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Förord 
Vi vill tacka vår respondent på Skatteverket för att denne ställt upp på vår intervju 
samt den hjälp vi fått med genomläsning av empiridelen och bifogande av 
kommentarer. Vi vill även tacka de företag som har svarat på vår enkätundersökning.  
 
Till hjälp och vägledning för denna uppsats har vi haft vår handledare, Bengt 
Bengtsson, och honom vill vi också tacka.  
 
Linda Blomqvist & Linda Larsson 
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Sammanfattning 
Sponsring är ett växande marknadsföringsverktyg. Detta har uppmärksammats av 
Stockholms Handelskammare, som har lagt fram ett förslag till lagändring angående 
förenklade avdragsmöjligheter för marknadsföringskostnader. Vi har valt att titta 
närmare på hur avdragsrätten för sponsringskostnader kommer att påverkas av 
Stockholms Handelskammares lagförslag, ifall det skulle träda i kraft, samt hur 
många företag det är som känner till ovan nämnda lagförslag.  
 
Syftet med denna uppsats är dels att se hur Skatteverket jobbar med sponsring idag 
samt att få fram vad eventuella ändringar i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 
kommer att medföra för Skatteverket vid bedömning av avdragsrätten för sponsring. 
Från företagens perspektiv har vi undersökt om de eventuella lagändringarna kommer 
att medföra att företagen lägger mer pengar på sponsringsaktiviteter.  
 
Vi har samlat in vårt material om avdragsrätten via en mer djupgående intervju med 
en medarbetare på Skatteverket. För att få fram hur välkänt lagförslaget är bland 
Karlstads större aktiebolag, samt om de kommer att lägga mer pengar på sponsring 
med en förändrad lag, har vi använt oss av en enkätundersökning.  
 
I vår teoridel har vi tagit fram den teori som vi anser är relevant för vårt ämne och för 
kommande diskussioner i analysen. Som en del i teorin har vi tagit upp betydelsefull 
praxis som finns när det gäller avdragsrätt i sponsring.  
 
Under analysdelen knyter vi samman empiri och teori för att i slutsatsen skriva om 
våra egna reflektioner. Vi kommer bland annat fram till att Skatteverkets arbetssätt 
inte förändras mer än tolkningsmässigt ifall det nya lagförslaget träder ikraft, samt att 
lagförslaget skulle leda till att fler företag kommer att använda sig mer av sponsring 
om avdragsmöjligheterna utökas. Slutsatsavsnittet avslutas med ett förslag till fortsatt 
forskning.  
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1 Inledning 
I denna del kommer vi att beskriva bakgrunden till arbetet, samt vad vi har för av-
gränsning, problemformulering och frågeställning. 

1.1 Bakgrund 
Grönkvist (2000) skriver att många tror att sponsring har funnits en lång tid men 
poängterar då att de blandar ihop sponsring med välgörenhet. Välgörenhet innebär att 
det inte krävs någon form av motprestation från den som blir gynnad. Denna väl-
görenhet har funnits så långt bak i tiden som romarriket, när romerska patriarkerna 
sponsrade gladiatorspelen (Head & Institute of marketing 1981). Även längre fram i 
tiden, närmare bestämt under medeltiden, hade furstarna sina favoriter bland såväl 
konstnärer och underhållare och gav dem diverse bidrag så att dessa kunde leva gott. 
Inte heller detta var vad vi i dagsläget betecknar som sponsring, utan mer en sorts 
donation, mecenat. Varken välgörenhet eller mecenat får blandas ihop med sponsring, 
då dessa inte kräver några motprestationer, till skillnad från sponsring.  
 
Det fanns tidiga försök till sponsring i Sverige redan under 1930- och 1940-talet. 
Dessa fall var dock mer riktade mot event marketing1 än mot sponsring. Det var först 
1978 som man kan säga att sponsringen föddes till vad den är idag och i början av 80-
talet tog den fart ordentligt. Idag ser man sponsring mer som ett affärsavtal som ska 
gynna båda parter (Grönkvist 2000). 
 
Sponsring är ett marknadsföringsverktyg som har ökat i omfattning med åren. Bara 
under 2005 till 2006 ökade totala investeringarna på sponsring med 14,8 % enligt 
Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM-Media, 2007:1). Samma institut tar 
fram något som kallas ”den stora reklamkakan”, där sponsring är med och konkurrerar 
om andelarna. Under 2006 uppgår sponsringen till 7,2 % av hela kakan, se diagram 
nedan.  
 
”Den stora reklamkakan visar hur totala investeringar fördelar sig på den totala 
marknadskommunikationen i Sverige” (IRM-Media, 2007:2). 

                                                 
1 Event marketing är upplevelsemarknadsföring och inte alltid ett avtal mellan två parter, till skillnad 
från sponsring (Grönkvist 1999). 
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(Tabell från IRM-Media 2007:3)  
 
Att sponsring som marknadsföringsverktyg blivit större märks även i dagspress. 
Dagens Industri skriver i en artikel den 10 oktober 2007 om Mekonomen som sponsrar 
längdskidåkare. Mekonomen vill inte nämna hur mycket pengar som de lägger ner på 
sponsringen men menar att det är en del av marknadsföringskostnaderna (Wallén, 
2007). Den 22 oktober, i ovan nämnda tidning, går det att finna en artikel om företaget 
Brummer som sponsrar Moderna Museet med 2 miljoner för de nästkommande två 
åren (Florén, 2007). Listan kan göras lång men med dessa exempel vill vi belysa att 
sponsring är ett ofta förekommande marknadsföringsverktyg, vilket också omsätter 
stora summor pengar. Genom åren har det visat sig att vissa företag inte fått 
skattemässigt avdrag för hela sponsringskostnaden trots att företagen själva tyckt att 
kostnaderna bidragit till att behålla eller öka på de befintliga intäkterna. Då företagen 
inte kunnat påvisa direkta motprestationer för hela sponsringsbeloppet har återstoden 
setts som gåva och därmed omfattats av avdragsförbudet för gåvor. I de fall då 
motprestationer saknas helt ses hela beloppet som gåva. Exempel på detta är 
Helmiakoncernen som enligt länsrätten inte fick göra avdrag för sponsring av 
Torsbybadet utan hela beloppet på två miljoner sågs som gåva. Enligt länsrätten 
förekom ingen motprestation (Länsrätten i Värmlands län, 2004). 
 
Problemen med avdragsrätt för sponsring uppmärksammades av regeringen 2003 och 
detta ledde till en skrivelse till riksdagen. Regeringens bedömning i denna skrivelse 
var att det inte krävdes någon lagändring utan att det räckte med att Skatteverket tog 
fram riktlinjer för bedömning av avdragsrätt vid sponsring. Detta ledde fram till att 
Skatteverket tog fram kompendiet ”Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring”. Skatteverket 
nämner i sina riktlinjer att man måste kunna se sponsringens direkta motprestation 
eller att utgiften ses som en indirekt omkostnad för att få skattemässiga avdrag för 
sponsringen.  
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Stockholms Handelskammare2 är en organisation för företag i Stockholms- och 
Uppsalaregionen. De strävar efter att göra det lättare för företag att verka och arbeta i 
detta område (Handelskammaren, 2007). Handelskammaren har uppmärksammat 
problematiken kring avdragsrätt för sponsring och gett ut en skrivelse som tar upp 
detta problem. Peter Egardt skriver som inledande ord i ”Förslaget om förändrade 
regler för sponsring” (Stockholms Handelskammare 2006) att  
 
”Skatteverket anser i princip all image- och goodwillskapande sponsring ska 
jämställas med icke avdragsgilla gåvor” (Stockholms Handelskammare 2006, ur 
förordet). 
 
Med utgångspunkt i det uttalandet har Stockholms Handelskammare tagit fram ett nytt 
lagförslag om hur sponsring ska kunna bli avdragsgill även om den saknar direkta 
motprestationer. Denna skrivelse är endast en partsinlaga från en intressent men 
följden av en lagförändring skulle medföra enorm förändring för alla Sveriges företag 
som sysslar med sponsring.  

