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Sammanfattning 
 

 

Avdragsrätt för bolag regleras främst i 16 kap. 1 § inkomstskattelagen. I denna 

paragraf stadgas det att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av 

som kostnad. Det finns dock regler som inskränker denna avdragsrätt även fast 

utgifterna uppfyller kravet på att vara kommersiellt motiverade. Dessa specialregler 

återfinns i 9 kap. 2 § inkomstskattelagen och stadgar bland annat förbudet mot 

avdrag för gåvor. Förhållandet mellan dessa två paragrafer har blivit aktuellt vid 

avgöranden rörande sponsorersättningar gjorda mellan företag och organisationer. 

År 2014 nekades bolaget Saltå Kvarn AB avdragsrätt för kostnader hänförliga 

till klimatkompenserande åtgärder. Klimatkompensera innebär att finansiera en 

åtgärd utanför den egna organisationen vilken leder till någon form av 

utsläppsreduktion. Högsta förvaltningsdomstolen likställde detta förfarande med 

sponsring och fann till följd av det att inte medge avdrag för kostnaderna i 

verksamheten. Detta är det enda mål Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort 

beträffande klimatkompensationer.  

Under 2016 behandlades två fall rörande klimatkompensationer av 

Förvaltningsrätten i Stockholm och i Luleå. Både Arla Foods AB och Max 

Hamburgerrestauranger AB nekades avdragsrätt precis som Saltå Kvarn AB. 

Omständigheterna för de bägge förstnämnda bolagen varierade dock mot de 

omständigheter som återfinns angående Saltå Kvarn AB. Detta togs det till synes 

ingen hänsyn till av förvaltningsrätterna och prejudikatet rörande Saltå Kvarn AB 

verkar ha fått ett allt för stort rättskällevärde. 

Syftet med denna uppsats är därför att analysera vilket rättskällevärde Saltå 

Kvarn-domen har och om det således innebär att klimatkompensationer som bolag 

gör aldrig föranleder avdragsrätt.  

Slutsatsen är att det beror på ett bolags förutsättningar och vilka 

sakomständigheter som är aktuella i varje enskild fall. Det är således inte motiverat 

att påstå att klimatkompensationsåtgärder aldrig föranleder avdragsrätt. 
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1. Inledning 
 

Detta inledande kapitel syftar till att presentera ämnesvalet av denna uppsats och 

samtidigt betona vikten av varför ämnet i fråga är betydelsefullt enligt författaren. 

Vidare kommer vissa frågeställningar framhållas samt vilka avgränsningar som 

har gjorts i mening till att lägga fokus på själva kärnfrågan. Därefter redogörs för 

vilket metod som uppsatsen bygger på och hur uppsatsen är disponerad. 
 

1.1 Bakgrund 
 

Global uppvärmning och dess konsekvenser är ett ämne som under de senaste 

årtiondena blivit allt mer uppmärksammat. Klimathotet signalerades redan under 

Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling i Rio 1992. 

Klimatkonventionen som undertecknades då är en global konvention om åtgärder 

för att förhindra klimatförändringar. Konventionen är ramverket för den 

internationella klimatpolitiken och ligger till grund för det så kallade 

Kyotoprotokollet som är en bindande internationell överenskommelse och innebär 

bland annat att minska utsläppen av växthusgaser.1 Mest aktuellt nu är Parisavtalet 

som kan ses som en milstolpe för klimatarbetet på vår planet. För första gången har 

världen ett globalt klimatavtal där alla länder åtar sig att bidra med allt ambitiösare 

åtaganden. Avtalet slår fast att nationerna tillsammans ska hålla den globala 

ökningen av medeltemperaturen väl under två grader och sträva efter att begränsa 

den till 1,5 grader.2 Klimatfrågan är således i allra högsta grad av stor betydelse 

idag. 

Klimat och miljö är inte endast en politisk fråga driven av regeringar världen 

över. I Sverige blir enskilda, i takt med samhällsutvecklingen, allt mer 

miljömedvetna i sin konsumtion. År 2016 uppgick den ekologiska 

livsmedelsförsäljningen till 25,4 miljarder kronor vilket kan jämföras med 2012 års 

försäljning som uppgick till 9,9 miljarder kronor. År 2016:s siffror motsvarar 8,7% 

av Sveriges totala livsmedelsförsäljning.3 

Samtidigt som miljö- och klimatfrågan uppmärksammas mer och mer finns det 

ett ökat tryck på att företagen ska ta ett större socialt ansvar. Detta kallas Corporate 

Social Responsibilities [cit. CSR] och omfattar miljömässiga, sociala och 

ekonomiska perspektiv. Många företag ser idag CSR som ett viktigt sätt att vårda 

varumärket.4 Skatteverket [cit. SKV] har fått i uppdrag av regeringen att verka för 

att företag även ser skatt som en hållbarhetsfråga.5 Samtidigt underlåts företag som 

vill ta ett miljömässigt ansvar att dra av kostnaden för detta vilket leder oss in på 

klimatkompensationer i affärsvärlden.6 

Det finns flera typer av klimatkompensationer. Kort kan de dock beskrivas som 

ett sätt för till exempel ett företag att ta ansvar och vidta åtgärder för de utsläpp de 

                                                           
1 Naturvårdsverket, Klimatkonventionen. 2017. 
2 Naturvårdsverket, Klimatkonventionens partskonferenser COP. 2017. 
3 Ekoweb, Ekologisk livsmedelsmarknad. 2017. 
4 Österman, R. & Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning – ett associationsrättsligt perspektiv, SN 

2017, s. 105. 
5 Wittberg, L. & Falksäter, J., Skatt ses allt mer som en del av företagens CSR-arbete Replik på 

debattartikel i Skattenytt nr 3 år 2017: ”Kan skatter vara en del av företagens CSR-arbete?”, SN 

2017, s. 273. 
6 Se utfallet i HFD 2014 ref. 62. 
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förorsakar genom sin verksamhet. Detta samtidigt som företagen tar hänsyn till den 

samhällsutveckling som sker idag. Som det förefaller är klimatkompensationer idag 

en kostnad som ligger i gränslandet mellan avdragsgill omkostnad och icke 

avdragsgill utgift för ett bolag. I ett uppmärksammat mål från Högsta 

förvaltningsdomstolen [cit. HFD] 2014 medgavs likväl inte avdragsrätt för en 

klimatkompensation som företogs av företaget Saltå Kvarn AB [cit. Saltå] (målet 

benämns vidare som Saltå Kvarn-målet).7 I den skatterättsliga debatten förs väl 

motiverad argumentation för att utfallet av målet hade kunnat se annorlunda ut.8  

Under 2016 behandlades två mål i förvaltningsrätten [cit. FR], också gällande 

klimatkompensationer.9 De företag som yrkat avdrag för sina klimatkompenserade 

åtgärder är Arla Foods AB [cit. Arla] och Max Hamburgerrestauranger AB [cit. 

Max]. Inget av dessa bolag vann bifall till sitt yrkande vilket leder till frågan; är 

klimatkompensationer aldrig avdragsgilla? 
 

1.2 Problembeskrivning 
 

Miljöfrågan är högst aktuell både bland styrande regeringar och konsumenter. 

Samtidigt pressas företag att ta ett större ansvar genom myndigheternas inställning 

till CSR, inte minst i förhållande till skatter och miljö. Trots att samhället ser ut på 

det här sättet finns det ingen lagbestämmelse som reglerar klimatkompensationer 

som ett förfarande i näringsverksamhet. Detta har lett till att HFD har behandlat en 

klimatkompensationsåtgärd utifrån den rättspraxis som finns inom 

sponsringsområdet, vilket i sin tur ledde fram till att Saltå inte medgavs avdrag.10 

Detta på grund av att utgiften för åtgärden ansågs ha gåvokaraktär. Efter denna dom 

har andra fall angående klimatkompensationer behandlats i vissa underinstanser, 

men under andra sakomständigheter.11 Avdrag har likväl inte medgetts i dessa fall 

heller med hänsyn till HFD:s dom 2014. Till synes har utfallet i Saltå Kvarn-målet 

resulterat i att klimatkompensationer aldrig är avdragsgilla oavsett 

sakomständigheterna, men är detta motiverat?  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera vilket rättskällevärde Saltå Kvarn-domen 

har och om det således innebär att klimatkompensationer som bolag gör aldrig 

föranleder avdragsrätt. 
 

1.4 Frågeställningar 
 

 Vilka grunder för avdragsrätt finns i det svenska rättssystemet och hur har 

klimatkompensationer behandlats av HFD i förhållande till dessa? 

                                                           
7 HFD 2014 ref. 62. 
8 Se exempelvis: Ceije, K., HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet – flera missade 

möjligheter, SN 2014, s. 933-952; Österman, R., Ett förhandsbesked om avdrag för 

klimatkompensation och andra miljöåtgärder såsom driftskostnad – en processuell och kritisk 

närläsning, SvSkT 2016, s. 389-405. Nilsson, M., Skatt och hållbarhet, SvSkT 2015, s. 711-723. 
9 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-04-29, mål 21847-15; samt Förvaltningsrätten i Luleå, 

dom 2016-06-15, mål 1504-15. 
10 Se RÅ 2014 ref. 62. Detta är det enda målet HFD har behandlat avseende klimatkompensation. 
11 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-04-29, mål 21847-15; samt Förvaltningsrätten i 

Luleå, dom 2016-06-15, mål 1504-15. 
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 Hur har klimatkompensationer hanterats av HFD i förhållande till tidigare 

rättspraxis? 

 Vilken inverkan har Saltå Kvarn-målet haft på underinstansernas 

bedömningar i Arla-målet och Max-målet? 
 

1.5 Avgränsningar 
 

Denna uppsats är avgränsad till att endast behandla utgifter för 

klimatkompensationer som aktiebolag företar. Detta på grund av att den praxis som 

behandlar detta problemområde endast omfattar mål om aktiebolag. Vidare 

föreligger en omkostnadspresumtion som endast berör aktiebolag som är intressant 

att ta i beaktande. Således har andra bolagsformer och enskilda som kan tänkas gjort 

klimatkompensationer uteslutits. 

Det är endast svensk rätt som iakttas på grund av arbetets tidsbegränsning. 

Förslag om en komparativ studie återfinns i metodavsnittets andra del. Det ska 

också nämnas att de lagar som berörs principiellt endast behandlas i ett nutida 

perspektiv. Det bringas ingen fokus på en historisk bakgrund till dessa 

bestämmelser. 

De prejudikat som ligger till grund för Saltå Kvarn-målet och som därför är 

relevanta för det behandlade området återges endast kortfattat och ingen egen 

analys kommer att göras av dessa rättsfall. Detta på grund av att de i redan stor grad 

har behandlats i litteraturen av väl erkända forskare inom det skatterättsliga 

området. Det finns således ingen mening att, enligt författaren, försöka ”uppfinna 

hjulet” på nytt. Fokus kommer i stället läggas på HFD:s första mål om 

klimatkompensationer och efterföljande förvaltningsrättsliga domar om samma 

ämne. 

Det finns olika typer av klimatkompensationer vilka redogörs för i senare 

kapitel. I uppsatsen behandlas emellertid bara en särskild typ av 

klimatkompensation12 eftersom det endast är den typen som behandlats för 

aktiebolag i aktuell praxis och att reglerna för andra typer av klimatkompensationer 

kan se annorlunda ut.13  
 

1.6 Metod 
 

Detta metodavsnitt är uppdelat i två delar. I det första sker en motivering till vilken 

metod som har använts. I den andra delen lyfter författaren fram en alternativ 

metod för hur ämnesvalet kunde behandlats. Författaren har vidare försökt ha ett 

kritiskt förhållningssätt till metoderna. 
 

1.6.1 Val av metod 
 

För att besvara syftet med denna uppsats har författaren sin utgångspunkt i de 

traditionella rättskällorna och försöker därigenom fastställa vilka rättsregler som 

finns gällande det aktuella problemområdet. Detta i syfte till att kunna jämföra och 

diskutera gällande rätts förenlighet med hur Saltå Kvarn-målet hanterats och vidare 

                                                           
12 Klimatkompensation genom s.k. VER-projekt (Voluntary Emission Reduction). 
13 T.ex. får myndigheter klimatkompensera för dess tjänsteresor genom s.k. 

utsläppsreduktionscertifikat, eller CER (Certified Emission Reduction) som FN utfärdar – Se prop. 

