, er denne bonus 

ret beset ikke en udgift, der har til formål at erhverve sikre og vedligeholde indkomsten 

for virksomheden, men derimod en udgift, der udelukkende har til formål at skaffe ejer-

kredsen den størst mulige fortjeneste ved salg eller børsnotering. På samme vis synes 

omkostningerne ved udarbejdelse af en sælger-due diligence henholdsvis medarbejde-

rens deltagelse i selve salgsprocessen i øvrigt ligeledes ikke at vedrøre det solgte sel-

skabs drift, men alene at tjene aktionærens interesse. Der indrømmes derfor heller ikke 

fradragsret for sådanne udgifter til dette ekstraarbejde. 

 

Spørgsmålet om den skattemæssige behandling af udgifter knyttet til salg eller børsno-

tering har været svingende siden 2004: 

 

I bet. 1221/1991 om driftsomkostninger, s. 84, angives udgangspunktet således, at den 

omstændighed, at en udgift har en nær og direkte forbindelse med aktie-

/anpartskapitalen ifølge praksis ikke i sig selv udelukker, at udgiften kan være af om-

kostningskarakter. Videre anføres a.s., at de administrative myndigheder dog generelt 

synes at indtage en forholdsvis restriktiv holdning til disse udgiftstyper. Omvendt kan 

der peges på afgørelser i modsat retning. Eksempelvis kan nævnes UfR 1980, 712 H 

(Trælastdommen), hvor 5 af Højesterets 7 dommere fandt, at selskabets notering på 

Københavns Fondsbørs var af en sådan betydning for selskabets status og almindelige 

omdømme og dermed for dets indtjeningsmuligheder, at den årlige noteringsafgift måtte 

anses som en fradragsberettiget driftsomkostning.  

 

I foråret 2004 afgav det daværende Ligningsråd et bindende svar i en sådan sag, hvor 

direktøren i et større selskab fik etableret en stay on-bonus, der ville kunne – og rent 

faktisk sidenhen - udløste en endog meget stor bonus i tilfælde af salg eller børsnotering 

af selskabet. Ligningsrådet nåede her frem til, at der var fradragsret for denne bonus for 

selskabet. 
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Efterfølgende er der fremkommet afgørelser i den modsatte retning, jf. herved TfS 

2007, 600 VL, omtalt i JUS 2007/34, jf. tidligere TfS 2005, 1011 LSR, hvor fradragsret 

blev afvist. Efter fremkomsten af TfS 2007, 600 VL er landsrettens dom fulgt op i prak-

sis bl.a. ved TfS 2008, 503 LSR, omtalt af Jan Steen Hansen i TfS 2008, 525, og TfS 

2009, 239 SR.  

 

Vestre Landsrets dom i sagen TfS 2007, 600 V blev efterfølgende indbragt for Højeste-

ret, der afsagde dom i sagen den 8/4 2009, jf. TfS 2009, 483, kommenteret i JUS 

2009/18. 

 

I den pågældende sag havde selskabet og to direktører i oktober 2000 indgået aftale om 

en bonus i anledning af et påtænkt salg af selskabet. Bonusaftalen var begrundet i et 

ønske fra selskabets side om at belønne de to direktører for arbejde i forbindelse med 

salgsbestræbelserne. Bonus var afhængig af købsprisen for virksomheden, og forfaldt, 

når der forelå en endelig og ubetinget aftale med en køber. Blev selskabet ikke solgt, 

bortfaldt aftalen.  

 

Selskabet blev solgt i marts 2001, og i maj 2001 blev der udbetalt en bonus til hver af 

de to direktører på 14,6 mio. kr.  

 

Efter selskabets opfattelse var denne bonus fradragsberettiget for selskabet efter stats-

skattelovens § 6, stk. 1, litra a som en driftsomkostning.  

 

Højesteret konstaterede indledningsvist, at det fremgik af aftalen om direktørbonus, at 

direktørernes krav på den aftalte bonus var betinget af, at der skete et endeligt salg af 

selskaberne, og at direktørerne hver især fortsat var ansat på salgstidspunktet, ligesom 

det fremgik, at størrelsen af bonussen alene afhang af salgsprisen for selskaberne. 

 

Efter indholdet af aftalen om direktørbonus og efter de afgivne forklaringer lagde Høje-

steret til grund, at aftalen havde til formål at vederlægge de to direktører for at udføre 

arbejde i forbindelse med salgsbestræbelserne og at sikre, at de forblev ansat, indtil en-

deligt salg var aftalt, begge dele med henblik på at opnå den højst mulige salgspris for 

selskaberne.  
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Herefter konstaterede Højesteret, at den udbetalte bonus således ikke havde den tilknyt-

ning til selskabernes drift, dvs. til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, der må 

kræves for, at udgiften kan anses som en driftsomkostning omfattet af statsskattelovens 

§ 6, stk. 1, litra a. 