1.2 Problemformulering 
Med ovanstående som bakgrund har vi valt att undersöka hur Skatteverket ställer sig 
till Stockholms Handelskammares lagförslag, samt hur och om det påverkar 
värderingen av motprestationer ur Skatteverkets synvinkel. Vi kommer även att ta reda 
på hur Handelskammarens nya regelförslag skulle påverka företagens användande av 
sponsring, om företagen skulle använda sig av mer sponsringsaktiviteter om förslaget 
träder i kraft och om föreslaget över huvudtaget är känt för de större aktieföretagen i 
Karlstad kommun.  
 
Ytterligare ett perspektiv som kommer att speglas i vår undersökning är den regel-
konkurrens som uppstår för företagen på flera olika plan. Dels Aktiebolagslagen 
SFS (2005:551) som påpekar att aktiebolag inte får ge något som inte generar lika 
mycket tillbaka i pengar medan Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) anser att företag 
inte får göra avdrag för utgifter som inte är inkomstbringade. Vidare kan en kostnad 
för ett företag vara både omkostnad och gåva enligt praxis. Företagen ser det som en 
omkostnad medan Skatteverket bedömer kostnaden som en gåva på grund av 
principen ”lex specialis”3. 

1.3 Frågeställning 
• Hur jobbar Skatteverket idag?  
• Hur kommer Stockholms Handelskammares förslag om förändrade regler för 

sponsring påverka Skatteverkets värdering av motprestationerna?  
• Kommer förslaget påverka företagens syn på sponsring?  
• Är förslaget känt bland större aktiebolag i Karlstad? 

                                                 
2 Stockholms Handelskammare nämns senare även som Handelskammaren i uppsatsen 
3 Lex specialis betyder speciallag som reglerar ett speciellt förhållande (Bergström 2002). 
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1.4 Syfte 
Syftet med vår uppsats är dels att undersöka hur Skatteverket jobbar idag efter 
gällande lagstiftning samt även att få fram vad Stockholms Handelskammares 
eventuella ändringar i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) kommer att medföra för 
Skatteverket när det gäller värdering av sponsring. Vi vill även undersöka om företag 
skulle lägga mer pengar på sponsring vid en lagändring.  

1.5 Avgränsning 
Med tanke på att sponsring är ett stort område och kan ses ur många olika synvinklar 
har vi valt att se sponsring ur ett värderingsperspektiv. Vi har även valt att avgränsa 
oss till att endast titta på sponsring ur sponsorns synvinkel för att inte vårt arbete ska 
bli för stort. Den sponsrade partens perspektiv har vi helt bortsett ifrån.  
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2 Metod 
Då vår uppsats bygger på både en djupintervju med en medarbetare på Skatteverket 
samt en undersökning av ett större antal företag berör arbetet flera olika metodval. Vi 
vill genom djupintervjun med Skatteverket få fram nyanserade data som vi inte kan 
utläsa i Skatteverkets riktlinjer för sponsring medan enkätundersökningen syftar till att 
nå ut till ett större antal företag men med endast ett fåtal ja eller nej frågor.  

2.1 Induktiv/Deduktiv ansats till datainsamling 
Den induktiva ansatsen innebär att forskaren går ”från empiri till teori” och med detta 
menas att forskaren gör undersökningen utan förväntningar på resultatet. Denna ansats 
kan med annat utryck kallas för en mer öppen ansats och används när till exempel 
empiri ska skapas. Deduktiv ansats, också kallad mindre öppen ansats till data-
insamling, innebär att forskaren går ”från teori till empiri” och används när man vill 
testa något. Detta betyder att datainsamlaren först skapat sig förväntningar på 
resultatet och sen gör undersökningen för att se om förväntningarna stämmer 
(Jacobsen & Sandin 2002). 
 
Kritik har riktats mot båda ansatserna och ingen metod är perfekt, utan ger endast olika 
syn på verkligheten. En kritik mot den induktiva metoden är att det är svårt för en 
människa att göra en undersökning med öppet sinne, alla har någon slags förväntning 
på resultatet (Jacobsen & Sandin 2002). 

2.1.1 Våra val 
Här kommer vi att beskriva de val som vi har gjort för intervjun och enkät-
undersökning när det gäller datainsamlingen. 

2.1.1.1 Intervju med skatteverket 
Vår djupintervju har en mer induktiv ansats då vi som intervjuare inte har uppbyggda 
förväntningar på det resultat som framkommer. Efter genomförd intervju 
sammanställer vi det som framkommit och jämför med befintlig vald teori.  

2.1.1.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningarna görs med en mer sluten ansats till datainsamling, deduktiv 
ansats, då vi har förväntningar på resultatet. Vi som författare tror att företagen 
kommer att utnyttja sponsring mer som marknadsföringskanal om de vet att de får 
göra avdrag för annat än bara direkta motprestationer. Vi tror också att lagförslaget är 
känt av några av de stora aktiebolagen i Karlstad. 

2.2 Förklarande/beskrivande problemformulering 
Det finns två olika typer av problemformuleringar, den ena är deskriptiv vilket innebär 
att den beskriver ett problem, den andra är kausal vilket betyder att den förklarar ett 
problem. Använder man sig av den kausala problemformuleringen är sambandet 
mellan orsak och verkan det intressanta, medan om man använder sig av den 
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deskriptiva så är det vad som sägs om en situation vid en viss tidpunkt som är det 
intressanta. Beroende på vilken typ av problemformulering som väljs leder det till 
olika undersökningsmetoder. Ett annat val som görs i samband med problem-
formuleringen är om det ska vara en tvärsnittstudie eller tidsseriedata. Skillnaden 
mellan dessa val är att vid en tvärsnittstudie görs undersökningen på en bestämd tid-
punkt medan vid tidsseriedata görs den vid flera tillfällen (Jacobsen & Sandin 2002). 

2.2.1 Våra val 
Vi har valt att använda oss av en deskriptiv problemformulering, då vi vill göra en 
beskrivning av vårt problem. Dessutom kommer vi att göra både intervjun och enkät-
undersökningen vid endast ett tillfälle och därför har uppsatsen karaktär av tvärsnitts-
tudie.  

2.3 Metodansats 
I metodansatsen kommer vi att beskriva vad som utmärker de olika ansatserna och 
vilka som är passande till vår uppsats. 

2.3.1 Explorativ eller testande 
När vi vet vad vi vill få fram ska vi välja metodansats. Det finns flera olika ansatser att 
välja mellan, vi har valt att nämna två; den explorativa och den testande. Den 
explorativa metodansatsen går på djupet, är oftast ett fall och används när man vill 
utveckla ny kunskap om ett fenomen eller undersöka ett fenomens innehåll. Den 
testande metodansatsen går på bredden och här undersöks istället flera fall (Jacobsen 
& Sandin 2002). 

2.3.2 Intensiv eller extensiv uppläggning 
En undersökning kan ha en intensiv eller extensiv uppläggning. Den extensiva har få 
variabler men många enheter medan den intensiva har många variabler men få enheter. 
Tanken med att ha en intensiv uppläggning på undersökning är att få en fullständig 
bild av fenomenet som undersöks, medan tanken med den extensiva är att få en så 
generell bild som möjligt, få fram omfånget av fenomenet (Jacobsen & Sandin 2002). 

2.3.3 Våra val 
Under våra val kommer vi att beskriva vad vi har valt för metodansats till intervjun 
med Skatteverket respektive vår enkätundersökning. 
 

Undersökningsmetod Explorativ/Testande Intensiv/Extensiv 
Intervju Explorativ Intensiv 
Enkät Testande Extensiv 

2.3.3.1 Intervju med medarbetare på skatteverket 
Vår problemställning är explorativ vilket kräver en mer djupgående metod. Då 
intervjun har flera variabler med bara en respondent så är har den en intensiv upp-
läggning och i och med detta får vi en helhetsbild över Skatteverkets tillvägagångssätt. 
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Vi har valt att använda oss av individuell intervju med mer djupgående frågor för att 
kunna fånga upp uttryck och kunna föra en dialog med respondenten. Vår respondent 
är vald med tanke på att det är Skatteverket som godkänner/avslår de avdrag för 
sponsring som uppsatsen behandlar.  