2008/09:162 s. 145. 
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analysera vilket rättskällevärde HFD:s dom i detta mål har. Det är således den 

rättsdogmatiska metoden som ligger till grund för denna uppsats.14 

Rättsdogmatiken är en kvalitativ metod vilket innebär att tolkning av rättskällor 

är en central del av denna. En rättskällas auktoritet är således avgörande för 

analysen.15 Som följd av den rättsdogmatiska metoden har därför den klassiska 

rättskälleläran beaktats under arbetet vilken inbegriper viss rättskällehierarki. Enligt 

Peczenik innebär denna rättskällehierarki, inom den juridiska argumentationen, att 

lagar och föreskrifter ska följas, prejudikat bör följas och därefter får 

rättsvetenskaplig litteratur och doktrin följas.16 Det ska dock påpekas att doktrinen 

saknar auktoritativ betydelse och kan snarare uppfattas som bidrag till den juridiska 

diskussionen än som en rättskälla i vanlig mening. Lehrberg poängterar att 

domstolar vanligen är mindre reserverade mot att avvika från rättsvetenskaplig 

forskning än när det gäller en lag eller ett prejudikat.17 Argumentationen i denna 

uppsats som sker mot bakgrund av doktrin och litteratur är således begränsad i sin 

betydelse. Författaren har trots detta lagt stor vikt vid tidigare analyser och 

slutsatser som dragits utifrån äldre rättsfall som legat till grund för Saltå Kvarn-

målet. Författaren anser att dessa berörda mål18 redan är så pass noggrant 

undersökta och systematiserade att doktrinen därom är tillförlitlig. 

Till viss mån har även annat material använts för att uppfylla syftet med 

uppsatsen och besvara de frågeställningar som uppställts i tidigare avsnitt. Här rör 

det sig om avgöranden från underinstanser samt information om 

samhällsutvecklingen och material som klargör innebörden av 

klimatkompensationer. Hänsyn till dessa källor utesluter dock inte att den 

rättsdogmatiska metoden kan användas19 utan är enligt författaren nödvändiga för 

att förstå kontexten av problemet samt berika analysen. Detta material är emellertid 

inte rättskällor som konstituerar gällande rätt i Sverige och validiteten är därför inte 

heller förutbestämd.20 

Enligt Jareborg går all vetenskaplig verksamhet ut på att finna nya svar och 

bättre lösningar. Rättsdogmatiken hindrar således inte att, vid juridisk 

argumentation, bredda perspektivet och gå utanför gällande rätt.21 Sandgren belyser 

härom att ”gällande rätt” inte är ett oberoende fenomen som existerar i sig utan 

uttrycket innebär att den som följer allmänt accepterade regler för juridisk 

argumentation kan nå ett resultat som betecknas gällande rätt.22 Det ska framhållas 

att detta synsätt på den rättsdogmatiska metoden har präglat denna uppsats. 

Enligt Sandgren ska rättsdogmatiken vara fri från författarens värderingar 

eftersom idealet är att om en annan rättsvetare hade undersökt samma sak skulle 

denna komma fram till samma resultat.23 Likväl grundar sig valet av ämne och de 

källor som använts på subjektiva värderingar. Objektivitet har likafullt varit ett 

                                                           
14 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 203-204. 
15 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43-44. 
16 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, s. 47-48; Se även 

Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005, s. 651 (här benämns fyra olika 

rättskälleläror). Metoden utgår dock från Peczeniks uppfattning om rättskällelära. 
17 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 205. 
18 Benämnda mål: RÅ 1976 ref. 127 I och II samt RÅ 2000 ref. 31 I och II. 
19 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 44. 
20 A.a. 
21 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4; Sandgren, C., Är rättsdogmatiken 

dogmatisk?, TfR 2005, s. 650. 
22 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 650-651. 
23 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, TfR 2005, s. 45. 
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ledord under arbetets gång och har försökt beaktats genom hänvisning till 

representativa källor under ett omfattande materialurval. Förutom denna sökta 

tillförlitlighet har författaren eftersträvat god källhänvisning så att uppsatsens 

resultat kan granskas av utomstående.24 
 

1.6.2 Alternativ metod 
 

När det kanske framförallt gäller den materiella frågan kring klimatkompensationer 

i den svenska skatterätten, och för att få större förståelse därom, skulle det vara 

intressant att genomföra en komparativ studie med ett land som behandlar ett 

likartat problem. En grundregel i den komparativa rätten är att en jämförelse endast 

kan ske av sådana regler som väsentligen uppfyller samma funktion.25 Om 

klimatkompensationer accepteras för att utgöra en sorts välgörenhet kan exempelvis 

den amerikanska rätten tjäna som ett intressant jämförelseobjekt. Detta eftersom 

den amerikanska rätten medger avdrag för välgörenhetsdonationer under vissa 

former.26 Genom att bredda perspektivet och få distans till den inhemska rätten 

kanske rättsordningen i Sverige kan finna en annan lösning på hur 

klimatkompensationer ska behandlas, bättre anpassad till detta förfarande än den 

nuvarande lösningen som i stort sett innebär att klimatkompensationer likställs med 

sponsring och behandlas i enlighet med rättspraxis därefter. 

På grund av att detta arbete är tidsbegränsat finns tyvärr ingen möjlighet till att 

göra en sådan komparativ studie enligt vad som anförts ovan. Skulle det emellertid 

finnas ett större tidsmässigt utrymme hade det varit ett beaktansvärt alternativ. En 

härskande komparativ studie hade enligt författaren varit att föredra framför en 

tjänande. Syftet med en tjänande komparativ studie är att användningen och 

bearbetningen av utländsk rätt ska kunna hjälpa till att förklara och modifiera den 

egna rättsordningens regler.27 Det är dock inte självklart att klimatkompensationer 

ska behandlas som sponsring. Därför är det inte heller självklart att det är just 

sponsringsreglerna i Sverige som ska förklaras och modifieras. Om själva 

komparationen är det avgörande arbetsmomentet vilket det är i en härskande 

komparativ studie kan möjligtvis perspektivet breddas ytterligare.28 Det ska även 

framhållas att jämförande forskning hjälper oss att bättre förstå grundläggande 

frågor och problemställningar i svensk och utländsk skatterätt.29 
 

1.7 Disposition 
 

Uppsatsen är förutom det inledande- och avslutande kapitlet indelad i en allmän och 

en särskild del vilka utgör ramarna för redovisning och analys. Dessa stommar 

benämns som kapitel 2 och 3. I den allmänna delen förhåller sig författaren således 

i ett förhållandevis deskriptivt perspektiv och förklarar väsentliga omständigheter 

för att ge läsaren relevant kunskap och förståelse om problemområdet. Den 

särskilda delen har sin utgångspunkt i Saltå Kvarn-målet samt Arla- och Max-målet, 

och för att besvara syftet med uppsatsen kommer dessa mål att analyseras utifrån 

det material som presenteras i den allmänna delen. 

                                                           
24 A.a. 
25 Wiman, B., Att jämföra rätt, s. 505. 
26 IRS, Exemption Requirements – 501 (c)(3) Organizations. 2017. 
27 Wiman, B., Att jämföra rätt, s. 510. 
28 A.a. 
29 A.a. s. 513. 
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I den allmänna delen redogörs först vad klimatkompensationer är, hur de 

fungerar och vilka olika typer som finns. Vidare beskrivs också vad CSR innebär 

då detta kan vara en bidragande faktor till varför företag har blivit intresserade av 

klimatkompensationer. Därefter går författaren in på vilken bakgrund som ligger 

till grund för avgörandet i Saltå Kvarn-målet. Utfallet i målet bottnar sig i dels den 

allmänna avdragsrätten och dess inskränkningar, och dels i praxis som hänför sig 

till sponsringsområdet. Senare berörs också den processrättsliga frågan i samband 

med förhandsbesked från Skatterättsnämnden [cit. SRN]. Detta med anledning av 

att avgörandet i Saltå Kvarn-målet grundar sig på förhandsbesked vilket har 

betydelse för analysen. Efter det kommer även rättskällevärdet av ett prejudikat att 

undersökas samt om rättskällevärdet varierar i styrka beroende på förhållandena i 

ett mål. Detta är intressant då förhållandena i Saltå Kvarn-målet kan ha betydelse 

för avgörandets rättskällevärde.  

Den särskilda delen kan sägas ha delats upp i två delar. Författaren börjar med 

att behandla Saltå Kvarn-målet och en analys av målet förs direkt i samband med 

detta. Därefter bearbetas Arla- och Max-målet som sedan följs av en analys därom. 

Analysen kommer även inbegripa en jämförelse mot Saltå Kvarn-målet för att pröva 

vilken betydelse prejudikatet har fått och om detta kan anses riktigt utifrån ett 

gällande rätts-perspektiv. 

I kapitel 4 presenteras författarens slutsatser utifrån den analys som har 

framförts i det anslutande kapitlet. 
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2. Allmän del 
 

Som beskrivits i dispositionsavsnittet ovan ämnar denna allmänna del av uppsatsen 

att tillgodose läsaren ett kunskapsbehov för att förstå problemet, men också till att 

möjliggöra för läsaren att dra sina egna slutsatser. Informationen som återges i 

avsnitt 2.1 samt 2.2 kommer inte få vidare utrymme i uppsatsen och är inte på något 

sätt uttömmande på fakta utan syftar endast till att förmedla kännedom om 

begreppen. Termen klimatkompensation kommer vidare i uppsatsen avgränsas till 

en specifik innebörd vilket tydliggörs i nästkommande avsnitt. 
 

2.1 Klimatkompensation – Vad är det? 
 

Många av de mänskliga aktiviteterna såväl produktion som konsumtion bidrar, 

direkt eller indirekt, till klimatförändringar. Detta på grund av utsläpp av koldioxid 

från fossila bränslen och av andra växthusgaser. Den globala uppvärmningen är 

således ett resultat av utsläppen av växthusgaser.30 Att klimatkompensera innebär 

att finansiera en åtgärd utanför den egna organisationen vilken leder till någon form 

av utsläppsreduktion. För att göra det hela mer konkret kan detta exemplifieras 

genom att ett företag betalar för att någon annan ska ta hand som företagets avfall i 

form av koldioxid.31 

Det finns olika sätt att klimatkompensera, detta kan ske till exempel genom köp 

av utsläppskrediter, utsläppsrätter eller utsläppsminskningsenheter vilka omsätts i 

varierande handelssystem på olika typer av marknader runt om i världen.32 Nedan 

redogörs kort för de olika tillvägagångssätten. 

 

 CDM-projekt (Clean Development Mechanism) – En investering görs 

genom köp av de utsläppskrediter (Certified Emission Reduction, CER) 

som CDM-projekten ger upphov till. Utsläppsminskningar sker tack vare 

CDM-projektet, till exempel genom förnyelsebar energi. Dessa projekt är 

kontrollerade av FN.33 

 EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU Emission Trading 

System, EU ETS) – Detta system omfattar vissa verksamheter och innebär 

att utsläpp av växthusgaser från dessa verksamheter begränsas av ett 

förutbestämt utsläppstak. En utsläppsrätt ger ägaren av rätten tillåtelse att 

släppa ut en viss mängd koldioxid. Verksamheterna som omfattas av 

systemet blir tilldelade en viss mängd utsläppsrätter men kan vidare sälja 

och köpa utsläppsrätter beroende på hur behovet ser ut. Förutom de företag 

som omfattas av systemet agerar även andra aktörer på denna marknad med 

varierande intressen. Det finns ett begränsat antal utsläppsrätter inom EU:s 

ETS och därför kan klimatkompensationer ske med hjälp av utsläppsrätter 

genom att ett företag köper utsläppsrätter, inte för att använda sig av dem 

men för att ingen annan ska kunna använda sig av dem.34 

 VER-projekt (Voluntary Emission Reduction) – Handel med 

utsläppsminskningsenheter, så kallade VER, sker på den oreglerade 

                                                           
30 WWF. Konsekvenser. 2017. 
31 Tricorona. Om klimatkompensation. 
32 Energimyndigheten. Utvecklingen på utsläppsmarknaden. 2013. 
33 A.a. 
34 A.a. 
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marknaden. Denna marknad och dessa projekt kontrolleras alltså inte av ett 

överordnat organ som FN eller EU utan här sker denna granskning genom 

frivilliga system. De som handlar på den oreglerade marknaden är i 

huvudsak företag och organisationer som vill klimatkompensera sina 

utsläpp eller som en del av företagens arbete med social och ekologisk 

hållbarhet. Den oreglerade marknaden syftar till att främja 

utsläppsminskningar inom olika typer av projekt som till exempel 

trädplantering, ofta företagna i utvecklingsländer.35 

 

Det är vidare åtgärder genom VER-projekt som kommer benämnas som 

klimatkompensationer. Detta på grund av att det endast är denna typ av 

klimatkompensation som behandlats i aktuella mål i den här studien. Saltå såväl 

som Arla och Max har agerat på den oreglerade marknaden i syfte att 

klimatkompensera genom trädplantering i utvecklingsländer.  

Det ska noteras att de tre bolagen dessutom har haft kostnader för att analysera 

och beräkna hur stor klimatpåverkan deras verksamheter har haft. Avdragsrätten för 

denna kostnad har inte ifrågasatts. Analys och beräkning av klimatpåverkan 

inkluderas inte i begreppet ”klimatkompensation” i uppsatsen och frågan kommer 

inte vidare beröras. 
 