 

Den 11/11 2011 forelå endnu en sådan sag til prøvelse hos Landsskatteretten, der afsag-

de kendelsen ref. i SKM2012.250.LSR. 

 

Denne afgørelse fra Landsskatteretten adskiller sig fra ovennævnte sag ref. i TfS 2009, 

271 H på flere punkter. I højesteretssagen var der, allerede forud for etablering af en 

stay on-bonus ved salg, indgået stay on-bonusaftaler, der ikke var knyttet til et eventuelt 

senere salg. Videre var der i højesteretssagen alene tale om en bonus ved salg, hvorimod 

der i sagen afgjort af Landsskatteretten i SKM 2012.250 LSR tillige ville blive udløst 

bonus ved en børsnotering, der jo ret beset ikke nødvendigvis behøver at medføre andet 

og mere end en kapitaludvidelse uden ændring af den bestemmende ejerkreds. 

 

I sagen ref. i SKM 2012.250 LSR var der fra skatteyderens (selskabets) side tale om en 

endog meget grundig procedure fra selskabets side.  

 

Det blev her blandt andet gjort gældende, at der ikke kunne nægtes fradrag ud fra det 

synspunkt, at udgiftens afholdelse tillige resulterede i en forøgelse af værdien af aktier-

ne i selskabet. Et sådant synspunkt førte således efter selskabets opfattelse frem til, at 

der ville kunne nægtes fradrag for enhver ”succesfuld” driftsomkostning, da øget ind-

tjening alt andet lige altid kan siges i sidste ende at komme aktionærerne til gode i form 

af en værdistigning på aktierne. Og videre, at når et salg eller børsnotering gennem flere 

år er under overvejelse, har ejerkredsen en interesse i at motivere medarbejderne til at 

yde den bedst mulige indsats til gavn for selskabets indtjening, da en øget indtjening alt 

andet lige vil øge selskabets værdi til glæde for også aktionærerne. I en sådan situation 

gjorde der sig imidlertid det særlige gældende, at den uro og usikkerhed omkring sel-

skabets fremtid, som overvejelser om et skifte i ejerkredsen typisk medfører, kunne re-

sultere i tab af nøglemedarbejdere til stor skade for selskabet, uanset om der faktisk 

finder et ejerskifte sted, eller om selskabet fortsætter med den samme ejerkreds. 
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Spørgsmålet om vederlag for ekstraarbejde var også genstand for procedure i sagen. 

Som anført ovenfor tillagde Højesteret det i sagen ref. i TfS 2009, 271 H betydning for 

vurderingen af spørgsmålet om fradragsret, at den pågældende stay on-bonus tillige 

indeholdte vederlag for det ekstra arbejde, som medarbejderne havde udført i forbindel-

se med salgsarbejdet, hvilket arbejde formentlig i hovedsagen var udarbejdelse af den 

såkaldte sælger due diligence. Vedrørende dette punkt anførte selskabet i sagen ref. i 

SKM2012.250.LSR bl.a., at det fremgik af sagen vedrørende Det Danske Trælastkom-

pagni A/S (UfR 1980.712 H), at selskabet under alle omstændigheder har en selvstæn-

dig erhvervsmæssig interesse i at være børsnoteret, og det synes således også i den 

nævnte sag at have været helt uomtvistet, at der var fradragsret for løn til medarbejdere 

for udførelse af arbejde vedrørende børsnoteringen. Videre anførte selskabet, at dette 

var i fuld overensstemmelse med TDC-sagen (SKM2008.719.ØLR). 

 

Landsskatteretten nåede her – ikke uventet – frem til, at selskabet ikke havde fradragsret 

for stay on-bonus til de i sagen omhandlede medarbejdere. I præmisserne anføres såle-

des følgende – alt i overensstemmelse med Højesterets dom ref. i TfS 2009.271 H: 

 

”Uanset om bonussen blev beregnet ud fra stigningen i værdien af selskabet H1 A/S' 

aktiekapital eller om bonussen var et fast bruttobeløb, er det Landsskatterettens opfat-

telse, at bonustallene har haft til formål at fastholde væsentlige og centrale medarbej-

dere i processen omkring den fremtidige ejerstruktur. 

 

Med baggrund i den fremlagte liste over medarbejdere, der var berettiget til bonus, og 

repræsentantens gennemgang af medarbejderens indsats i forbindelse med salget, kan 

det konstateres, at mindst 10 ud af de 13 omtalte medarbejdere efter det oplyste har 

deltaget i salgsarbejdet. 
 