2.3.3.2 Enkätundersökning 
Vår enkätundersökning har en testande problemställning då den berör flera företag och 
ger oss en bred grund att stå på. Upplägget när vi använder oss av en enkät är extensivt 
och ger oss därmed endast en generell bild av problemet.  

2.4 Urval 
Här beskrivs de urval vi har gjort för intervjun med Skatteverket respektive enkät-
undersökningen. 

2.4.1 Intervju med skatteverket 
När vi läste Skatteverkets riktlinjer för sponsring ansåg vi att det fanns vissa gråzoner 
som vi ville undersöka närmare och det ansåg vi vara lämpligt genom en intervju. Vi 
kontaktade Skatteverket genom deras studentkontakt vilken i sin tur lotsade oss vidare 
till vår respondent. Vår respondent vill inte namnges i uppsatsen, vilket vi respekterar 
och vi kommer fortsättningsvis att kalla honom för medarbetare vid Skatteverket eller 
respondenten (R).  

2.4.2 Enkätundersökning 
För att välja företag att skicka vår enkät till så gick urvalet till på följande sätt. Urvalet 
av företag gjordes genom Karlstad kommuns hemsida (Karlstad kommun) där vi tog ut 
alla större aktiebolag med fler än 100 anställda. Detta urval resulterade i 16 företag 
som alla sedan ingick i vår undersökning. Respondenterna är respektive 
ekonomichef/direktör på varje företag. Vissa företag har gemensam ekonomichef som 
kanske inte sitter i Karlstad, utan är mer centralt placerade, men vi bedömer att detta 
inte påverkar vårt resultat nämnvärt utan anser att det är tillfredsställande att ha med 
dessa i vår undersökning. En del företag har hänvisat oss till controller respektive 
regionsansvarig då ekonomichef inte funnits till hands. Vi valde en enkätundersökning 
med få frågor som skickas till respondenterna via mail. 

2.5 Bortfall 
Det finns flera olika sorters bortfall och det som är aktuellt för vår del är ett bortfall 
som kallas för problemet med icke-svar. Detta sorts bortfall delas upp i två grupper, 
om det är bortfall av respondent eller om det är bortfall på enskilda frågor. Jacobsen 
(2002) nämner en svarsprocent som anger hur stor del som svarat på enkäten. En tum-
regel är att en svarsprocent över 50 % får ses som tillfredställande, över 70 % ses som 
mycket bra. Vid bortfall av respondenter finns det olika orsaker till det; respondenten 
har inte lust att svara, vägrar att svara eller kan inte svara. Det som kännetecknar de 
som inte har lust att svara är att de oftast kastar enkäten. De som vägrar att svara kan 
tycka att frågorna till exempel är för känsliga medan de som inte kan svara kan ha 
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problem med till exempel att utrycka sig i tal eller text. För att minska problemet med 
icke-svar kan man skicka ut påminnelser. Genom denna påminnelse kan man då 
exempelvis förtydliga undersökningens syfte, garantera anonymitet och/eller använda 
sig av belöningar (Jacobsen & Sandin 2002). 

2.5.1 Intervju med Skatteverket 
När det gäller intervjun med Skatteverket finns inget bortfall, respondenten svarade på 
alla frågor. Det var dock några frågor som denne tolkade annorlunda än oss men detta 
klargjordes under intervjun.  

2.5.2 Enkätundersökning 
I vår enkätundersökning har vi bortfall av respondenter och vi antar att det kommer sig 
av att de inte har lust att svara, då de antagligen inte tycker att ämnet är intressant eller 
inte använder sig av sponsring. En av anledningar kan vara att de inte känner till 
Stockholms Handelskammares nya regelförslag och inte vill visa det. För att öka 
svarsfrekvensen har vi skickat ut tre påminnelser till våra respondenter. Till slut har vi 
kommit upp i en svarsprocent på 56 % och det anser vi är tillfredställande för vår 
undersökning.  

2.6 Tillvägagångssätt 
I denna del berättar vi kort hur vi har gått tillväga med vår empiriinsamling. 

2.6.1 Intervju med skatteverket 
Respondenten fick i förväg tillgång till våra intervjufrågor för att kunna vara så 
förberedd som möjligt. Dessa intervjufrågor var endast en vägledning för både vår 
respondent och oss då vi hoppades på att få en så avslappnad intervju som möjligt. 
Frågorna var tänkta att komma i den ordning som föll sig naturligt och om ytterligare 
frågor uppkom skulle dessa besvaras av vår respondent i de fall det var möjligt. På 
respondentens önskemål delade vi upp intervjun på två gånger, med en veckas mellan-
rum. Intervjun med medarbetaren på Skatteverket bandades för att vi inte skulle missa 
viktig information. Dagarna efter genomförd intervju skrevs allt som sades på bandet 
ned på papper för att det skulle bli lättare för oss att redogöra för empiriavsnittet 
(Jacobsen & Sandin 2002). Efter denna var skriven skickades en kopia till 
respondenten för godkännande. Då empiriavsnittet är avklarat ska vi i efterföljande 
analysavsnitt skriva ihop empiri med teori för att i slutsatsen binda detta samman med 
våra egna åsikter. Avslutningsvis har vi kommit överens med respondenten på Skatte-
verket om att skicka den färdiga uppsatsen för genomläsning, innan uppsatsen 
publiceras.  

2.6.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökning har genomförts med hjälp av ett webbaserat enkätverktyg som 
heter Query & Report. Här har vi skrivit in våra enkätfrågor och mailadresser till de 
utvalda respondenterna. Vi skickade, med hjälp av programmet, ut ett mail till varje 
respondent med en uppmaning att svara på våra enkätfrågor. Dessvärre har svars-
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frekvensen varit låg så vi har varit tvungna att skicka ut tre påminnelser, även de 
genom Query & Report, för att få en någorlunda tillfredsställande svarsfrekvens. Med 
hjälp av programmet har vi fått fram respondenternas svar för närmare analys. Vidare 
systematiserar vi den data vi fått in, sammanställer resultaten med teorin och 
åskådliggör detta med hjälp av diagram för att komma fram till en slutsats. 

2.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet är ett annat ord för giltighet och delas upp i yttre och inre giltighet. Den yttre 
giltigheten handlar om ifall resultatet kan generaliseras till andra sammanhang, medan 
den inre giltigheten anger om det är korrekt variabel som är mätt. Reliabilitet står för 
tillförlitlighet. Jacobsen (2002) skriver om att kritiskt bedöma giltighet och till-
förlitlighet och med det menas att försöka hålla sig kritisk till insamlad data. Besvaras 
frågorna och går svaren att lita på (Jacobsen & Sandin 2002)? 

2.7.1 Utvärdering av tillförlitlighet och giltighet 
I detta avsnitt kommer vi att skriva hur vi uppfattar validiteten och reliabiliteten i våra 
undersökningar. 

2.7.1.1 Intervju med Skatteverket 
Den inre validiteten i vår intervju är enligt oss hög, vi anser att vi har fått svar på våra 
frågeställningar. Däremot är den yttre validiteten lägre med tanke på att det endast är 
en person på Skatteverket som vi har intervjuat. När vi endast har en 
intervjupersonsjunker den yttre validiteten eftersom vi inte kan vara säkra på att få 
fram sanningen. Med fler intervjupersoner ökar generaliserbarheten. Samtidigt tror vi 
att oberoende vilken medarbetare på Skatteverket som svarat på våra frågor, hade vi 
fått liknande svar. Detta medverkar också till att reliabiliteten ökar. Vi anser även att 
reliabiliteten är stor då vi antar att vår respondent svarat sanningsenligt på våra frågor 
samtidigt som vi har haft en kritisk inställning till undersökningen. Genom att vi varit 
pålästa i lagar och regler tror vi att vi skulle reagera om svaren var främmande för 
sponsringsområdet. Vidare har vår respondent läst igenom och kommenterat vår 
sammanställning av intervjun, vilket minskar feltolkningar av svaren samt ökar 
tillförlitligheten. 