2.2 Corporate Social Responsibilities 
 

Debatten om CSR har en hög aktualitet i Sverige idag vilken kan handla om CSR:s 

betydelse i allmänhet eller om mer specificerade frågor till exempel gällande 

miljöpåverkande aktiviteter, arbetsförhållanden och skatter. Innebörden av CSR är 

emellertid inte fastställd och synsättet mellan olika bedömare kan variera. 

Europeiska kommissionen anför att: 

 
”Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och 

miljömässiga aspekter i sin dagliga affärsverksamhet.”36 

 

Medan Svenskt Näringsliv uttrycker sig enligt följande: 

 
”Det finns ett ökat tryck på företagen att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande 

arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen de verkar. 

Man talar om att företagen har ett socialt ansvar, Corporate Social Responsibility, CSR.”37 

 

Kärnan i begreppet CSR är alltså att det handlar om ett socialt ansvar vilket innebär 

något utöver att endast följa de lagar som gäller för företagandet.38 Arbetet med 

CSR kan även ge företagen en möjlighet att stärka varumärkets rykte gentemot 

konsumenterna vilket kan ge positiva effekter för företaget.39 Detta går i linje med 

Bjuvbergs uppfattning då han menar att ett företags arbete med CSR ofta företas i 

affärsmässiga skäl vilka är image-skapande och goodwill-förbättrande för 

företaget.40 Enligt Persson Österman och Svernlöv måste ett företag beakta och 

                                                           
35 Energimyndigheten. Utvecklingen på utsläppsmarknaden. 2013. 
36 Europeiska kommissionen. Företagens samhällsansvar (CSR).  
37 Svenskt Näringsliv. CSR – ansvarsfullt företagande. 
38 Persson Österman, R. & Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning – ett associationsrättsligt 

perspektiv, SN 2017, s. 96. 
39A.a. s. 105. 
40 Bjuvberg, J., Avdragsrätt för utgifter för sponsring m.m. – igen, SN 2007, s. 107-110. 
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adaptera till förändrade krav och intressen i en komplex omgivning för att kunna 

överleva.41 

Med anledning av vad som anförts ovan kan klimatkompensationer påstås falla 

inom ramarna för CSR. 

  

2.3 Bakgrund - Saltå Kvarn-målet 
 

I detta kapitel kommer de bestämmelser och prejudikat, som låg till grund för 

avgörandet i Saltå Kvarn-målet, att behandlas. Begreppet allmän avdragsrätt 

avgränsas till endast den allmänna avdragsrätt som reglerar inkomstslaget 

näringsverksamhet. Detta eftersom denna uppsats endast avser att behandla 

klimatkompensationer som bolag företar (se avsnitt 1.4). 
 

2.3.1 Inledning 
 

Eftersom frågan om avdragsrätten för klimatkompensationer inte omfattas av några 

särskilda regler i inkomstskattelagen (1999:1229) [cit. IL] faller denna fråga in 

under den allmänna avdragsrätten som stadgas i 16 kap. 1 § IL. Den allmänna 

avdragsrätten inskränks dock av vissa specialregler, lex specialis42, som anges i 9 

kap. 2 § IL. Dessa aktualiseras vid utgifter för den skattskyldiges levnadskostnader 

- exempelvis gåvodispositioner. Vidare ska framhållas att endast för att en utgift 

omfattas av den allmänna avdragsrätten i 16 kap. 1 § IL betyder inte det i sig att 

utgiften förlorar sin karaktär av gåva.43 

I Saltå Kvarn-målet jämställde HFD klimatkompensationsåtgärden med 

sponsring på grund av dess likvärdiga karaktär. HFD har uttalat: 

 
”Med sponsring förstås i regel att ett företag (sponsorn) lämnar ett ekonomiskt stöd till 

en verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur.”44 

 

Det är alltså under denna definition som klimatkompensationer hamnat. Eftersom 

det inte heller finns speciella regler för sponsring i IL förhöll sig HFD således inom 

den ram praxis erbjöd på sponsringsområdet. Det var dock endast tre mål angående 

miljövård från högsta instans på detta område som HFD kunde ta ställning till.   

 

2.3.2 Allmän avdragsrätt 
 
Inkomstskattesystemet i Sverige bygger på nettovinstbeskattning. I huvudsak 

innebär detta att alla intäkter minskas med samtliga kostnader och att beloppet som 

sedan blir kvar är det belopp som ligger till grund för beskattningen.45 Alla 

kostnader ett företag har får emellertid inte dras av. Den grundläggande allmänna 

regeln avseende avdragsrätt vid inkomstbeskattning återfanns tidigare i 20 § 1 st. 

Kommunalskattelagen (1928:370) [cit. KL] vilken uttryckte: 

 

                                                           
41 Persson Österman, R. & Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning – ett associationsrättsligt 

perspektiv, SN 2017, s. 97. 
42 Denna princip tillämpades av Regeringrätten i exempelvis RÅ 2004 ref. 13 och innebär att 

speciell lag går före vanlig lag. 
43 Detta stadgas av HFD i RÅ 2001 ref. 31 I. 
44 A.a. 
45 Rabe, G. & Hellenius, R., Det svenska skattesystemet, s. 59. 
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”…alla omkostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande och bibehållande 

avräknas från samtliga intäkter…” 

 

Denna lagbestämmelse var principiellt tillämplig på samtliga tre inkomstslag men 

kompletterades för inkomstslaget näringsverksamhet i 23 § KL.46 Motsvarande 

bestämmelser hittas nu i 16 kap. 1 § IL där det stadgas: 

 
”Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad…” 

 

Under förutsättning att ett tillräckligt starkt samband föreligger mellan en kostnad 

och den bedrivna verksamheten kan således utgiften falla in under dessa allmänna 

bestämmelser och därmed bli avdragsgill.47 I respektive inkomstslag, i detta fall 

näringsverksamhet, anges också en rad speciella regler för vad som är avdragsgillt 

och hur avdrag ska beräknas. Bland annat återfinns dessa i 16 kap. 2-36 §§ IL och 

ett exempel på dessa är 16 kap. 10 § IL där det stadgas att bidrag till Stiftelsen 

Tekniska museet ska dras av. Det finns som tidigare nämnt ingen motsvarande 

särskild bestämmelse som omfattar sponsring och inte heller klimatkompensation 

och därför blir de allmänna reglerna för avdragsrätt avgörande i dessa fall. 

Stadgandet i 16 kap. 1 § ger onekligen upphov till tolkningssvårigheter om vad 

som är avdragsgillt och vad som inte är det. Utgångspunkten är emellertid att det i 

princip är tillräckligt att utgiften företagits i och för den skattepliktiga 

verksamheten. Detta oavsett om utgiften visar sig vara inkomstbringande eller inte. 

Sambandskriteriet uppfylls således antingen genom att utgiften syftat till att bidra 

med inkomst eller att utgiften bidragit med inkomst oavsett vad syftet med utgiften 

var.48 Det är alltså tillåtet för ett företag att göra dåliga affärer utan att avdragsrätten 

går förlorad.49 

Avdragsrätten gäller dock bara för utgifter som företas i en redan befintlig 

förvärvskälla, alltså inte för förvärv, förbättring eller utvidgning av denna. En sådan 

utgift får i stället utnyttjas när omkostnadsbeloppet ska beräknas enligt 44 kap. 13-

14 §§ IL. Denna princip har sin grund i källteorin vilken innebär att avdrag inte 

medges för anskaffning av inkomstkällan, men däremot för dess bibehållande.50 

Enligt Lodin m.fl. föreligger en grundläggande princip vid beskattningen av 

företag vilken innebär att det är företaget självt som ska göra den affärsmässiga 

bedömningen av om det ska inleda ett affärsförhållande. Detta medför att 

skattemyndigheterna och domstolarna inte ska gå in och pröva huruvida utgiften 

var rationell vid inkomsttaxering – detta ligger alltså utanför myndigheternas 

kompetens. Prövningen ska endast inbegripa om en tillräcklig koherens föreligger 

mellan inkomst och utgift i förhållande till verksamhetens drift.51 Det här är 

emellertid inte helt obestritt. Det har sedan långt tillbaka förts diskussion kring det 

generella kravet på nödvändighet för att en kostnad ska kunna bli avdragsgill.52 

Mutén påpekar dock i en artikel från 1959 att onödiga kostnader mycket väl kan 

vara avdragsgilla. Han menar att ingen taxeringsmyndighet får pröva huruvida 

lantbrukare Andersson kunnat nöja sig med en mindre elegant traktor även fast det 

                                                           
46 Påhlsson, R., Sponsring – Avdragsrätt vid inkomstbeskattning, s. 23. 
47 A.a. 
48 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 103-104. 
49 Bjuvberg, J. - Avdragsrätt för utgifter för sponsring m.m. – igen, SN 2007, s. 107. 
50 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 103. 
51 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 104. 
52 Se exempelvis Glas, E. Representationskostnader. Några reflexioner, SN 1959, s. 114-117; 

Jämför även SOU 1995:94, s. 98. 
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är allmänt känt att han införskaffade den nya traktorn endast för att bräcka grannen 

Pettersson. Som stöd för detta menar han att grundprincipen i svensk skatterätt är 

att ingen beskattas för den inkomst som kunde ha varit, utan endast den inkomst 

som är verklig.53  

Påhlsson anser att det vore ”rättsosäkert och i många fall direkt orimligt” att 

alltid kräva att en kostnad ska uppvisa en faktisk nödvändighet i förhållande till 

intäkterna i ett företag. Men att det samtidigt vore lika orimligt att okritiskt godta 

avdrag för onödiga kostnader av den uppfattningen som Mutén tycks ha. Vidare 

antyder Påhlsson att nödvändighet inte bör uppfattas som ett generellt 

omkostnadskriterium och således alltid måste föreligga i viss mån. Däremot 

framstår nödvändigheten som ett användbart villkor vid avgränsningen till ej 

avdragsgilla levnadskostnader (se nästkommande avsnitt 2.3.3) och kan därför i 

förhållande till detta variera i betydelse.54 

När det handlar om aktiebolag föreligger även en klar presumtion om att 

bolagets utgifter uppfyller det allmänna kravet för avdragsrätt.55 Det förutsätts att 

aktiebolag drivs av ett vinstsyfte vars innebörd är att tillföra aktieägarna vinst vilket 

indirekt uttrycks i 3 kap. 3 § Aktiebolagslagen (2005:551).56 Vid bedömningen av 

om rätt till avdrag föreligger måste alltså stor vikt läggas vid att ett bolag normalt 

bedriver sin verksamhet i syfte att öka ägarnas förmögenhet.57 Enligt Lodin m.fl. 

kan således ett avdrag endast i undantagsfall vägras med hänvisning till de allmänna 

bestämmelserna. Detta om det framstår som uppenbart att utgiften inte företas i 

syfte att bidra till inkomsternas förvärvande och bibehållande.58 

 

2.3.3 Inskränkningar i den allmänna avdragsrätten 
 

De allmänna avdragsreglerna begränsas i 9 kap. 2 § IL. I denna paragraf stadgas det 

att den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter inte får dras av. I det 

andra stycket, samma lag, uppges en rad exempel på utgifter som räknas som sådana 

som inte är avdragsgilla. Till dessa exempel hör utgifter för gåvor, premier för egna 

personliga försäkringar samt avgifter till kassor, föreningar och andra 

sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i. Det är i synnerhet utgifter 

för gåvor som är av intresse för denna uppsats. Detta då sponsring och således också 

klimatkompensation har omfattats av förbudet mot avdrag för gåvor.59 Att 

gåvodispositioner inte är avdragsgilla kan sägas bero på att de inte heller är 

skattepliktiga för mottagaren.60 

Vad som utgör en gåva är inte legalt definierat varken i civilrätten eller 

skatterätten.61 HFD har dock uttalat att även då det inte finns något enhetligt 

gåvobegrepp så tordes alla gåvor kännetecknas av tre rekvisit, nämligen 

förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt.62 Detta bekräftar att det 

skatterättsliga gåvobegreppet baseras på det civilrättsliga.63 
                                                           
53 Mutén, L., Nödvändig kostnad? SN 1959, s. 145. 
54 Påhlsson, R., Levnadskostnader, s. 81. 
55 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 104. 
56 Se även prop. 2004/05:85 s. 219. 
57 Bjuvberg, J. - Avdragsrätt för utgifter för sponsring m.m. – igen, SN 2007, s. 107. 
58 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 104. 
59 Se RÅ 2000 ref. 31 I och HFD 2014 ref. 62. 
60 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 108. 
61 Påhlsson, R., Sponsring – Avdragsrätt vid inkomstbeskattningen, s. 70. 
62 RÅ 2000 ref. 31 I. 
63 Bjuvberg, J. - Avdragsrätt för utgifter för sponsring m.m. – igen, SN 2007, s. 107. 
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Förmögenhetsöverföring innebär att mottagaren ska ha berikats på givarens 

bekostnad. Detta ska ha skett frivilligt, och i den utsträckning det förekommer 

motprestationer från mottagaren är detta rekvisit inte uppfyllt.64 Gåvoavsikten 

inbegriper en vilja hos givaren vilket innebär att den som ska ta ställning till om 

gåvoavsikt föreligger måste identifiera detta psykiska förhållande. Gåvoavsikten är 

således ett subjektivt rekvisit men enligt Silfverberg har emellertid utvecklingen 

under 1900-talet gått mot att gåvoavsikten identifieras på mer objektiva grunder.65 

Detta konstateras genom ett av HFD:s uttalande: 

 
”Av detta följer att det inte föreligger någon gåva … i de fall då mottagaren utför 

motprestationer och värdet av dessa svarat mot den lämnade ersättningen.”66 

 

Stadgandet innebär att rätten presumerar gåvoavsikt hos sponsorn varje gång 

motprestationer inte förekommer eller är ”för små” vilket alltså sker på objektiva 

grunder.67 

Är samtliga rekvisit uppfyllda ska gåva anses föreligga och utgiften träffas då 

av avdragsförbudet enligt 9 kap. 2 § IL. Detta gäller som tidigare nämnts även om 

ersättningen ansetts utgöra en omkostnad för intäkternas förvärvande och 

bibehållande.68 
 

2.3.4 Praxis till grund för Saltå Kvarn-målet 

 

I RÅ 1976 ref. 127 I och II hade aktiebolaget Plåtmanufakturs [cit. PLM] och den 

ekonomiska föreningen Kooperativa förbundet [cit. KF] båda yrkat avdrag för 

bidrag till olika renhållningskampanjer. I PLM:s fall medgavs avdragsrätt av 

Regeringsrätten [cit. RR] medan det inte gjorde det i KF:s fall. 