Landsskatteretten er herefter af den opfattelse, at bonusaftalerne - udover at fastholde 

væsentlige og centrale medarbejdere i processen omkring den fremtidige ejerstruktur - 

tillige belønner mindst 10 medarbejdere for deltagelse i salgsarbejdet. 

 

Henset til ovenstående, og idet bonusaftalerne berettiger de omtalte medarbejdere til 

bonusser udover deres normale gager, finder Landsskatteretten ikke, at selskabet på det 
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foreliggende har godtgjort, at udgifterne til bonusserne har haft en sådan tilknytning til 

selskabets drift, at udgifterne til bonusbeløbene er fradragsberettiget efter statsskattelo-

vens § 6, stk. 1, litra a. 

 

Udgifterne må således på samme måde som i Højesterets dom offentliggjort i 

SKM2009.271.H anses for afholdt i aktionærernes interesse med det formål at sikre den 

højest mulige salgspris for selskabet.” 

 

Endelig anførte Landsskatteretten, at det forhold, at bonusaftalerne var udformet såle-

des, at bonussen også kunne komme til udbetaling ved børsnotering, ikke sås at ændre 

på ovenstående. 

 

Landsskatterettens afgørelse og præmisserne herfor er ikke uventet. Men afgørelsen 

rejser spørgsmålet om, hvorvidt den praksis, der blev lagt efter 2004-afgørelsen, er til-

strækkelig nuanceret. 

 

Hvad først angår Landsskatterettens bemærkning om, at uanset om bonussen blev be-

regnet ud fra stigningen i værdien af selskabet aktiekapital eller om bonussen var et fast 

bruttobeløb, er der tale om en skærpelse af præmisserne i forhold til Højesteretsdom-

mens præmisser, hvor det anføres, at ”..det fremgik, at størrelsen af bonussen alene 

afhang af salgsprisen for selskaberne..” Landsskatteretten synes hermed med en vis ret 

at lægge vægt på, at udgiften afholdes i aktionærernes interesse mere end det formelle 

om, hvorledes selve beregningsgrundlaget fastsættes. 

 

Hvad dernæst angår spørgsmålet om stay on-bonus knyttet til en børsnotering, er det 

imidlertid vanskeligt at forstå, at det her lægges til grund, at dette alene tjener aktionæ-

rernes interesse. Det kan generelt vel næppe udelukkes, at en børsnotering i sig selv 

kunne være i selskabets interesse, jf. herved sagen om Det Danske Trælastkompagni 

A/S (UfR 1980.712 H) 

 

Selskabets synspunkt om, at en ekstraordinær indsats fra medarbejdernes side både har 

betydning for aktiernes værdi, men også for selskabets indtjening, må være korrekt. 
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Hvad særligt angår vederlag for det ekstraarbejde, der udløses i tilknytning til en salgs-

proces, synes det som om såvel Landsskatteretten som domstolene har den opfattelse, at 

der er tale om et arbejde, der isoleret set udelukkede er udløst som følge som følge af et 

planlagt salg eller børsnotering. Er der tale om en sælger-due diligence – dvs. dokumen-

tation for selskabets forhold – er der i realiteten tale om etablering af en materialesam-

ling, som en optimal drevet virksomhed allerede har i sin besiddelse forud for overve-

jelser om salg af selskabet. Eksempel kan nævnes oversigt over off-balance forpligtelser 

som pensionsordningen med medarbejdere, miljøgodkendelser samt miljøforhold, over-

sigt over leverandøraftaler, oversigt over salgsaftaler, garantiforpligtelser etc. etc. Lidt 

groft sagt kan en sælger-due diligence betegnes som oprydning og systematisering af 

materiale, som en optimal drevet virksomhed har i sin besiddelse forud for selve salgs-

processen. 

 

I praksis ses det da også ofte, at virksomheder direkte afsætter ressourcer til etablering 

af sådanne oversigter og systematisering af materiale gennem lang tid og uden at have 

konkrete salgstanker, men i en erkendelse af, at et salg kan blive relevant i løbet af en 

kortere årrække, delvis for at få den fornødne oversigt over virksomhedens forhold – 

altså lidt af en pendant til IS0 9000. Der vil selvsagt være fradragsret for sådanne løn-

udgifter. 

 

Er der derimod tale om selve salgsprocessen, dvs. forhandlinger med potentielle købere, 

møder med rådgivere m.v., må sådanne udgifter være omfattet af den nu etablerede 

praksis med Højesteretsdommen TfS 2009, 271 H. 

 
_______ o _______ 

 
 
 
 