2.7.1.2 Enkätundersökning 
Den inre giltigheten tror vi är hög i denna undersökning. Vi har fått svar på de frågor 
vi ställt och vi tror att våra respondenter har svarat sanningsenligt. I och med det har 
vi också en relativt hög tillförlitlighet. Även den yttre giltigheten är enligt oss hög 
eftersom vi har fått fram likartade resultat som i Skops undersökning med 600 
respondenter (se teori, 3.4) trots att vårt urval och vår svarsfrekvens inte var så hög. 
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3 Teori 
I denna del kommer vi att ta upp den teori som vi anser är relevant för ämnet.  

3.1 Definitioner 
Sponsring är ett begrepp som är svårdefinerat. Olika författare har sin egen definition 
och nedan följer ett antal varierande förklaringar: 
 
Författarna Magnus Roos och Ulrika Algotsson (1996) definierar sponsring i sin bok 
”Sponsring - ett sätt att sälja” enligt följande: 
 
”Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation och marknadsföring som på 
kort och lång sikt syftar till ökad försäljning för sponsorn. Sponsringen ska gagna alla 
inblandade parter och ge ett resultat som kan mätas och jämföras med på förhand 
uppsatta mål.” (Roos & Algotsson 1996, sid 16) 
 
Vidare har Föreningen Kultur och Näringsliv förklarat sponsringen, i en gjord 
enkätundersökning, på följande sätt: 
 

• ”Ett affärsmässigt samarbete mellan två parter till ömsesidig nytta. 
• Företagets insatser skall kunna motiveras med ett utbyte som står i rimlig 

proportion till använda medel. 
• Sponsring utgör inte välgörenhet, donationer eller mecenatskap. 
• Parterna skall frivilligt välja varandra.”  (Antonson & Båvall 2001, sid 168) 

  
Regeringsrätten definition av sponsring går att utläsa ur RÅ 2000 ref. 31 (Procordia) 
och ser ut på följande sätt: 
 
”Med sponsring förstås i regel att ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till 
en verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur.” 
(Regeringsrättens årsbok 2000, sid.229) 

3.2 Gränsdragning mot gåva/välgörenhet 
Modellen nedan visar förhållandet mellan sponsring och välgörenhet. Sponsring 
innebär något slags utbyte mellan sponsorn och sponsormottagaren. Med ren 
sponsring menas att det krävs specificerade motprestationer där förväntade mål 
uppfylls medan med ren välgörenhet krävs det varken motprestation eller målupp-
fyllelse. Mellan dessa ytterligheter finns dold sponsring och dold välgörenhet. Den 
förstnämnda innebär att sponsorn inte ställer några krav men ändå har förhoppning på 
effekt medan det sistnämnda går ut på att sponsorn ställer krav men förväntar sig inget 
tillbaka (Roos & Algotsson 1996). 
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Förväntan om effekt 
 

Ren 
sponsoring 
 

Dold 
Sponsring 

Ren 
välgörenhet 

Dold 
välgörenhet 

 

Krav på 
motprestationer 
 

Bild tagen ur (Roos & Algotsson 1996, sid 17) 
 
Motprestationen är det som bestämmer gränsdragningen mellan sponsring och gåva. 
Sponsring utan motprestation ses som en icke avdragsgill gåva, vilket innebär att det 
är motprestationen och dess värde som styr om sponsring är avdragsgill i sin helhet 
eller inte (Svensson 2002). Detta bekräftas i Skatteverkets ”Riktlinjer, avdragsrätt för 
sponsring” (2005) där de skriver att då motprestationen inte uppnår 
sponsringsbeloppet ges endast avdrag till motpresationens värde. Motprestationens 
överskjutande del är inte avdragsgill utan ses därmed som en gåva (Skatteverket 
2005). 
 
I Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) kapitel 9 § 2 står det att gåvor räknas som 
utgifter som företag inte får göra avdrag för. Frågan är då, vad är en gåva? Det finns 
tre rekvisit som bör uppfyllas samtidigt för att en summa pengar ska kallas gåva och 
dessa är förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt (Svensson 2002). I 
Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 16 kapitel 1 § står det att ”utgifter för att för-
värva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad”. Den del av sponsringen 
som har en motprestation får i och med dessa regler dras av, däremot är inte den del 
som inte har någon mätbar motprestation avdragsgill (Svensson 2002). 

3.3 Kritik mot avdragsrätt för sponsring 
Påhlsson (2000) konstaterar att efter Regeringsrättens avgöranden år 2000, i 
Pharmacia- och Falconmålen, förändras avdragsrätten i sponsorsammanhang.  
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3.3.1 Omkostnadssamband 
Inom företagsekonomin betraktas sponsring som en marknadsföringsåtgärd. Då en 
marknadsföringskostnad går att sätta i samband med verksamheten kan ett företag få 
göra skattemässigt avdrag. Om kostnader för sponsring inte uppfyller 
kausalitetssambandet med näringsverksamheten och den inte heller kan hänföras till 
personalkostnad, representation, reklam/PR-kostnad samt forskning och 
utvecklingskostnad föreligger inte avdragsrätt. Det uppkommer ett problem inom 
sponsringsområdet då det inte går att fastställa sambandet mellan marknadsförings-
kostnaden och verksamheten lika lätt som inom exempelvis forsknings- och ut-
vecklingsområdet (Påhlsson 2000). 
 
Påhlsson (2000) ställer sig frågan vem som ska bestämma om omkostnadssambandet 
är uppfyllt. Han skriver att det är svårt att både i investeringsfasen och i efterhand 
mäta om kostnaderna kommer få eller har haft avsedd effekt. Ska fiscus4 få bestämma 
över företagets egna affärsmässiga bedömningar eller bör företagen själva få bedöma 
när kostnaderna bidrar till att öka intäkterna? Det sistnämda skulle leda till en mer 
subjektiv bedömning från den skatteskyldiges synvinkel (Påhlsson 2000).  

3.3.2 Gåva och motprestation  
Även då sponsringen har karaktär av gåva är den inte avdragsgill. De tre kraven på att 
kostnaden ska ses som en gåva är att den är frivillig från givaren, att avsikten med 
kostnaden är att ge bort den samt att det sker en överföring av pengar från givare till 
mottagare. Men även om dessa tre rekvisit inte är uppfyllda, kan utgiften bedömas 
som gåva och avdrag nekas. Gåvobegreppet och omkostnadsbegreppet kan ibland 
sammanfalla och utgiften betecknas då som en gåva (Påhlsson 2000). 
 
Påhlsson (2000) skriver att Regeringsrätten anser att de tre gåvorekvisiten ska 
uppfyllas för att en utgift ska vara gåva, samtidigt som de förklarar att en gåva finns 
direkt då motprestation saknas. Författaren skriver att eftersom Regeringsrätten har två 
förklaringar till samma begrepp och dessa inte kan vara uppfyllda samtidigt förutsätter 
Regeringsrätten att det är en gåva så fort motprestation saknas. Regeringsrätten 
konstaterar vidare att gåva och omkostnadskriteriet kan råda samtidigt. Författaren 
skriver ordagrant om Regeringsrättens uttalande i Pharmaciamålet: 
 
”Det intressanta för sponsringens del är emellertid att RR använder förekomsten av 
motprestationer som ett kriterium för negativ avgränsning av gåvobegreppet.” 
(Påhlsson 2000, sid 70) 
 
Kostnaden ses som en gåva om det inte föreligger någon direkt motprestation. Det 
föreligger regelkonkurrens då huvudregeln i 16 kapitel 1 § och specialregeln om 
avdragsförbud för gåvor 9 kapitel 2 § i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) är 

                                                 
4 Fiscus är beteckning på staten då den uppträder i rättslivet på likställd fot med de enskilda 
(Bergström 2002)  
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oförenliga. Med hjälp av principen ”lex specialis” har avdragsförbudet för gåvor 
tillämpats. Att sponsorn har som avsikt med sponsringen att öka och bibehålla sina 
intäkter saknar betydelse i Regeringsrättens utlåtande även om de erkänner att detta 
syfte finns. Påhlsson (2000) anser att då samma kostnad uppfyller både omkostnads-
och gåvo kriteriet bör avdrag medges för en del av kostnaden, dels för den del som de 
direkta motprestationerna står för samt för förslagsvis hälften av återstoden (Påhlsson 
2000). 