Varför utfallen i dessa mål skiljde sig åt berodde på att under de rådande 

förutsättningarna bedömdes PLM:s medverkan till renhållningskampanjerna som 

ett led i bolagets förvärvsverksamhet och utgifterna ansågs därför som avdragsgilla 

driftskostnader.69 Detta berodde på att en intensiv opinionsbildning ägde rum under 

60-talets andra hälft mot engångsförpackningar och dess skadliga effekt på miljön. 

PLM var ensamtillverkare av ölburkar och engångsglas i Sverige varför denna 

opinionsbildning antogs kunna leda till ogynnsamma konsekvenser för 

försäljningen av PLM:s produkter. 

KF argumenterade endast för att förbundets produktion och försäljning av 

varor bidrog indirekt till nedskräpning och uppkomst till miljöproblem, och ansåg 

sig därför ha ett ansvar till att bidra med ersättning för att praktiskt motverka 

nedskräpning. Ceije belyser denna skillnad med ett bra exempel: 

 
”Att mer allmänt ’städa upp’ synes inte medföra avdragsrätt, medan en direkt 

’uppstädning’ av de egna utsläppen (engångsförpackningar) synes kunna medföra 

avdragsrätt.”70 

 

                                                           
64 Bjuvberg, J. - Avdragsrätt för utgifter för sponsring m.m. – igen, SN 2007, s. 107. 
65 Silfverberg, C., Gåvobeskattning i nordiskt perspektiv, s. 23. 
66 RÅ 2000 ref. 31 I. 
67 Påhlsson, R., Sponsring – Avdragsrätt vid inkomstbeskattningen, s. 70. 
68 RÅ 2000 ref. 31 I. 
69 RÅ 1976 ref. 127 I. 
70 Ceije, K., HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet – flera missade möjligheter, SN 2014, 

s. 940. 
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När ett bidrag således avser en mer allmän opinionsbildning torde det inte leda till 

avdragsrätt. När å andra sidan opinionsbildningen mer direkt kan kopplas till 

företagets verksamhet har alltså avdrag medgetts.71 Påhlsson tolkar domarna som 

så att en förpliktelse som endast är moralisk inte kan utgöra ett avdragsgrundande 

samband då detta ska grundas på vad som kan främja intäkterna.72 Även i andra 

sammanhang har inte avdrag ansetts kunna grundas på endast moraliska 

förpliktelser. I till exempel RÅ 1975 ref. 82 behandlades ett bolag vars verksamhet 

bland annat gick ut på grusutvinning. Avdrag medgavs visserligen för återställandet 

av mark efter grusutvinningen, men endast med det belopp som belöpte på hur 

mycket som hade utvunnits och alltså till följd främjat intäkterna.  

Ett viktigt mål för sponsringsområdet är RÅ 2000 ref. 31 I, även kallat 

”Procordia-målet”. RR:s uttalanden här är väsentliga för att förstå hur domstolen 

har bedömt sponsring. I målet behandlades ett sponsringsavtal mellan Operan i 

Stockholm och Procordia AB och dess dåvarande dotterbolag Kabivitrum AB och 

Swedish Tobacco Group AB – i fortsättningen gemensamt benämnda Procordia. 

Enligt avtalet skulle en rad motprestationer ske av Operan som svar för ersättningen 

och Procordia yrkade avdrag för hela beloppet. 

De yrkade avdragen underkändes inte av RR med anledning av att 

sponsorersättningen inte utgjorde någon omkostnad för intäkternas förvärvande och 

bibehållande. Ställning togs i stället till om ersättningen omfattades av förbudet mot 

avdrag för gåvor. RR uttalande att i de fall en motprestation utförs och denna 

motsvarar värdet av sponsorersättningen föreligger inte en gåva. Vidare fastslogs 

att motprestationer inte behöver utgöras av direkta tjänster som exempelvis 

exponering av reklam som mottagaren står för, utan motprestationer kan också vara 

av indirekt slag. Tjänster som indirekt kommer sponsorn till godo exemplifieras av 

RR enligt följande: 

 
”Det kan t.ex. finnas så stark anknytning mellan sponsorns och mottagarens verksamheter 

att en av sponsringen möjliggjord ökning av den av mottagaren bedrivna verksamheten 

bör utesluta en tillämpning av avdragsförbudet”73 

 

Av detta uttalande hänvisar RR till RÅ 1976 ref. 127 I där PLM medgavs avdrag. 

Sakomständigheterna som skulle motivera detta samband klargjordes dock inte. 

Påhlsson tolkar det som att anknytningen mellan verksamheterna tar sig i uttryck i 

positiva effekter.74 Till följd av RR bedömning fick Procordia endast rätt till avdrag 

för det belopp som motsvarade värdet av de motprestationer Operan stod för. 

Ovanstående mål lades till grund för RÅ 2000 ref. 31 II där Falcon AB [cit. 

Falcon] medgavs avdrag för ett bidrag till ett projekt för att rädda pilgrimsfalken 

från utrotning. Falcons intresse av att som sponsor stödja projektet hade varit att 

erhålla reklam och PR och att stärka företagets varumärke. Falcon hade tidigare i 

rättsprocessen anfört bland annat att en utrotad fågel inte hade något reklamvärde 

och att därför fanns det risk för att varumärket skulle förlora allt värde. Falcon 

kunde även uppvisa statistik som demonstrerade att försäljningssiffrorna hade gått 

upp efter reklamexponeringen. 

                                                           
71 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 309. 
72 Påhlsson, R., Sponsring – Avdragsrätt vid inkomstbeskattningen, s. 52. 
73 RÅ 2000 ref. 31 I. 
74 Påhlsson, R., Sponsring – Avdragsrätt vid inkomstbeskattningen, s. 64. 
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Enligt RR förelåg en sådan stark anknytning mellan Falcons verksamhet och 

projektet ”Pilgrimsfalk” att en indirekt tjänst förelåg varför bidraget från Falcon 

inte träffades av avdragsförbudet för gåvor. 

 

2.3.5 En sammanfattning av grunderna för Saltå Kvarn-målet 
 

Sponsring innebär i regel att ett företag lämnar ett ekonomiskt stöd till en 

verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur. För att en sådan 

ersättning ska vara avdragsgill krävs det att ersättningen uppfyller 

sambandsvillkoret som uttrycks i 16 kap. 1 § IL. Även om sambandsvillkoret är 

uppfyllt behöver dock inte det betyda att ersättningen förlorar sin karaktär av gåva. 

Sponsorersättningen kan såväl falla in under förbudet mot avdrag för gåvor enligt 

9 kap 2 § IL. 

Gåvor kännetecknas av tre rekvisit; förmögenhetsöverföring, frivillighet och 

gåvoavsikt. För att en sponsorersättning inte ska räknas som en gåva och således 

omfattas av avdragsförbudet har domstolen uppställt vissa rekvisit. Dessa benämns 

”direkt motprestation” och ”indirekt omkostnad”.75 

  

 Direkt motprestation; innebär exempelvis att mottagaren står för 

marknadsföring eller exponerar reklam i syfte att gynna det givande 

företaget. Värdet av den direkta motprestationen ska svara för den erlagda 

ersättningen. Om värdet endast beräknas uppgå till en del av 

sponsorersättningen omfattas överskjutande del av avdragsförbudet för 

gåvor. 

 Indirekt omkostnad; innebär att den givande och mottagande verksamheten 

har en sådan stark koppling till varandra att sponsorersättningen inte kan 

omfattas av avdragsförbudet. Exemplifierande är PLM:s bidrag till 

rengöringskampanjerna då de ansågs ”städa upp” efter sin egen verksamhet 

och Falcons ersättning till projektet Pilgrimsfalk då pilgrimsfalkens 

fortlevnad hade stor betydelse för varumärket. 

 

Dessa mål och uttalanden av RR la alltså grunden för Saltå Kvarn-målet 2014, vilket 

som tidigare nämnts är det enda rättsfallet om klimatkompensationer som högsta 

instans har hanterat. 
 

2.4 Rättsprocess – Saltå Kvarn-målet 
 

Saltå Kvarn-målet grundar sig i ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. För 

att ett förhandsbesked ska kunna meddelas finns vissa krav på utformningen av 

ansökan. Om dessutom det Allmänna ombudet hos SKV är den som ansöker om 

förhandsbesked uppställs ytterligare villkor. I detta kapitel studeras dessa villkor 

samt dess betydelse för rättsprocessen. 

 

2.4.1 Från förhandsbesked till prejudikat 
 

En transaktion med ekonomisk innebörd kan ibland leda till oförutsägbara 

skattekonsekvenser. Möjligheten att få förhandsbesked i skattefrågor infördes 

därför redan 1951 i Sverige och systemet har byggts ut succesivt allteftersom 

                                                           
75 Se avsnitt 2.3.4 - RÅ 2000 ref. 31 I. 
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behoven har ökat.76 Bestämmelserna om förhandsbesked hittas idag i lagen om 

förhandsbesked (1998:189) [cit. FBL]. Denna lag gjorde det möjligt även för SKV 

(dåvarande Riksskatteverket) att begära förhandsbesked i syfte att påskynda 

prejudikatbildningen på skatteområdet.77 I 1 § samma lag anges lagens 

tillämpningsområde. Lagen gäller bland annat inkomstskattelagen, skatt enligt 

mervärdesskattelagen (1994:200) och vid beskattning enligt 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152). 

I de fall Ledamöterna i SRN har skiljaktiga meningar vid överläggningen ska 

enligt 4 § FBL bestämmelserna i 16 kap. Rättegångsbalken (1942:740) [cit. RB] 

tillämpas om omröstning. Detta innebär bland annat att den mening ska gälla som 

omfattas av mer än häften av ledamöternas röster. Om rösterna fördelas lika ska den 

mening som innefattar ordförandes röst gälla. 

I 5 § FBL stadgas att om en enskild ansöker om förhandsbesked får detta 

meddelas om frågan avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av 

vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Ett 

förhandsbesked som har vunnit laga kraft är bindande för det allmänna i förhållande 

till den enskilde om denne yrkar det.78 En förutsättning för det är emellertid att de 

förhållanden som beskedet avser stämmer överens med de förhållanden som sedan 

faktiskt hänt. Samtliga parter har dock möjlighet att överklaga förhandsbeskedet till 

HFD.79 Det bör framhållas att prövningen i HFD inte kräver prövningstillstånd.80 

En ansökan om förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter 

som är nödvändiga för att ett förhandsbesked ska kunna meddelas.81 SRN får dock 

uppmana sökanden att inom viss tid komma in med ytterligare upplysningar som 

nämnden anser sig behöva för att pröva ansökan om förhandsbesked.82 Om SRN 

dock anser att förhandsbesked inte bör lämnas med anledning av bristande innehåll 

i ansökan ska denna avvisas.83 Det finns en rad avgöranden från HFD där domstolen 

undanröjt SRN:s beslut och avvisat ansökningen på grund av att underlaget i 

ansökan var för bristfälligt.84 Avvisningsgrunderna kan exempelvis vara att det 

finns komplicerade utrednings-, bevis-, eller värderingsfrågor. Avvisningar kan 

också bero på att den av sökanden presterade utredningen är ofullständig, att 

ansökan brister i något formellt hänseende eller att kraven i 5 § FBL inte uppfylls.85 

När det Allmänna ombudet hos SKV ansöker om förhandsbesked finns 

särskilda bestämmelser. I 6 § FBL stadgas det: 

 
”…får förhandsbesked lämnas efter ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket 

endast om 

 

1. frågan angår en enskild och gäller ett yrkande eller en ansökan som denne framställt 

hos Skatteverket, 

                                                           
76 Skatterättsnämnden. Historik. 
77 Prop. 1997/98:65, s. 1. 
78 16 § FBL. 
79 22 § FBL. 
80 Prop. 1997/98:65, s. 75. 
81 7 § FBL. 
82 8 § FBL. 
83 12 § FBL. 
84 Se exempelvis RÅ 1999 not. 260, RÅ 2001 not. 8; samt avgöranden om 

ränteavdragsbegränsningsreglerna i HFD 2015 ref. 41, HFD 2015 not. 27; se även Hultqvist, A. 

Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen, SN 2015, s. 560-569. 
85 Prop. 1997/98:65, s. 71. 
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2. Skatteverket har fattat ett beslut i saken och beslutet gått den enskilde emot samt 

 

3. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked 

lämnas.” 

 

Här rör det sig alltså inte om en hypotetisk transaktion utan om en transaktion som 

redan har hänt. Till skillnad från när en enskild ansökt om förhandsbesked måste 

dessutom frågan vara av vikt för en enhetlig lagtolkning och rättstillämpning. HFD 

har tidigare förklarat att kraven på tydliga och fullständiga sakomständigheter för 

att ett förhandsbesked ska kunna lämnas, även ställs på ansökningar av det 

Allmänna ombudet.86 Även fast ärendet är utrett av SKV inför myndighetens beslut 

lyfts detta underlag dock inte automatiskt in till SRN.87 Det Allmänna ombudet och 

SKV får sen överklaga ett förhandsbesked oavsett utgången i SRN och även om 

någon ändring inte yrkats.88 HFD får likväl även i sådana fall ändra 

förhandsbeskedet.89 
 

2.5 Ett prejudikat – Hur prejudicerande? 
 

Detta kapitel syftar till att redogöra för vilken räckvidd ett prejudikat kan anses ha, 

samt om denna räckvidd kan variera under olika förutsättningar. Denna 

redogörelse är inte uttömmande utan avser endast att skapa en uppfattning om ett 

prejudikats betydelse i rättstillämpningen. 

 

2.5.1 Räckvidden av praxis 

 
I och med den så kallade fullföljdsreformen 1971, då systemet med 

prövningstillstånd infördes, fick Högsta instans en utpräglad roll som 

prejudikatbildare. En anledning till detta var att det skulle bidra till en mer enhetlig 

lagtolkning och rättstillämpning.90 Tidigare har möjligheten till att ett domslut 

skulle utgöra ett hjälpmedel i rättstillämpningen helt varit underordnat 

tvistlösningen i svensk tradition. Motiveringar har i stor utsträckning utformats så 

att det inte ska gå att dra alltför långtgående slutsatser.91 Domstolen har dock under 

senare decennier kommit att förse sina domskäl med principiellt utformade 

ställningstaganden och har genom detta generaliserat uttolkningar av lagregler. Det 

ska likväl framhållas att en dom som synes vara generaliserande för en viss 

lagtolkning inte alltid behöver vara det.92 

Att använda praxis som ett medel i juridisk argumentation har således inte bara 

råkat bli en viktig del av juridiken. Bidraget till enhetlig lagtolkning och 

rättstillämpning är ett sätt att upprätthålla rättssäkerheten. Detta är det 

grundläggande skälet till varför rättspraxis ska tillmätas ett rättskällevärde.93 

                                                           
86 RÅ 2004 not. 222; RÅ 2005 not. 155. 
87 Persson Österman, R., Ett förhandsbesked om avdrag för klimatkompensation och andra 

miljöåtgärder såsom driftskostnad – en processuell och kritisk närläsning. SvSkT 2016, s. 396. 
88 22 § FBL. 
89 RÅ 2001 ref. 23. 
90 Prop. 1971:45 s. 1 ff. 
91 Påhlsson, R., Skatterättspraxis i utveckling – principer för rättsfallsanalys, SN 2011, s. 114-115. 
92 Jämför RÅ 2008 ref. 24 med RÅ 2010 ref. 112. 
93 Påhlsson, R., Skatterättspraxis i utveckling – principer för rättsfallsanalys, SN 2011, s. 115. 
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Genom att åberopa praxis åberopas också likformighetsprincipen som stadgas i 1 

kap. 9 § RF: 

 
”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen…” 

 

Eftersom detta uttrycks i grundlagen är det ofta av överordnat intresse att följa 

denna princip vid rättstillämpning.94 Det här sammanfaller med HFD:s krav på att 

vara konsekvent. Detta då förutsägbarheten försvinner för de skattskyldiga om så 

inte hade varit fallet. Kravet innebär till exempel att domstolen även i en annan 

sammansättning håller fast vid vad den tidigare beslutat, även om de deltagande 

regeringsråden personligen skulle ha en annan uppfattning.95 Förutom det som 

tidigare nämnts följs praxis också av processekonomiska skäl då det är meningslöst 

för en underinstans att inta en annan ståndpunkt än HFD, om denna underinstans 

vet att dess beslut ändå kommer att ändras vid en överklagan.96 Det är således 

arbetsbesparande och rationellt att godta HFD:s avgöranden i stället för att lägga 

ned tid och arbete på en egen självständig utredning.97 

Det finns ingen formell bundenhet vid att följa prejudikat i Sverige, även fast 

benägenheten att göra detta är stor.98 Om det finns flera avgöranden från HFD som 

rör samma fråga har uttolkaren dock en säkrare grund att stå på. Detta brukar kallas 

att det finns en stadgad praxis på området.99 Det är emellertid sällan så, att två fall 

uppvisar identiska omständigheter. Bedömaren måste således avgöra om fallen är 

jämförbara eller inte vilket begränsar rättskällevärdet. Användningen av enstaka 

rättsfall som talar i en viss riktning måste därför ske med särskilt stor försiktighet. 

Endast om motiveringen till avgörandet innehåller tydliga principiella 

ställningstaganden kan därför användningen av ett enstaka rättsfall bli aktuell.100 

Prejudikatbundenheten är således relativ och inte absolut. 

Normgivningskompetensen ligger hos lagstiftaren och lagstiftaren ensam vilket 

följer av föreskriftskravet i legalitetsprincipen och uttrycks i grundlagen.101 Den 

traditionella uppfattningen är också att till och med HFD:s prejudikat endast har 

betydelse genom de skäl som anförts i motiveringen till avgörandet.102  

I mål, där det krävs prövningstillstånd får omständighet eller bevis, som 

klaganden åberopar först i HFD, beaktas endast om det föreligger särskilda skäl. 

Denna bestämmelse gäller således inte i mål där ett förhandsbesked har överklagats. 

Av den processrättsliga instansordningsprincipen begränsas dock ändå möjligheten 

att föra in nya sakomständigheter till högre instanser, även fast dessa skulle kunna 

ha betydelse för en fråga om till exempel rätt till avdrag.103 Parternas yrkanden 

sätter således ramarna för processen och HFD får avgöra frågan mot just de 

förutsättningar som anförts av parterna. Detta bestämmer således domens räckvidd 

                                                           
94 Påhlsson, R., Skatterättspraxis i utveckling – principer för rättsfallsanalys, SN 2011, s. 115. 
95 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 737. 
96 A.a. s. 736. 
97 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 172-173. 
98 A.a. 
99 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 737. 
100 Påhlsson, R., Skatterättspraxis i utveckling – principer för rättsfallsanalys, SN 2011, s. 119. 
101 För att läsa om legalitetsprincipen se Hultqvist, A., Legalitetsprincipen vid 

inkomstbeskattningen. Föreskriftskravet stadgas i 8 kap. 2 § RF. 
102 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 172-173. 
103 Persson Österman, R., Ett förhandsbesked om avdrag för klimatkompensation och andra 

miljöåtgärder såsom driftskostnad – en processuell och kritisk närläsning. SvSkT 2016, s. 400. 
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som prejudikat. På motsvarande sätt innebär detta att en dom inte kan ha betydelse 

som prejudikat avseende den rättsliga betydelsen av en omständighet som 

domstolen inte har prövat, i och med att omständigheten inte har åberopats. Vidare 

ska uppmärksammas att en domstol endast prövar den rättsliga betydelsen av en 

omständighet som är styrkt.104 

Om inga principiella ställningstaganden om lagtolkning anförs, utan 

avgörandet endast grundar sig på de speciella sakomständigheter i det aktuella 

målet får domen ses som ett avgörande in casu. Detta innebär att domen inte får en 

egentlig räckvidd som prejudikat.105 Påhlsson anför i en hypotes att ju mer frågan 

handlar om lagtolkning i HFD desto större möjligheter finns det typiskt sett att finna 

användbar generaliserbarhet. Om frågan i stället handlar om vad som verkligen har 

hänt i det aktuella fallet desto större möjlighet finns det att avgörandet tar sikte på 

det enskilda fallet (in casu). Även då detta endast är en hypotes menar Påhlsson att 

denna kan fungera som en ledstjärna i undersökningen om ett rättsfalls 

prejudikatvärde.106 

Förutom tyngden av de skäl som anförs i prejudikatet bör tolkningen av ett 

prejudikat ske med utgångspunkt i avgränsningen av rättsfrågan, prejudikatets 

ålder, förändrade samhällsförhållanden samt om avgörandet varit enhälligt.107 Även 

fast HFD representerar en hög kompetens i rättstillämpningsfrågor betyder alltså 

inte det att en underordnad instans måste acceptera ett prejudikat, vilken denna 

anser klart felaktig.108 Dock måste hänsyn tas till prejudikaten eftersom 

rättstillämpningen annars skulle stå i strid med lagfästa principen om medborgarnas 

likhet inför lagen.109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
104 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 178-179. 
105 Påhlsson, R., Skatterättspraxis i utveckling – principer för rättsfallsanalys, SN 2011, s. 120. 
106 A.a. 
107 Almgren, K. & Leidhammar, B., Skatteprocessen, s. 28-30. 
108 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 736. 
109 1 kap. 9 § RF. 
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3. Särskild del 
 

I denna särskilda del av uppsatsen kommer en analytisk diskussion föras utifrån 

vad som tidigare anförts i den allmänna delen kopplat till aktuella domar avseende 

klimatkompensationer. Detta i mening till att senare kunna besvara syftet med 

studien i nästkommande del – Slutsatser. 
  

3.1 Saltå Kvarn-målet 
 

3.1.1 Ansökan till Skatterättsnämnden 
 

Rättsprocessen i Saltå Kvarn-målet tog sin början i en ansökan om förhandsbesked 

till SRN. Ansökan gjordes av det Allmänna ombudet hos SKV efter att SKV 

underkänt avdrag för Saltås klimatkompensation. Förhandsbeskedet talade till 

Saltås fördel och därför överklagade det Allmänna ombudet SKV:s beslut och 

ärendet togs således upp av HFD. Av vad som kan utläsas av SRN:s förhandsbesked 

tog nämnden hänsyn till följande sakomständigheter: 

 
”X AB är ett (…)företag som säljer s.k. kravmärkta jordbruksprodukter (…). Alla varor 

kommer från jordbruk som inte använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. 

Tidigare sålde X AB endast varor som producerats i Sverige men sedan [år n] ingår även 

importerade produkter i sortimentet. Bolagets totala omsättning under 2011 uppgick till 

drygt (…) kr… Som ett led i företagets ekologiska profil klimatkompenserar X AB för 

samtliga sina transporter.”110 

 

Vidare återges information om hur stor andel kostnaden för klimatkompensationen 

har haft i förhållande till den totala omsättningen under gällande beskattningsår 

samt hur klimatkompensationen har gått till och av vilken typ det har rört sig om 

(VER, se avsnitt 2.1). Frågan som det Allmänna ombudet ställde till SRN var om 

kompensationen för utsläpp av den mängd koldioxid som Saltås transporter under 

2011 orsakat ska anses som driftkostnad i näringsverksamhet.111 
 

3.1.2 Skatterättsnämndens bedömning 
 

Inom SRN rådde delade meningar om aktuell fråga. Majoriteten bedömde dock att 

klimatkompensationen skulle utgöra en avdragsgill kostnad och noterar 

inledningsvis att sambandskriteriet enligt 16 kap. 1 § IL måste vara uppfyllt om en 

utgift ska kunna dras av som kostnad. Vidare uppmärksammas 

omkostnadspresumtionen för aktiebolag (se avsnitt 2.3.2). Argumenten som sedan 

anförs för att klimatkompensationen ska utgöra en avdragsgill kostnad grundar sig 

i Procordia-målet och jämförelse görs även med RÅ 1976 ref. 127 I och RÅ 2000 

ref. 31 II (se avsnitt 2.3.3). 

