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Tjänsteutbud – incitamentsprogram

Vi erbjuder full service med utformning, implementering och analys av incitamentsprogram. Vi har en gedigen 

erfarenhet av att implementera incitamentsprogram för att attrahera, bibehålla och motivera de anställda på ett 

skatteeffektivt sätt. 

Vi har under de senaste åren genomfört ett 100-tal incitamentsprogram för företag med mycket varierande 

storlek och behov. Vår erfarenhet omfattar såväl börsnoterade och multinationella bolag som mindre ägarledda 

företag. 

Vår omfattande kunskap om beskattning, värdering, redovisning och utformning av incitamentsprogram är också 

en anledning till varför vi är framgångsrika med att leda och koordinera implementeringen av 

incitamentsprogram.

Genom KPMGs världsomspännande nätverk har vi global närvaro och kännedom om regler runt om i världen.

Vi hjälper till med:

Analys Analys av företagets situation och behov. Baserat på vår analys 
identifierar vi det mest lämpliga incitamentsprogrammet för just ditt 
företag. 

Projektledning Vi koordinerar utformningen och implementeringen av 
incitamentsprogrammet. Genom att låta oss ta hand om 
projektledningen kommer du att kunna fokusera på ditt företags 
kärnverksamhet medan vi sköter all kontakt med advokater och andra 
rådgivare för att säkerställa att incitamentsprogrammet implementeras 
som planerat. 

Utformning av incitamentsprogram Vi utformar och beskriver lämpliga program för just ditt företags 
situation och behov. Vi föreslår en modell, metodik och bärande 
principer för lönebaserade incitamentsprogram med stark koppling till 
ditt företags strategi och vision. 

Assistans i beslutsprocessen Vi tar fram och presenterar beslutsunderlag för föreslaget 
incitamentsprogram för styrelse, intressenter, ersättningskommittéer 
mm.

Skattebedömning Analys av incitamentsprogrammets konsekvenser avseende skatt, 
socialavgifter och rapportering för både arbetsgivaren och den 
anställde. Genomgång av programmets villkor ur ett skattemässigt 
perspektiv.

Redovisningsbedömning Analys av incitamentsprogrammets konsekvenser avseende 
redovisning och finansiell rapportering.

Värdering och exempelberäkningar Företagsvärdering och marknadsvärdering av optioner, aktier och 
andra finansiella instrument, dvs. det pris en utomstående tredje part 
är beredd att betala för att förvärva företaget, optionerna eller 
aktierna. Vi gör beräkningar enligt olika scenarion för att visa 
kostnaderna respektive fördelarna av programmet från både 
arbetsgivarens och den anställdes perspektiv.
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Tjänsteutbud – incitamentsprogram

Informationsmaterial Framtagande av skriftligt informationsmaterial som t.ex. 
informationsbroschyrer till de anställda och arbetsgivaren som beskriver 
hur deltagandet i incitamentsprogrammet ska beskattas och hur det ska 
rapporteras till skattemyndigheterna. Vi håller även informationsmöten 
med anställda, HR-avdelningar, löneavdelningar mm. 

Internationella överväganden Om incitamentsprogrammet är gränsöverskridande assisterar vi med de 
internationella frågorna som t.ex. skattekonsekvenser, redovisning, och 
sociala avgifter. Genom KPMGs världsomspännande nätverk har vi 
global närvaro och kännedom om regler runt om i världen.

Deklarationshjälp Full service med upprättande av den anställdas inkomstdeklaration eller 
instruktion för hur deltagandet i incitamentsprogrammet ska 
rapporteras i deklarationen. Vi upprättar även instruktioner till 
löneavdelningen hur deltagandet ska rapporteras korrekt så att både du 
som arbetsgivare och de anställda följer de lagar och regler som finns.

Nätverk Vi har ett stort nätverk från vilket vi gärna bistår med kontakter för 
upprättande av villkor och avtal eller andra legala frågor.  

Löpande uppdateringar Löpande uppdateringar av relevant material för att du ska vara 
uppdaterad om den lagstiftning som gäller idag.

Uppföljning och "Help Desk“ Vi hjälper till med utvärdering, ändringar och förbättringar av hela 
processen. Vi erbjuder daglig support till löneavdelningar, HR-
avdelningar och anställda mm.

Global Equity Tracker (GET) Vi erbjuder ett webbaserat verktyg för spårning, rapportering och 
hantering av innehållande av skatt och socialavgifter relaterad till 
ersättningar från incitamentsprogram för globala arbetstagare.  

Bistå i processer Vi erbjuder kvalificerade konsulter med gedigen kunskap inom 
skatterätt för att bistå i juridiska processer.
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