3.3.3 Regeringsrätten 
Då Påhlsson (2000) undersökt praxis har han upptäckt att Regeringsrätten överprövat 
både de direkta motprestationernas värdering samt om det funnits någon anknytning 
mellan sponsorn och den sponsrades företag. Han anser vidare att Regeringsrätten 
endast borde överpröva om det finns skäl för avdrag överhuvudtaget, med 
motiveringen att det är erkänt tillvägagångssätt vad det gäller andra kostnader. 
Påhlsson (2000) skriver: 
 
”Sålunda är väl fiscus knappast obenägen att in casu5 bedöma om en resa som en 
näringsidkare gjort, varit av relevant och därmed avdragsgillt slag. Däremot torde det 
inte ifrågasättas av någon om företaget kostat på en anställd en första- i stället för en 
andraklassbiljett” (Påhlsson 2000, sid 67) 
 
Vid aktiebolag som sysslar med sponsring, ska en bedömning om avdragsrätt göras 
med avseende på om utgifterna är kostnader för intäkternas förvärvande och 
bibehållande. Då dessa utgifter inte uppfyller detta kriterie med självklarhet ska avdrag 
nekas (Påhlsson 2000). 
 
Det är med försiktighet, enligt Påhlsson (2000), som man ska granska äldre praxis. 
Tidigare har avdrag medgivits mer generöst med motiveringen att sponsringen nått ut 
till allmänheten och inte bara ett mindre antal människor. Någon övrig anledning, 
utom just goodwillskapande, har inte funnits och med detta i åtanke bör man se på 
äldre praxis med varsamhet. De nyare målen har en mer återhållsam syn på avdragsrätt 
och författaren anser att direkta motprestationer mer blivit ett krav för avdrag 
(Påhlsson 2000). 
 
Påhlsson (2000) menar att man tidigare såg gåvoavsikt som något subjektivt som 
skedde med vilja men att man under 1900-talet har gått mot ett mer objektivt 
bedömningssätt. Författaren skriver om gåvoavsikt enligt följande: 
 
”Det kan väl konstateras att resan från det subjektiva till det objektiva rimligen måste 
vara fullbordad i och med RR:s motivering i Pharmaciamålet” (Påhlsson 2000, 
sid 71) 
 
Med detta konstaterande menar Påhlsson (2000) att det inte längre finns möjlighet till 
subjektiva bedömningar från företagen när det gäller gåvor (Påhlsson 2000). 
                                                 
5 In casu betyder i enskilda fall (Bergström 2002).  
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3.4 Stockholms Handelskammares förslag om förändrade regler 
för sponsring. 

Sponsring har i dagsläget blivit allt mer vanligt som marknadsföringsverktyg. En av 
anledningarna till detta är att det i längden ger ökade intäkter på grund av förbättrad 
image och ökad goodwill. Det är därför viktigt att den skattemässiga värderingen är 
klar, vilken den idag enligt Stockholms Handelskammare inte är. Detta ligger till 
grund för det förslag som Stockholms Handelskammare har lagt fram. Förslaget är 
skrivet på ett sådant sätt att regeringen ska kunna föra in det som lag utan några större 
ändringar (Stockholms Handelskammare 2006). 
 
Handelskammaren och Skatteverket ser inte, enligt Handelskammaren (2006), på 
sponsring på samma sätt. Handelskammaren ser sponsring som ett avtal som ska 
gynna båda parter även om det innefattar goodwill, medan Skatteverket ser all image- 
och goodwillskapande sponsring som gåvor, vilka inte är avdragsgilla. De fall där 
företag nekats avdrag av Skatteverket, och de rättsfall som fungerar som praxis, har 
medfört att företag idag är mer tveksamma till att använda sponsring eftersom de inte 
vet vad de kommer att få avdrag för eller inte (Stockholms Handelskammare 2006). 
 
I dagsläget är det många företag som nekas avdrag för sin sponsring på grund av att 
Skatteverket lutar sig mot avdragsförbudet mot gåvor och inte ser den affärsmässiga 
delen i avtalet. Skatteverket menar att avdrag endast medges för sådana utgifter som 
motsvaras av direkta motprestationer eller utgör en indirekt omkostnad hos sponsorn. 
Det är därför inte konstigt enligt Handelskammaren att företag undviker att använda 
sig av sponsring då det inte råder skatteneutralitet i de olika marknadsföringskanalerna 
(Stockholms Handelskammare 2006). 
 
För att det ska vara en gåva ska utgiften enligt civilrätten uppfylla tre rekvisit; för-
mögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt. Här råder det en konflikt mellan den 
civilrättsliga uppfattningen och Regeringsrätten, då Regeringsrätten anser att det är en 
gåva om det inte finns en direkt motprestation (Stockholms Handelskammare 2006). 
 
Handelskammaren (2006) menar vidare att eftersom det står i Aktiebolagslagen 
(SFS 2005:551) att aktiebolag inte får lämna gåvor, påvisar det att sponsring inte ses 
som en gåva ur företagarens ögon, utan endast ur skattedomstolarnas synvinkel. För att 
undvika denna regelkonkurrens vill då Handelskammaren införa ett tillägg i inkomst-
skattelagen (SFS 1999:1229) som då blir enigt med Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 
(Stockholms Handelskammare 2006). 
 
Nuvarande lagtext i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 9 kapitel 2 § lyder som 
följer:  
 
”Den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av. 

Utgifter för gåvor, premier för egna personliga försäkringar samt avgifter till 
kassor, föreningar och andra sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i 
räknas som utgifter enligt första stycket” (Stockholms Handelskammare 2006, sid 4). 
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Handelskammarens förslag till ny lagtext i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 
9 kapitel 2 § lyder:  
 
”Den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av.  

Utgifter för gåvor, premier för egna personliga försäkringar samt avgifter till 
kassor, föreningar och andra sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i 
räknas som utgifter enligt första stycket. 

En utgift som är affärsmässigt betingad utgör inte gåva” (Stockholms Handels-
kammare 2006, sid 4). 

 
Dessutom vill Handelskammaren göra ytterligare tillägg i Inkomstskattelagen 
(SFS 1999:1229) 16 kapitel, vilket behandlar vilka kostnader som får dras av i 
näringsverksamheten. Tillägget som Handelskammaren vill göra har som rubrik ut-
gifter för marknadsföring och skulle då bli 9a § och lyda som följer: 
 
”Utgifter för marknadsföring som har eller kan antas få betydelse för närings-
verksamheten skall dras av” (Stockholms Handelskammare 2006, sid 4). 
 
Detta tillägg, enligt Stockholms Handelskammare, skapar en skatteneutralitet och 
leder till att det inte blir någon skattemässig skillnad beroende på vilken marknads-
föringskanal företaget väljer. Förslaget medger också avdrag för företagens affärs-
mässiga utgifter som avser marknadsföring (Stockholms Handelskammare 2006). 
 
Även om det idag är skattemässigt osäkert om man får avdrag för sponsringskostnader 
så ökar sponsringen. Någon av anledningarna till detta kan vara att kultur- och sport-
evenemang får allt mindre bidrag från staten och söker pengar från andra håll och då i 
form av sponsorer. En annan anledning kan vara att företagen tror sig göra en bättre 
investering genom sponsring än genom andra marknadsföringsaktiviteter (Stockholms 
Handelskammare 2006). 
 
Ett av de främsta fallen som används som praxis inom sponsring är RÅ 2000 ref. 31. 
Det är utifrån detta fall som restriktiviteten när det gäller kravet på motprestation och 
vad som är omkostnad uppkommit. Eftersom detta fall kom att bli praxis var det av 
stor betydelse hur Regeringsrätten bedömde gåva och omkostnad. Domen resulterade i 
att det bara ska medges avdrag till den del av sponsringen som har en direkt mot-
prestation. Återstoden av sponsringen ses som gåva och är därmed inte avdragsgill. 
Handelskammaren menar att domen i efterhand ledde till att Skatteverket inte 
accepterar den affärsmässiga bedömningen, gällande sponsoravtal, som görs av 
företagen (Stockholms Handelskammare 2006). 
 