SRN förde även resonemang kring betydelsen av allmänhetens ökande intresse 

för miljöfrågor och uttrycker: 

 
”X AB är ett (…) företag med en uttalad miljöprofil. För att ett sådant företag ska framstå 

som trovärdigt ter det sig nödvändigt att ha kontroll över negativa konsekvenser som 

                                                           
110 Skatterättsnämnden. Inkomstskatt: Klimatkompensation. 
111 Skatterättsnämnden. Inkomstskatt: Klimatkompensation. 
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företagets verksamhet kan ha för miljön och att i förekommande fall vidta lämpliga 

åtgärder för att neutralisera dessa.”112 

 

Majoriteten i SRN bedömde mot bakgrund av det anförda att det rådde en sådan 

anknytning mellan bolagets verksamhet och den vidtagna klimatkompensationen 

att utgifterna ifråga skulle anses avdragsgilla. 

Minoriteten i SRN hade dock en annan uppfattning. Resonemangen liknade de 

som majoriteten hade framfört men med vissa undantag. Utöver de rättsfall som 

majoriteten hade haft som stöd för sin argumentation hänvisade minoriteten även 

till RÅ 1976 ref 127 II och RÅ 1977 Aa 4113 (se avsnitt 2.3.3) där inget samband 

mellan verksamheterna förelåg. Vad som är intressant är dock de 

sakomständigheter minoriteten tog hänsyn till vilka kan återges med ett citat: 

 
”Bolagets kunder finns till övervägande del i Sverige och i viss utsträckning också i 

övriga Norden. Klimatkompensationen i form av plantering av träd sker dock i [land A], 

där företaget således varken har producenter av livsmedel eller kunder (…). Bolaget 

hävdar att klimatkompensationen utgör ett led i ett miljöarbete och också är 

varumärkesbyggande… Av vad som framkommit (…) på dess produkter används inte 

heller klimatkompensationsåtgärderna i reklamsyfte. Inte heller har något annat 

framkommit som ger stöd för att kostnaden på ett direkt eller indirekt sätt leder till ökade 

intäkter för företaget.”114 

 

Av detta underlag kom alltså minoriteten fram till att klimatkompensationen inte 

skulle vara avdragsgrundande med stöd av de ovan angivna rättsfallen. 
 

3.1.3 Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 
 

HFD stadgar att rätten till avdrag för Saltås klimatkompenserande åtgärder ska 

prövas mot bestämmelserna i 16 kap. 1 § IL samt 9 kap. 2 § samma lag. Till grund 

för HFD:s avgörande ligger samma rättsfall som minoriteten i SRN tog hänsyn till 

förutom RÅ 1977 Aa 4. Av detta kommer domstolen fram till att ingen direkt 

motprestation kommer Saltå tillhanda och att inte heller någon egentlig anknytning 

finns mellan bolagets verksamhet och trädplanteringen. Att utläsa av HFD:s dom 

tas inga ytterligare sakomständigheter, än de som framhållits av SRN, i beaktande. 

HFD ändrar således SRN:s besked och förklarar att avdrag inte ska göras för utgifter 

för förvärv av så kallade utsläppskrediter. 
 

3.2 Analys – Saltå Kvarn-målet 
 

Som framgått ovan grundar sig målet på ett förhandsbesked från SRN. Ansökan 

gjordes av det Allmänna ombudet hos SKV vilket ställer krav på att frågan ska angå 

en enskild och gälla ett yrkande av denna som beslutats om av SKV. Beslutet ska 

ha gått den enskilde emot, och frågan ska vara av vikt för en enhetlig lagtolkning 

eller rättstillämpning.115 Vidare ska SRN avvisa en ansökan som inte uppfyller 

kravet på klara, tillräckliga och nödvändiga sakomständigheter som möjliggör ett 

förhandsbesked. Även fast det är det Allmänna ombudet som gör ansökan och 

ansökan handlar om ett förfarande som redan företagits, är kravet på 

                                                           
112 Skatterättsnämnden. Inkomstskatt: Klimatkompensation. 
113 Detta rättsfall behandlas inte vidare då enligt författaren inte tillför något av väsentlighet. 
114 Skatterättsnämnden. Inkomstskatt: Klimatkompensation. 
115 6 § FBL. 
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sakomständigheterna detsamma. Det ligger alltså under det Allmänna ombudets 

ansvar att framföra de sakomständigheter som denna anser vara klara, tillräckliga 

och nödvändiga.116 

Varför bedömdes då den ställda frågan vara av vikt för en enhetlig lagtolkning? 

I mål RÅ 2009 ref. 31 undanröjde och avvisade HFD ett av det Allmänna ombudet 

sökt förhandsbesked. Detta på grund av att de ställda frågorna var, enligt HFD, 

starkt beroende av utredningen och ställningstagandena i det enskilda fallet. Enligt 

Persson Österman kan en liknande situation förelegat i Saltå Kvarn-målet eftersom 

Saltås avdragsrätt för driftkostnader bör anses ha ett starkt samband med bolagets 

specifika situation.117 Det anförda kan även jämföras med Påhlssons hypotes som 

skiljer på en fråga som handlar om lagtolkning och en fråga som handlar om 

sakomständigheter. Den senare föranleder större möjlighet till ett avgörande in casu 

vilket inte bidrar till samma prejudikatvärde.118 Eftersom ett förhandsbesked bygger 

på en processram som styrs av den konkreta frågan men även de sakomständigheter 

som uppges119 är det intressant att uppmärksamma vilken fråga SRN samt HFD 

skulle svara på och under vilka förutsättningar detta gjordes. SRN anför: 

 
”Allmänna ombudet hos Skatteverket (allmänna ombudet) vill få klarlagt om 

kompensationen för utsläpp av den mängd koldioxid som X AB:s transporter under 2011 

orsakar ska anses som driftkostnad i näringsverksamheten.”120 

 

HFD redovisade frågan enligt följande: 

 
”Allmänna ombudet ville få klarlagt om kompensationen för utsläpp av den mängd 

koldioxid som Saltås transporter under 2011 orsakade ska anses som driftkostnad i 

näringsverksamheten eller som inte avdragsgill gåva.” 121 

 

Det kan konstateras att ordvalet i själva frågan riktar sig mot Saltås specifika 

situation. Enligt Persson Österman är det inte sannolikt att HFD besvarade frågan 

utifrån Saltås specifika situation eftersom det är det Allmänna ombudet som frågar 

och att det måste följa av prejudikatintresse. Detta prejudikatintresse bedöms på 

samma sätt som när ansökan om prövningstillstånd till HFD sker efter en dom i 

Kammarrätten.122 HFD har dock flera gånger förut gjort avgöranden i in casu.123 

Ett förhandsbesked ska endast lämnas om sökande part uppger de uppgifter 

som är nödvändiga för att SRN och senare eventuellt HFD ska kunna ta ställning.124 

Det faller sig då till synes naturligt att de sakomständigheter som uppges, och som 

senare ska ligga till grund för en bedömning, är hänförliga till ett bolags specifika 

situation. Döma av detta är det således inte så konstigt att frågan som SRN och HFD 

svarade på är utformad på ett sätt som verkar inriktat på Saltås sakomständigheter. 

                                                           
116 RÅ 2004 not. 222; RÅ 2005 not. 155. 
117 Persson Österman, R., Ett förhandsbesked om avdrag för klimatkompensation och andra 

miljöåtgärder såsom driftskostnad – en processuell och kritisk närläsning, SvSkT 2016, s. 396. 
118 Påhlsson, R., Skatterättspraxis i utveckling – principer för rättsfallsanalys, SN 2011, s. 120. 
119 Persson Österman, R., Ett förhandsbesked om avdrag för klimatkompensation och andra 

miljöåtgärder såsom driftskostnad – en processuell och kritisk närläsning, SvSkT 2016, s. 393. 
120 Skatterättsnämnden – Inkomstskatt: Klimatkompensation. 
121 HFD 2014 ref. 62. 
122 Persson Österman, R., Förhandsbesked i skattefrågor, s. 56. 
123 Jämför RÅ 2008 ref. 24 med RÅ 2010 ref. 112. I det förstnämnda fallet tycktes RR:s 

motivering till avgörandet vara av generell karaktär. I det senare anförde dock RR att det var de 

särpräglade omständigheterna i RÅ 2008 ref. 24 som föranledde domen. 
124 7 § FBL. 
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När det Allmänna ombudet ansökt om ett förhandsbesked ska, som tidigare nämnts, 

ett svar endast lämnas om frågan är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller 

rättstillämpning och om de sakomständigheter som lämnas är klara, tillräckliga och 

nödvändiga. Om en jämförelse återigen görs med Påhlssons hypotes kan det sagda 

möjligtvis upplevas som något motsägelsefullt. Detta då ett avgörande som grundar 

sig på sakomständigheter till viss del förlorar sitt värde som prejudikat.125 

Under förutsättning att prejudikatintresse fanns menar Persson Österman att 

frågan som SRN och HFD svarade på i stället var: 

 
”om ett företag med uttalad miljöprofil klimatkompenserar utan att detta kommuniceras 

med omvärlden, har företaget rätt att dra av detta som driftskostnad?”126 

 

Även då denna fråga tar sikte på ett bredare urval av företag (än endast företaget 

Saltå Kvarn) är det dock ändå sakomständigheterna som ligger till grund för 

bedömningen. Enligt den traditionella uppfattningen avgränsas således 

prejudikatvärdet (i förhållande till denna fråga) till att endast omfatta bolag med 

uttalad miljöprofil som inte kommunicerar klimatkompensationsåtgärder med 

omvärlden.127 

På grund av den processrättsliga instansordningsprincipen (se avsnitt 2.5.1) 

redovisar HFD inga nya sakomständigheter till grund för sin dom. 

Sakomständigheterna som är aktuella i målet är således begränsade till vilka SRN 

och senare HFD tog hänsyn till från ansökan som det Allmänna ombudet skickade. 

Underlaget ansågs i alla fall, både av SRN och HFD, vara tillräckligt för att ett svar 

skulle kunna lämnas, men samtidigt skiljde deras meningar åt.  

Intressant är också att minoriteten i SRN resonerade enligt följande: 

 
”Av vad som framkommit (…) på dess produkter används inte heller 

klimatkompensationsåtgärderna i reklamsyfte. Inte heller har något annat framkommit 

som ger stöd för att kostnaden på ett direkt eller indirekt sätt leder till ökade intäkter för 

företaget. Rätt till avdrag föreligger därför inte.”128 

 

Persson Österman konstaterar att minoritetens skrivning antyder på att SRN kan 

utreda och pröva bevisfakta som ger stöd för att ökade intäkter inte uppstått. Detta 

är dock enligt Persson Österman inte möjligt.129 Jag som författare menar att det i 

alla fall tyder på att inga bevis framlagts av den sökande som stödjer att 

klimatkompensationen har möjliggjort en ökning av intäkterna. Inte heller bevis för 

att intäkterna skulle påverkas negativt om klimatkompensationerna inte företogs. 

Av HFD:s motivering till avgörandet går det dock inte utläsa om domstolen liksom 

minoriteten i SRN har tagit hänsyn till att klimatkompensationerna inte används i 

reklamsyfte eller till något annat som kan stödja att kostnaden har resulterat i ökade 

intäkter.  

I RÅ 2000 ref. 31 (se avsnitt 2.3.4) medgavs avdrag för Falcon som stödde ett 

projekt för att rädda pilgrimsfalken. Falcon lyfte fram statistik som demonstrerade 

att försäljningssiffrorna gått upp efter reklamexponeringen. Riksskatteverket 

                                                           
125 Påhlsson, R., Skatterättspraxis i utveckling – principer för rättsfallsanalys, SN 2011, s. 120. 
126 Persson Österman, R., Ett förhandsbesked om avdrag för klimatkompensation och andra 

miljöåtgärder såsom driftskostnad – en processuell och kritisk närläsning, SvSkT 2016, s. 396. 
127 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 172-173. 
128 Skatterättsnämnden. Inkomstskatt: Klimatkompensation. 
129 Persson Österman, R., Ett förhandsbesked om avdrag för klimatkompensation och andra 

miljöåtgärder såsom driftskostnad – en processuell och kritisk närläsning, SvSkT 2016, s. 400. 
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menade då att i den mån reklamen resulterat i ökad försäljning var detta endast ett 

resultat av nedlagda reklamkostnader, vilket inte hade med sponsorbidraget att 

göra.130 Det vore dock anmärkningsvärt om ett bolag framhåller för allmänheten att 

det bidrar till ett projekt även då bolaget inte gör det. Kostnaden till följd av bidraget 

bör väl kunna anses vara ”nödig” även för den som inte förhåller sig lika 

långtgående i frågan om vad som är avdragsgillt som Mutén.131  

I sin överklagan till HFD anförde Falcon bland annat att sponsringen utgjorde 

en integrerad del av bolagets reklamsatsning och att reklambudskapet utgjorde den 

grundläggande förutsättningen för att bolaget skulle kunna vidta de då aktuella 

reklamkampanjerna. Falcon vann bifall eftersom RR menade att det förelåg en 

sådan stark anknytning mellan företagen, men även i detta fall går det inte tyda av 

RR:s motivering om beaktande togs till de ökade intäkterna som följd av 

reklamexponeringen. 
 