Handelskammaren (2006) skriver vidare att regeringen och riksdagen har en annan syn 
än Skatteverket. Skatteutskottet ansåg att det var nödvändigt för regeringen att utreda 
om Inkomstskattelagens (SFS 1999:1229) regler var utformade på så sätt att de gick 
att använda till sponsringens avdragsrätt. Regeringen gjorde då en utredning som 
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resulterade i en skrivelse, Rskr 2003/03:175. I denna skrivelse framgår det att 
regeringen anser att rättstillämpningen inte har anpassats till de förändringar som skett 
inom sponsring. Dock tyckte inte regeringen att det behövdes en ny lag utan man ska 
kunna stödja sig mot nuvarande lagar och praxis. Det som även står klart i regeringens 
skrivelse är att avdragsrätten för sponsring bör utvidgas. I samband med denna 
skrivelse fick Skatteverket i uppgift att ta fram rekommendationer angående avdrag 
när det gäller sponsring och anpassa dem till utvecklingen inom området. Skatteverket 
tog då fram ”Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring” (Stockholms Handelskammare 
2006). 
 
När regeringen och riksdagen skrev ovanstående omnämnda skrivelse var de av den 
åsikten att det inte behövdes någon lagändring utan att det räckte med att Skatteverket 
tog fram nya riktlinjer. Men enligt Handelskammaren (2006) resulterande inte rikt-
linjerna i det som regeringen önskade. Handelskammaren är kritisk till Skatteverkets 
inställning i sina riktlinjer och är rädda för att riktlinjerna kommer att leda till en ännu 
mera restriktiv syn på avdragsrätten när det gäller sponsring. Till följd av detta anser 
de att det behövs en ny lag för att komma tillrätta med problemen och få till en skatte-
neutral bedömning på de olika marknadsföringskanalerna (Stockholms Handels-
kammare 2006). 
 
Författarna till förslaget skriver att det enligt nuvarande lagstiftning är skillnad om 
man sponsrar kulturevenemang eller sportevenemang med tanke på att det är lättare att 
mäta de direkta motprestationerna i sponsring av sportevenemang. Detta kan leda till 
att kulturevenemang har svårare att få sponsorer. Handelskammaren tycker att det 
borde vara en skatteneutralitet även här. Med den lagändring som Handelskammaren 
föreslagit frångås problemet genom att även immateriella värden ska vara avdragsgilla 
(Stockholms Handelskammare 2006). 
 
En annan avsikt med lagförslaget är att bevisbördan ska lätta för företagen och 
Handelskammaren menar att det ska räcka att underlaget som ligger för beslutet är väl 
dokumenterat samt att det finns ett skriftligt sponsringsavtal (Stockholms Handels-
kammare 2006). 
 
Stockholms Handelskammare har kommit ut med ytterligare en rapport om sponsring, 
vilket är en fortsättning på förslaget om förändrade regler för sponsring. I den nya 
rapporten sammanfattas vad som tagits upp tidigare samtidigt som de publicerar en 
gjord undersökning angående användning av sponsring. Handelskammaren anser, 
precis som tidigare, att rättstillämpning av sponsring har blivit hårdare än vad lag-
stiftarna har avsett, vilket drabbar både kultursektorn och sportlivet (Stockholms 
Handelskammare 2007). 
 
På Stockholms Handelskammares begäran gjordes en undersökning, av företaget 
Skop6 hösten 2007, bland 600 företag. Syftet var att ta reda på om företagen skulle 
satsa mer på sponsring om de fick full avdragsrätt för dessa kostnader. Det resultat 
                                                 
6 Skop ett företag som sysslar med organisations-,marknads- och opinionsundersökningar (Skop) 
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som framkom var att två av tre ämnade satsa mer på sponsring om avdragsrätten 
öppnades upp medan en av tre inte skulle satsa mer pengar på sponsring även om de 
fick full avdragsrätt. Undersökningen visade även på skillnader i svaren beroende på 
var företagen låg rent geografiskt. Det var mindre intresse att satsa på kultursponsring 
i storstäderna än utanför dessa (Stockholms Handelskammare 2007). 

3.5 Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring 
Direkta motprestationer är enligt Skatteverket exempelvis reklamskylt, matchbiljetter 
och möteslokal. De direkta motprestationerna ska värderas till marknadsvärdet. 
Marknadsvärdet på en lokal kan då innebära att en jämförelse görs med hyran för 
liknande lokal på platsen. I Skatteverkets riktlinjer kan man utläsa att det är svårt att 
mäta det ekonomiska värdet av motprestationen och att det även finns problem med att 
fastställa kopplingen mellan sponsringens syfte och verksamheten. I de fall då 
motprestationens värde inte uppnår sponsringsbeloppet, ses den överskjutande delen 
som gåva (Skatteverket 2005). 
 
Avdrag för utgifter som är kopplade till sponsring görs bara med det belopp som 
sponsorn erhåller direkta motprestationer för. Då sponsringskostnaderna överstiger de 
direkta motprestationernas värde tillåts endast avdrag för värdet på de direkta 
motprestationerna. Avdrag nekas då sponsringens syfte endast är att öka godwill och 
förbättra imagen. Utgiften ses då som en gåva till den sponsrade och avdrag för gåva 
får inte göras. I de fall då en motprestation inte erhålls för ett sponsringsbelopp, ses 
hela beloppet som en gåva från den sponsrade och avdrag vägras helt enligt 
Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). Regeringsrätten uttrycker sig i fallet RÅ 2000 
ref. 31 I (Procordia) enligt följande: 
 
”Den omständigheten att sponsringen är ägnad att förbättra sponsorns goodwill och 
därigenom kan vara kommersiellt motiverad innebär således inte i sig att sponsringen 
förlorar sin karaktär av gåva”. (Regeringsrättens årsbok 2000, sid 230) 
 
Vidare kan man i Skatteverkets riktlinjer (2005) läsa att även om kostnaderna omfattas 
av utgifter för intäkternas förvärvande och bibehållande enligt huvudregeln, 
Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 16 kapitel 1 §  faller avdragsrätten bort eftersom 
kostnaderna också räknas som gåva och därmed täcks av avdragsförbudet. Här går 
specialregel före allmän regel. I de fall då utgiften ses som indirekt omkostnad 
omfattas inte kostnaden av gåvobegreppet och kostnaden blir då avdragsgill till fullo 
(Skatteverket 2005). 
 
Vid indirekt omkostnad krävs ingen direkt motprestation. För att en kostnad ska ses 
som en indirekt omkostnad krävs det att det finns ett starkt samband mellan den 
sponsrades och sponsorns företag. Exempel på detta går att utläsa i domslutet 
RÅ 2000 ref. 31 II (Skatteverket 2005). Se rubrik 3.6.2. 
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 I de fall då motprestationen omfattar ett så kallat sponsringspaket ska paketet delas 
upp i sina beståndsdelar och värderas var och en för sig. Detta för att de olika 
kostnaderna omfattas av olika skattemässiga regler och att varje del ska värderas till 
sitt marknadsvärde. I de fall då motprestationen inte är använd av sponsorn beviljas 
inte avdrag för kostnaderna (Skatteverket 2005). 
 
För att få avdrag för sponsringskostnader ska den skatteskyldige visa vilket 
kostnadsslag som respektive belopp hör till. Enligt riktlinjerna får nyanserade 
bedömningar angående avdragsrätt göras av Skatteverket i enskilda fall. Det finns 
olika kostnadsslag och nedan nämns lite kort om fyra av dem; personalkostnader, 
forsknings- och utvecklingskostnader, representation och reklam- och PR kostnader 
(Skatteverket 2005). 
 
Till personalkostnader räknas till exempel biljetter till något sorts evenemang som 
sponsorn erhållit i motprestation och personalen utnyttjar. De flesta personalkostnader 
är avdragsgilla vid inkomsttaxering. De anställda löneförmånsbeskattas och 
arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter på förmånerna om inte förmånerna kan 
klassificeras som personalvårdskostnader. I de fall då endast företagsledaren utnyttjar 
de eventuella biljettarna som företaget fått i motprestation så beskattas företagsledaren 
för löneförmån, även om det  kan ses som företagsledarens privata levnadskostnader 
(Skatteverket 2005). 
 
I Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 16 kapitel 9 § står det att ”Utgifter för 
forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för näringsverksamheten 
skall dras av”. Enligt lagtexten är kravet på sambandet mellan utgifterna och 
verksamheten lågt. Det räcker med att det finns en chans att forskningen får betydelse 
för företaget eller verksamheten för att avdragsrätt ska föreligga. Enligt praxis ska 
dock företagets verksamhet verka inom samma område som forskningen. Till skillnad 
från de andra kostnadsslagen som sponsring kan förknippas med, behöver kostnaderna 
inom forskning och utveckling inte vara av slaget direkta motprestationer 
(Skatteverket 2005). 
 
Det som gör representation så speciellt är att det vanligtvis vänder sig till ett fåtal 
personer och avgränsas på detta vis mot reklam och PR-kostnader. Representationens 
avdragsrätt regleras i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 16 kapitel 2 §. Tidpunkt, 
plats och vilken/vilka representationen vänder sig till, är kriterier som är av stor 
betydelse, det krävs alltså ett omedelbart samband mellan dessa kriterier och sponsorn 
för att avdrag ska godkännas. Representationen ska vara ett led i en affärsförhandling 
eller ett led i företagets marknadsföring  för att vara avdragsgill. Det förekommer även 
att representation vänder sig inåt företaget och man pratar då om intern representation 
vid till exempel personalfester (Skatteverket 2005). 
 
Avdrag för reklamkostnader finns inte reglerat i lagen. Syftet med reklam och 
PR-kostnader är ofta att öka företagets intäkter genom ökad försäljning. När man kan 
påvisa att man fått ökade intäkter med hjälp av reklam och PR så är dessa kostnader 
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avdragsgilla. Ser man inte det direkta sambandet utan det betraktas som goodwill eller 
imageskapande åtgärder så nekas avdrag, då detta ses som en gåva. Exempel på  krav 
som ska uppfyllas är att reklamen ska vara för presumtiva kunder, vilket oftast är 
allmänheten. Om det är en tävling ett företag sponsrar får den inte vara för en viss 
kundkrets utan ska vara öppen för allmänheten (Skatteverket 2005). 

3.6 Rättspraxis 
I denna del kommer vi kortfattat att sammanfatta två av de viktigaste fallen som är 
praxis vid bedömning av avdragsrätt för sponsring. 

3.6.1 RÅ Ref 31 Sponsring av Operan (I) 
Procordia AB ingick 1989 ett femårigt avtal med Kungliga teatern AB om huvud-
sponsorskap för Operans internationella verksamhet. Sponsorbeloppet uppgick till 
9 mkr. Avtalet omfattades i stora drag av att Procordia hade rätt att nämna att de var 
huvudsponsor för Operan. I entrén till operahuset hängdes en tavla som bekräftade 
företagens samarbete och under vilken tidsperiod det gällde. Vidare fick företaget 
tillgång till fem egna föreställningar per år samt ett antal biljetter till varje föreställning 
med möjlighet att disponera representationsrum vid exempelvis mottagningar. 
Kostnaderna för genomförandet av dessa mottagningar stod operan för. Var tredje år 
erbjöd Operan, som tack för samarbetet, att genomföra en galakväll för företaget med 
tillhörande gäster.  Procordia fick också tillfälle att, vid operans utlandsturnéer, 
marknadsföra sig samt att ha representanter med från företaget (Regeringsrätten 2000). 
 
Företaget yrkade avdrag för hela beloppet men Skattemyndigheten vägrade detta. 
Länsrätten biföll Skatteverkets yrkande med motiveringen att bidraget hade karaktär 
av gåva. Målet gick vidare till Kammarrätten som var av en annan uppfattning och 
medgav avdrag för företagets kostnader. Detta ledde till att Riksskatteverket över-
klagade till Regeringsrätten som omprövade målet. Regeringsrätten gjorde först en 
bedömning om bidraget var en omkostnad för att bibehålla och förvärva inkomster. I 
detta fall såg Regeringsrätten ingen anledning till att inte medge avdrag för bidraget. 
Därefter tog Regeringsrätten ställning till om bidraget var en gåva, och i så fall skulle 
omfattas av avdragsförbudet för gåvor. Regeringsrätten angav att en gåva bör känne-
tecknas av de tre gåvorekvisiten förmögenhetsöverföring, gåvoavsikt och frivillighet, 
och att dessa ska vara uppfyllda samtidigt. Vidare menade Regeringsrätten att en gåva 
inte fanns då den sponsrade utfört motprestationer och värdet av dessa motsvarar den 
lämnade ersättningen. Vidare ansåg Regeringsrätten att den del av kostnaderna som 
kan hänföras till direkta motprestationer inte skulle träffas av avdragsförbudet mot 
gåvor medan den del som var av mer generell karaktär skulle ses som gåva då det inte 
fanns något klart samband mellan Operans och Procordias verksamheter. Regerings-
rätten ansåg att det var omöjligt att påvisa de direkta motprestationernas exakta 
summor och såg därför en skönsmässig värdering som en nödvändighet. Detta ledde 
till att Procordia fick göra avdrag för hälften av sponsorbeloppet (Regeringsrätten 
2000). 
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3.6.2 RÅ Ref 31 projektet Pilgrimsfalk (II) 
Falcon Aktiebolag ingick 1987 avtal med projektet Pilgrimsfalk beträffande 
ekonomiskt bidrag med 100 000 kr. Falcon fick då, som motprestation, i sin marknads-
föring betona att de stödjer projektet med att trygga pilgrimsfalkens fortsatta existens i 
Sverige. Motivet till bidraget var att Falcon under hela tiden haft pilgrimsfalken som 
symbol och att de med reklam och PR ville stärka sitt varumärke. Riksskatteverket 
ansåg att Falcon inte skulle få göra avdrag för dessa kostnader därför att de inte gick 
att hänföra till något kostnadsslag i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) samt att det 
inte heller gick att finna tillräckligt samband mellan givarens verksamhet och den 
sponsrade föreningen. Fallet togs upp i Länsrätten och Falcon nekades avdrag för 
bidraget. Detta ledde till att Falcon överklagade till Kammarrätten. Även här nekades 
Falcon avdrag med motiveringen att bidraget inte är en kostnad för att förvärva och 
bibehålla inkomster. Målet fortsatte upp i Regeringsrätten där Regeringsrätten biföll 
Falcons överklagande med motiveringen att det fanns en stark anknytning mellan 
Falcon och föreningarnas verksamheter och därför förelåg ingen gåva. Avdrags-
förbudet för gåvor gick då inte att tillämpa och Falcon fick göra avdrag för hela 
kostnaden (Regeringsrätten 2000). 
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4 Empiri 
I denna empiridel sammanställer vi intervjun med vår respondent på Skatteverket samt 
redogör för vår enkätundersökning. 

4.1 Medarbetare vid Skatteverket 
Vi anser att Skatteverket inte behöver någon närmare presentation och eftersom vår 
respondent vill vara anonym finns inte heller någon möjlighet att förklara dennes 
ställning på ovan nämnda myndighet. Det är inte heller relevant för uppsatsen som 
sådan. Värt att nämna är ändå att vår respondent jobbat ett antal år inom revisions-
området på Skattemyndigheten och är därmed kunnig på området med avdragsregler 
för företag. Fortsättningsvis kommer vi att kalla respondenten för R. 
 
Vi inleder vår intervju, bilaga 1, med att diskutera definitioner kring sponsring och R 
berättar att då sponsring inte finns som begrepp i Inkomstskattelagen 
(SFS 1999:1229), så stödjer sig Skatteverket på Regeringsrättens definition från 
praxis, det vill säga att sponsring tolkas som ett ekonomiskt stöd som lämnas från 
företag och näringsliv till ett allmännyttigt ändamål, exempelvis kultur och idrott. På 
frågan om Skatteverket tar ställning till de olika företagsekonomiska definitionerna på 
sponsring, till exempel att de ska gynna båda parter, ingås på affärsmässiga grunder 
med flera svarar R att de ingår som grundförhållanden men att den viktigaste delen i 
prövningen av avdragsrätten är att identifiera vad sponsringen konkret avser. R menar 
att definitionen på sponsring inte är avgörande för om avdragsrätt föreligger eller inte.  
 