3.3 Arla-målet & Max-målet 

 

3.3.1 Bakgrund och yrkanden 
 

Arla och Max har liksom Saltå yrkat avdrag för klimatkompensation genom 

trädplantering i Afrika. Det som skiljer dessa domar åt är bland annat att både Arla 

och Max har använt klimatkompensationen i reklamsyfte. Arla anför bland annat 

att bolaget aktivt använt sig av åtgärderna i annonskampanjer och i reklamsyfte på 

förpackningar, vilket har ökat bolagets intäkter. Liksom Falcon framhäver även 

Arla att klimatkompensationen har möjliggjort reklamsatsningen. Arla vill således 

att detta ska ses som direkta motprestationer alternativt indirekta kostnader i Arlas 

verksamhet. 

Vidare argumenterar Arla för att klimatkompensationsåtgärderna ska bedömas 

som reklamkostnader. Med anledning av detta menar bolaget att avdrag kan medges 

utan beaktande av den praxis som finns rörande sponsring. 

Max anför att dess affärsstrategi är att vara ett ansvarsfullt företag varvid det 

kommuniceras att Max så gott det går tar ansvar för de miljöpåverkande resurserna 

som förbrukas i verksamheten. Max menar att detta är en av marknaden bekräftad 

konkurrensfördel och hänvisar till en rapport från Novus. Vidare förs resonemang 

kring att produktion av kött och soja släpper ut en stor del av de gaser som har 

negativ inverkan på klimatet. Gaserna som följer av bolagets verksamhet har en 

direkt koppling till avskogningen av regnskogen vilket trädplanteringen syftar till 

att kompensera. Enligt Max är detta en avgörande skillnad från Saltå Kvarn-målet. 

 

3.3.2 Gällande rätt 
 

När FR redogör för gällande rätt i Arla-målet börjar domstolen med att hänvisa till 

Saltå Kvarn-målet och uttrycker sig enligt följande: 

 
”Rätt till avdrag för i målet aktuella kostnader för klimatkompensation i form av 

trädplantering ska enligt Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) prövas mot den praxis som 

finns rörande rätten till avdrag för kostnader för sponsring…” 

 

                                                           
130 RÅ 2000 ref. 31 II. 
131 Se avsnitt 2.3.2; Mutén, L., Nödvändig kostnad? SN 1959, s. 144-148. 
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Efter detta uttalande hänvisar FR liksom HFD i Saltå Kvarn-målet till de allmänna 

avdragsreglerna i 16 kap 1 § IL och till undantagsreglerna i 9 kap 2 § IL. Förutom 

att FR åberopar Saltå Kvarn-målet som prejudikat refereras vidare till samma praxis 

rörande sponsring som HFD gjorde i Saltå Kvarn-målet, nämligen RÅ 1976 ref. 

127 I samt RÅ 2000 ref. 31 I och II (se kapitel 2.3). Dessa bestämmelser och 

prejudikat är även de som ligger till grund för domen i Max-målet. 

 

3.3.3 Skälen för förvaltningsrätternas avgöranden 

 

Både FR i Stockholm (Arla-målet) och FR i Luleå (Max-målet) anför mot bakgrund 

av Procordia-målet att bara för att en utgift är kommersiellt motiverad betyder inte 

det att förbudet mot avdrag för gåvor inte kan vara tillämpligt. Även fast det 

föreligger en omkostnadspresumtion för aktiebolag menar domstolarna att denna 

typ av ersättning ändå faller in under förbudet mot avdrag för gåvor. 

Vidare förs resonemang kring vad som skulle kunna utesluta en tillämpning av 

avdragsförbudet av gåvor, alltså direkt motprestation och indirekt omkostnad (se 

avsnitt 2.3.5). 

I Arla-målet bedömer FR att en möjliggjord reklamsatsning för Arla inte 

inbegriper en direkt motprestation. Endast reklamexponering som mottagaren (av 

sponsorersättningen) står för kan räknas som direkt motprestation, medan 

exponering av reklam som givaren själv står för är något som mer indirekt kommer 

sponsorn till godo. Någon indirekt omkostnad föreligger dock inte enligt FR som 

menar att det inte finns något beroendeförhållande mellan Arla och de företag som 

utfört klimatkompensationerna. FR hänvisar till RÅ 1976 ref. 127 I och RÅ 2000 

ref. 31 II och anför att en framgångsrik verksamhet hos den sponsrade ska betinga 

en framgångsrik verksamhet hos sponsorn. Det faktum att Arla använt sig av 

klimatkompensationsåtgärderna i sin marknadsföring påverkade inte bedömningen. 

FR konstaterar även att klimatkompensationsåtgärderna inte kan dras av som 

reklamkostnad. Detta på grund av att det, enligt domstolen, inte finns ett direkt 

samband mellan reklamen och företagets försäljning. Domstolen anser inte heller 

att det finns ett direkt samband mellan Arlas ekologiska produkter och kostnaderna 

för klimatkompensationen. Klimatkompensationen bedöms i stället som goodwill 

vilket inte hindrar att avdragsförbudet blir tillämpligt. FR bedömer således att 

avdrag inte ska medges. 

I Max-målet är FR inte lika utförlig i sin motivering. Domstolen anför att Max 

varken har producenter av livsmedel eller kunder till sina produkter i Uganda. Inte 

heller någon direkt motprestation har kommit Max till del. Enligt FR:s mening kan 

trädplanteringen således inte anses ske i syfte att förvärva och bibehålla intäkter i 

bolaget. FR uttalar också: 

 
”Det finns inte heller någon egentlig anknytning mellan MAX restaurangverksamhet och 

verksamheten med trädplantering i Uganda på så sätt att ersättningen kan ses som en 

indirekt omkostnad i verksamheten (jfr. HFD 2014 ref.62).” 

 

Av denna motivering hänvisar FR alltså direkt till Saltå Kvarn-målet utan vidare 

argumentation. Även i detta fall medgavs inte avdrag för kostnaderna för 

klimatkompensation. 
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3.4 Analys – Arla- och Max-målet 
 

Av vad som går att utläsa av avgörandena i Arla- och Max-målet är att stor vikt 

läggs vid Saltå Kvarn-målet i ett till synes okritiskt förhållningssätt. I Arla-målet 

börjar FR med att konstatera utifrån avgörandet i Saltå Kvarn-målet att kostnader 

för klimatkompensationer ska prövas mot den praxis som finns rörande avdragsrätt 

för sponsring.132 Redan inledningsvis verkar det således fastställt att 

klimatkompensationsåtgärder endast kan bli avdragsgilla om en direkt 

motprestation motsvarande värdet av ersättningen erhålls givaren, eller om 

ersättningen kan bedömas som en indirekt omkostnad. FR:s ställningstagande till 

Arlas argumentation kring att klimatkompensationen ska ses som reklamkostnad 

kan då möjligen upplevas som ett spel för gallerierna eftersom domstolen till synes 

redan innan har bestämt sig för att detta inte handlar om en reklamkostnad.133 

Arla framhöll i sin överklagan till FR att klimatkompensationsåtgärdernas 

möjliggjorda reklamsatsning hade ökat bolagets intäkter. Kostnaden skulle således 

kunna vara avdragsgill utan hänsyn till praxis angående sponsring. FR bedömde 

dock att ett direkt samband mellan reklamen och företagets försäljningsökning inte 

fanns.  

Denna reklamkostnad kan jämföras med RÅ 1976 ref. 127 I (se avsnitt 2.3.4) 

där PLM lämnade bidrag till ett par städkampanjer. Eftersom RR i detta fall ansåg 

att utfallet av opinionsbildningen mot engångsförpackningar kunde påverka PLM:s 

försäljning negativt bedömdes bidraget vara en slags reklamutgift. I stället för att 

försöka bibehålla inkomsterna som PLM gjorde kan det nog onekligen påstås att 

Arla syftat till att förvärva inkomster genom sina reklamkampanjer till följd av 

klimatkompensationsåtgärderna.  

Det framgår emellertid inte av Arlas yrkanden och motiveringar att några 

konkreta bevis lyft fram som stödjer en inkomstökning till följd av 

reklamåtgärderna.134 Enligt Persson Österman vore det dock förvånande om inte 

Arla kunnat styrka sambandet mellan reklamen och intäktsökningen genom 

marknadsanalyser.135 Oavsett vad som varit fallet verkar det inte som att 

omkostnadspresumtionen som föreligger för aktiebolag har fått något utrymme i 

FR:s bedömning. Jag som författare finner det svårt att motivera att det framstår 

som uppenbart att utgiften för klimatkompensationen inte företas i syfte till att bidra 

till inkomsternas förvärvande och bibehållande.136 

Av vad som framkom av Max-målet hänvisade Max till en rapport som stödde 

att ett företag som tog ett miljömässigt ansvar uppnådde en konkurrensfördel 

gentemot andra företag som inte gjorde det.137 Max framhåller även den 

miljöpåverkan som har ett direkt samband med produktionen av kött och soja.138 

Vad som kan utläsas av FR:s avgörande i detta fall tas likväl inte detta i beaktande. 

En möjlig förklaring till detta kanske kan vara att Max inte uttryckligen yrkade på 

att kostnaden för klimatkompensationen skulle ses som en marknadsföringsåtgärd 

vilket Arla gjorde. Hänsyn togs endast till om direkt motprestation eller indirekt 

                                                           
132 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-04-29, mål 21847-15. 
133 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-04-29, mål 21847-15, på s. 7. 
134 Jämför RÅ 2000 ref. 31 II. 
135 Persson Österman, R., Ett förhandsbesked om avdrag för klimatkompensation och andra 

miljöåtgärder såsom driftskostnad – en processuell och kritisk närläsning, SvSkT 2016, s. 404. 
136 Se avsnitt 2.3.2. 
137 Förvaltningsrätten i Luleå, dom 2016-06-15, mål 1504-15, på s. 3. 
138 Jämför opinionsbildningen mot engångsförpackningar i RÅ 1976 ref. 127 I. 
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omkostnad hade uppstått. Till synes uppvisades dock inte heller några 

marknadsanalyser som direkt stödde intäktsökningen. 

Som tidigare nämnts förs ingen egentlig argumentation av FR i Max-målet, 

utan avgörandet grundar sig endast på det resonemang som förts i Saltå Kvarn-

målet. Ett Tydligt exempel på det är när FR anför att: 

 
”Av vad som framkommit i målet har MAX varken producenter av livsmedel eller kunder 

till sina produkter i Uganda.” 

 

Ett näst intill identiskt resonemang förs av minoriteten i SRN under Saltå Kvarn-

målet: 

 
”Klimatkompensationen i form av plantering av träd sker dock i [land A], där företaget 

således varken har producenter av livsmedel eller kunder (…).”139 

 

Eftersom inte heller någon direkt motprestation kommer Max till del bedömer FR i 

Luleå att syftet med trädplanteringen inte kan vara för att förvärva och bibehålla 

intäkter. 

Persson Österman menar att det rimligen bör vara andra faktorer som spelar in 

och som är mer relevant än de ovan nämnda vid bedömningen av om vad syftet med 

klimatkompensationsåtgärderna var. Till exempel att Max kunder i Sverige inte kan 

undgå att uppmärksamma att Max klimatkompenserar till följd av den företagna 

reklamexponeringen.140 Persson Österman uttrycker: 

 
”Stilla ställer jag mig frågan vad Förvaltningsrätten i Luleå har för uppfattning med 

avseende på att MAX sannolikt lägger vikt vid att göra sina restauranger attraktiva vad 

gäller färg och annan miljö. Kanske det inte är avdragsgillt?”141 

 

Detta får mig som författare än mer uppmärksammad på innebörden av Saltå Kvarn-

målets prejudicerande räckvidd. Det är viktigt att varje fall sätts i proportion till de 

sakomständigheter som ligger domstolen för handen inför ett avgörande. 

När det gäller den andra faktorn som kan motverka att förbudet mot gåvor kan 

tillämpas – indirekt omkostnad – så motiverar inte FR varför detta inte är aktuellt. 

Domstolen konstaterar snarare att någon egentlig anknytning inte finns mellan Max 

och verksamheten med trädplantering i Uganda med hänvisande till Saltå Kvarn-

målet. Denna bedömning företas till synes utan någon beaktning av att 

sakomständigheterna i dessa mål till stora delar skiljer sig åt. 

Det bör hållas i minnet att det endast finns ett prejudikat om avdragsrätt för 

klimatkompensationer. Enligt Påhlsson måste användningen av enstaka rättsfall ske 

med stor försiktighet. Vikt bör endast läggas vid ett enskilt prejudikat om det 

innehåller tydliga principiella ställningstaganden.142 Eftersom Saltå Kvarn-målet 

grundas på ett förhandsbesked och att ett lämnat förhandsbesked ställer krav på att 

klara, tydliga och nödvändiga sakomständigheter har lämnats i ansökan bör det 

kunna antas att tydliga principiella ställningstaganden är svåruppnåeliga. Enligt 

                                                           
139 Skatterättsnämnden. Inkomstskatt: Klimatkompensation. 
140 Persson Österman, R., Ett förhandsbesked om avdrag för klimatkompensation och andra 

miljöåtgärder såsom driftskostnad – en processuell och kritisk närläsning, SvSkT 2016, s. 404. 
141 A.a. 
142 Påhlsson, R., Skatterättspraxis i utveckling – principer för rättsfallsanalys, SN 2011, s. 119. 
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Persson Österman bör den ställda frågan till SRN präglas av Saltås specifika 

situation.143 

Vad som är gemensamt för alla tre målen är att det är klimatkompensationer 

som har vidtagits genom trädplantering i Afrika. Uteslutes alla andra 

omständigheter i varje specifikt fall och fokus endast inriktas på transaktionen som 

har genomförts är det svårt att förbise förbudet mot avdrag för gåvor. Skulle detta 

kunna uppfattas som ett principiellt ställningstagande av HFD? Gåvor kännetecknas 

ju som tidigare nämnts av tre rekvisit (se avsnitt 2.3.3) – förmögenhetsöverföring, 

frivillighet och gåvoavsikt. Det kan bekräftas, i aktuella mål, att mottagaren har 

berikats på givarens bekostnad. Rekvisitet förmögenhetsöverföring är således 

uppfyllt om det inte förekommer någon direkt motprestation från mottagaren.144 

Vad en direkt motprestation bör inbegripa är omdiskuterat.145 Det verkar dock svårt 

att motivera att till exempel förpliktandet att utföra trädplantering146 är jämförbart 

med exempelvis reklam och representationsgåvor från mottagaren.147 Det andra 

rekvisitet – frivillighet – råder det inga tvivel om utan kan konstateras vara uppfyllt. 

Om därefter gåvoavsikten bedöms på objektiva grunder uppfylls detta rekvisit i 

stort sett per automatik.148 Således träffas själva klimatkompensationen av förbudet 

mot avdrag för gåvor. 

Om det endast är på dessa grunder frågan om avdragsrätt för 

klimatkompensationsåtgärder har avgjorts på är frågan HFD svarade på, i Saltå 

Kvarn-målet, således någon annan. Möjligen utformad; är kostnader för 

klimatkompensationer avdragsgilla för aktiebolag? 

Det anförda är inte sannolikt utifrån vad som kan utläsas av domskälen. Ett 

överklagat förhandsbesked ska avgöras inom den processram som HFD har att 

anpassa sig efter. Denna processram styrs som sagt av den konkreta frågan som 

faktiskt har ställts och de sakomständigheter som har uppgetts.149 
 

3.5 Sammanfattning – Analys 
 

3.5.1 Saltå Kvarn-målet 
 

Ansökan om förhandsbesked från SRN gjordes av det Allmänna ombudet på SKV. 

På grund av det ställs ytterligare krav på ansökan. Förutom att sakomständigheterna 

i ansökan måste vara klara, tillräckliga och nödvändiga måste även frågan vara av 

vikt för en enhetlig lagtolkning och rättstillämpning. Det kan utifrån detta 

diskuteras vilken räckvidd ett prejudikat har som grundar sig på klara, tillräckliga 

och nödvändiga sakomständigheter. 

Skälen för HFD:s avgörande är knapphändiga och det går därför inte dra alltför 

långtgående slutsatser. Döma av minoritetens argumentation i SRN fanns det dock 

                                                           
143 Persson Österman, R., Ett förhandsbesked om avdrag för klimatkompensation och andra 

miljöåtgärder såsom driftskostnad – en processuell och kritisk närläsning, SvSkT 2016, s. 397. 
144 Bjuvberg, J. - Avdragsrätt för utgifter för sponsring m.m. – igen, SN 2007, s. 107. 
145 Se exempelvis: Ceije, K., HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet – flera missade 

möjligheter, SN 2014, s. 933-952; Persson Österman, R., Ett förhandsbesked om avdrag för 

klimatkompensation och andra miljöåtgärder såsom driftskostnad – en processuell och kritisk 

närläsning, SvSkT 2016, s. 389-405. Nilsson, M., Skatt och hållbarhet, SvSkT 2015, s. 711-723. 
146 Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-04-29, mål 21847-15, på s. 2. 
147 Se RÅ 2000 ref. 31 I. 
148 Se RÅ 2000 ref. 31 I; Påhlsson, R., Sponsring – Avdragsrätt vid inkomstbeskattningen, s. 70. 
149 Persson Österman, R., Ett förhandsbesked om avdrag för klimatkompensation och andra 

miljöåtgärder såsom driftskostnad – en processuell och kritisk närläsning, SvSkT 2016, s. 393. 
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utrymme för att en annan bedömning skulle kunna vara aktuell om vissa 

sakomständigheter hade varit annorlunda. Hur mycket vikt HFD lade vid dessa 

resonemang går emellertid inte att tyda. 

 

3.5.2 Arla- och Max-målet 

 

I båda fall har FR till synes förhållit sig okritiskt till HFD:s avgörande i Saltå Kvarn-

målet. Det är viktigt att varje fall sätts i proportion till de sakomständigheter som 

ligger domstolen för handen inför ett avgörande. Domstolen bör alltså göra sin egen 

bedömning utifrån målets specifika omständigheter. Det får inte heller glömmas 

bort att det endast är ett prejudikat som finns tillgängligt för den aktuella typen av 

transaktion.  

Vad som skiljer Arla- och Max-målet mot Saltå Kvarn-målet är bland annat att 

klimatkompensationsåtgärderna har företagits i reklamsyfte vilket till exempel kan 

motivera en noggrannare jämförelse med RÅ 2000 ref. 31 II samt RÅ 1976 ref. 127 

I. Både FR i Stockholm och i Luleå har hänvisat till dessa fall men, som det verkar, 

endast till följd av Saltå Kvarn-målet. 

Det gemensamma för alla tre målen är själva klimatkompensationsåtgärden. 

Det är dock inte troligt att HFD menat att underkänna avdragsrätten för alla 

klimatkompensationer utifrån de domskäl som anförts och den processram som 

skulle beaktas i Saltå Kvarn-målet. 
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4. Slutsatser 
 

I denna del ämnar författaren att med anknytning till analysen besvara syftet med 

uppsatsen; ”…att analysera vilket rättskällevärde Saltå Kvarn-domen har och om 

det således innebär att klimatkompensationer som bolag gör aldrig föranleder 

avdragsrätt”. Kapitlet är indelat i tre avsnitt där det första endast rör Saltå Kvarn-

målet medan det andra riktar sig mot de efterkommande fallen i förhållande till 

Saltå Kvarn-målet som prejudikat. Vidare yttrar författaren några slutord i det sista 

avsnittet. 
 

4.1 Saltå Kvarn-målet 
 

SRN och senare även HFD har accepterat och tagit ställning till en ansökan om 

förhandsbesked som inkommit med ett tunt urval av sakomständigheter. Frågan 

som besvarades var inriktad på Saltås specifika situation. Dessa omständigheter 

begränsar således processramen i målet och till följd av det inskränks då 

prejudikatets generella rättskällevärde. Kravet på klara, tillräckliga och nödvändiga 

sakomständigheter som stadgas i FBL bör föranleda att avgörandet baseras på de 

uppgivna sakomständigheterna i förhållande till den ställda frågan även fast dessa 

var knappa. Detta leder således till att domen har en begränsad räckvidd som 

prejudikat. 

Saltå har inte gjort reklam för att bolaget företagit klimatkompensationsåtgärd. 

Det framgår inte heller att Saltå lyft fram något bevis som styrkt att 

klimatkompensationsåtgärden bidragit till att förvärva och bibehålla inkomster. 

Dessa sakomständigheter beaktades av minoriteten i SRN att döma av dess 

uttalande. Det går dock inte att utläsa av HFD:s domskäl huruvida hänsyn togs till 

detta av domstolen. HFD:s dom bör således inte anses omfatta även en sådan 

situation då reklamexponering faktiskt företas. 

Det ska inte uteslutas att HFD menat att ta ett principiellt ställningstagande 

angående klimatkompensationsåtgärder som förfarande. Domstolen borde dock ha 

varit tydlig med detta i domskälen om så hade varit fallet. Avgörandet måste nu 

tolkas utifrån vad som faktiskt framgår. Detta innebär därför att rättstillämparen bör 

förhålla sig restriktiv gentemot prejudikatet. 
 

4.2 Arla- och MAX-målet i förhållande till Saltå Kvarn-målet 

 
Döma av FR:s bedömningar i Arla- och Max-målet läggs stor vikt vid Saltå Kvarn-

målet. Detta är till viss del naturligt då det endast finns ett prejudikat som behandlat 

den aktuella typen av transaktion. Däremot framstår det inte som om domstolarna 

gör sina egna bedömningar även fast sakomständigheterna för både Arla och Max 

skiljer sig åt gentemot sakomständigheterna för Saltå. FR i Stockholm samt i Luleå 

förhåller sig förvånansvärt okritiska vid tolkningen av Saltå Kvarn-målet. 

Domstolarna verkar närmast anta att alla avdrag för klimatkompensationer ska 

behandlas enligt rätten till avdrag för sponsring men att de inte undgår att träffas av 

förbudet mot avdrag för gåvor. Även fast det är svårt att motivera en direkt 

motprestation från de företag som företar själva trädplanteringen bör en 

noggrannare jämförelse ha gjorts med RÅ 2000 ref. 31 II och RÅ 1976 ref. 127 I 

där Falcon och PLM fick rätt till avdrag på grund av att bidragen ansågs utgöra en 

indirekt omkostnad i bolagen. 
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Det är dock inte självklart att klimatkompensationer generellt ska behandlas 

som sponsring. Det är på grund av det olyckligt att FR i Stockholm avfärdar 

möjligheten till att Arlas klimatkompensationsåtgärd skulle kunna utgöra en 

reklamkostnad. Detta utan att ge en vidare motivering än att utredningen inte ger 

stöd för att ett samband mellan reklamen och försäljningen föreligger. Arla framhöll 

dock att klimatkompensationsåtgärdernas möjliggjorda reklamsatsning hade ökat 

bolagets intäkter. Då en omkostnadspresumtion för aktiebolag föreligger bör denna 

i alla fall beaktas i större grad än vad som nu tycks vara fallet. 

Det är enligt författaren viktigt att varje mål bedöms utifrån de 

sakomständigheter som faktiskt har hänt i det aktuella fallet inför ett avgörande.  

Av det som kan utläsas av domarna i FR har detta inte gjorts utan för stor vikt har 

lagts vid ett visst prejudikat. Ett ensamt avgörande från HFD som grundar sig på 

speciella sakomständigheter och där domskälen är knappa bör tolkas restriktivt.  

Enligt Lehrberg är en viktig förklaring till underinstansernas benägenhet att 

följa ett prejudikat att det kan vara arbetsbesparande och rationellt (se avsnitt 2.5.1). 

FR i Stockholm och Luleå har till synes i alla fall prioriterat den arbetsbesparande 

faktorn.  

Med anledning av det ovan anförda är författarens ställningstagande att det inte 

är motiverat att påstå att klimatkompensationsåtgärder aldrig föranleder 

avdragsrätt. Det beror på ett bolags förutsättningar och vilka sakomständigheter 

som är aktuella i varje enskilt fall. 

 

4.3 Slutord 

 

Både Arla och Max överklagade förvaltningsrätternas avgöranden och målen 

behandlas nu av Kammarrätten i Stockholm och Sundsvall. Vid kontakt med 

kansliet till båda domstolarna gavs uppgift om kammarrätternas ambition till att bli 

klara med målen under sommaren 2017. Förhoppningsvis kan då kammarrätterna 

presentera en mer legitim redogörelse och lösning på problemet i fråga. Även om 

utfallen blir desamma som i förvaltningsrätterna bör en utförligare argumentation 

kunna uppvisas där det framgår att kammarrätterna gjort sin egen bedömning. 

Visst är det viktigt att den grundlagsstadgade principen om likhet inför lagen 

efterlevs genom att följa de prejudikat som finns. Det förutsätter dock att likhet 

faktiskt förekommer i den mån som är nödvändig. Det bör även hållas i minnet att 

normgivningsmakten endast ligger hos lagstiftaren och att lagstiftaren inte är 

Högsta förvaltningsdomstolen. Detta följer ju av föreskriftskravet i 

legalitetsprincipen som också stadgas i grundlagen. 

Klimatfrågan är idag högt prioriterad av många av världens nationer och om 

ett företag vill bidra till utvecklingen i denna fråga är det beklagligt om detta ska 

motarbetas. Det vore därför önskvärt att kammarrätternas lösning är en ändring av 

förvaltningsrätternas beslut. 
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WWF, Konsekvenser, 2017-01-30, 

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-

klimat, 

(hämtad 2017-05-01) 
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