Följande fråga behandlar lagrum och R anser att det i dagsläget finns tillräckligt med 
lagstöd för att bedöma avdragsrätten för sponsring. Tittar man specifikt på marknads-
föringskostnader så finns det ingen särskild regel i Inkomstskattelagen 
(SFS 1999:1229) utan det är den allmänna huvudregeln som sådana kostnader faller in 
under, 16 kapitel 1 § i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). Den paragrafen är ut-
gångspunkten, en sorts bas, sen finns särregler som både begränsar och ger ökade 
möjligheter för avdrag. Exempel på särregler för avdrag som kan komma ifråga vid 
sponsring är representations- forskning & utvecklings- och gåvoreglerna. Tillsammans 
med huvudregeln är dessa regler grunden för en avdragsbedömning av sponsrings-
kostnader och fullt tillräckliga enligt vår respondent.  
 
Tillvägagångssättet vid avdragsbedömning är först att bestämma om kostnaden kan 
falla in under den allmänna regeln, att den är en driftkostnad för inkomsternas för-
värvande och bibehållande. När man sen ser på kostnaden mer i detalj och den om-
fattas av någon av särreglerna, då är det givet att den regeln måste få gälla och då 
lämnas huvudregeln. R poängterar att huvudregeln inte ska tolkas som att den går före 
de andra reglerna utan att den endast är en grundläggande regel för kostnader. Finns 
det inga särregler som berör den aktuella kostnaden så gäller huvudregeln. Vid de fall 
där det går att relatera till och jämföra med praxis ska detta göras. Frågor som ”gäller 
den domen det här fallet, eller gäller den inte?” måste tas i beaktande. 
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En av särreglerna berör begreppet gåva. På vår fråga hur Skatteverket ser att det är en 
gåva i sponsringssammanhang svarar R att de använder en slags uteslutningsmetod. 
Om det finns ett sponsringsbidrag kontrollerar Skatteverket vad bidraget avser och vad 
givaren får tillbaka av den sponsrade. Får inte sponsorn något tillbaka som en direkt 
motprestation, och det inte heller finns ett tillräckligt samband mellan verksamheterna, 
kan bidraget skattemässigt komma att betraktas som en gåva. Vi undrar då hur Skatte-
verket ställer sig till de civilrättsliga gåvorekvisiten förmögenhetsöverföring, gåvo-
avsikt och frivillighet. R menar att den civilrättsliga definitionen och de tre gåvo-
rekvisiten finns i grunden, inbyggt på något sätt, men att det blir en tolkning om 
rekvisiten är uppfyllda eller inte. Det räcker inte att företagen säger att de lämnat 
bidraget för att förvärva intäkter i framtiden, utan det krävs prestationer tillbaka av den 
sponsrade eller starkt verksamhetssamband. Skatteverket tolkar, med hänvisning till 
praxis, annars bidraget som en gåva även om någon gåvoavsikt inte är uttalad av 
varken sponsorn eller den sponsrade. 
 
Aktiebolagsrätten är restriktiv vad det gäller möjligheten att ge gåvor för ett aktie-
bolag. Vi undrar då hur detta går ihop med att Skatteverket bedömer att de lämnar 
gåvor till andra företag och föreningar utan att ha en tanke på att det ska gynna 
företaget i framtiden. R nämner att det inte finns någon koppling mellan Aktiebolags-
lagen (SFS 2005:551) och skatterätten när det gäller gåva och därför kan de göra sina 
bedömningar om gåva endast efter skatterätten. Om det skulle uppkomma en tvist med 
ett företag, som starkt hävdar att de inte har lämnat, eller får lämna gåvor är det ändå 
de skattemässiga reglerna som ligger till grund för bedömningen om gåva föreligger 
eller inte. Skatteverket tar inte hänsyn till Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) i sin 
bedömning och R poängterar också att det faktiskt finns ett visst utrymme för gåvor i 
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). R tror att gåvobeloppen, speciellt för stora företag, 
kan bli ganska höga utan att Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) hindrar dem. Vi frågar 
om det kan bli så att ett företag, när det blir bedömt av Skatteverket att det har gett en 
gåva, indirekt också strider mot Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eftersom det inte får 
ge gåvor hur som helst. R säger att det kan vara så men absolut inte behöver vara det. 
Även om Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) nekar till avdrag, och bedömer utgiften 
som gåva, betyder inte det att företagen per automatik strider mot Aktiebolagslagen 
(SFS 2005:551). 
 
En fråga i intervjun berör begreppen direkt och indirekt motprestation. R säger att en 
direkt motprestation är något påtagligt och tydligt som sponsorn direkt får av den 
sponsrade, till exempel reklam och biljetter. Detta regleras ofta av någon form av 
avtal, muntligt eller skriftligt. Vi nämner nätverkskontakter som ett exempel på mot-
prestation som inte är så påtagligt och tydligt och frågar hur man ser på det. Med 
nätverk menar vi då exempelvis att en förening kan ha flera sponsorer som i sin tur 
kommer i kontakt med varandra och bildar ett kontaktnät som de annars inte skulle ha 
träffat på. R svarar att man möjligen kan se det som en direkt motprestation om 
föreningen står för kontaktarrangemanget, exempelvis frukostmöten. Värdering av 
denna kostnad skulle då jämföras med vad en företagsförmedlare har för kostnad på en 
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liknande tjänst. Det väsentliga för att få göra avdrag är att inte den sponsrade 
föreningen bara står som passiv tredje part. 
 
De indirekta motprestationerna ser R som det samma som indirekta omkostnader och 
refererar till Falconmålet, deras sponsring av projektet Pilgrimsfalk, där det finns en 
tydlig koppling mellan de båda verksamheterna. Då sådant verksamhetssamband finns 
är det full avdragsrätt för dessa kostnader. R säger att det naturligtvis är svårt att på 
förhand berätta vad som krävs för att det ska finnas ett tillräckligt starkt samband 
mellan verksamheterna, och därmed bevilja avdrag. Skatteverket gör en bedömning i 
varje enskilt fall och relaterar till praxis, i det här fallet Falconmålet. De måste ta 
ställning till om det finns ett lika starkt samband som i praxis, om det är tillräckligt. R 
menar att det helt klart ska vara ett starkt samband och för det krävs en hel del. Mer än 
så är svårt att säga. 
 
Vi har fått uppfattningen när vi läst in oss på ämnet att företag ska vara tydliga med att 
redovisa motprestationernas olika delar på respektive kostnadskonto för att lättare 
kunna få avdrag för sponsringsutgifterna. Vi frågar vår respondent hur Skatteverket 
går tillväga när ett företag har redovisat allt i ett sponsorpaket på exempelvis 
marknadsföringskontot. R svarar att Skatteverket dels ser på sponsorbeloppet och vad 
sponsorn fått tillbaka, de olika delprestationerna måste värderas var för sig samt att de 
bedömer vad det är för någon slags kostnad. Efter det bedöms avdragsrätten för 
vardera delen. Det spelar för bedömningen ingen roll för Skatteverket om företaget har 
valt att redovisa kostnaden på flera olika konton eller på ett specifikt sponsringskonto. 
Oftast finns det någon form av avtal och det är det som Skatteverket utgår från, det är 
grundläggande. Prövningen sker oavsett redovisningssätt i företaget. 
 
Vi frågar R om det skulle underlätta för Skatteverket om det fanns krav på skriftliga 
sponsringsavtal? R förutsätter att det vid större sponsring finns skriftliga avtal och det 
underlättar och tydliggör situationen, både för de båda parterna som avtalet berör och 
för Skatteverket som bedömare. De gånger företagen vill ha ett konkret utbyte av 
varandra, när det är ett riktigt affärsförhållande, ser parterna normalt till att det skrivs 
ett avtal. Med ett skriftligt avtal förbättras bevisläget. 
 
I Skatteverkets ”Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring” (2005) står det att det för en 
outnyttjad motprestation inte medges avdrag. Ett företag får alltså inte avdrag för 
endast dispositionsrätten. På vår fråga om Skatteverket går in och kontrollerar att alla 
motprestationer har blivit använda svarar R att det blir ju ett led i utredningen om av-
dragsrätt. R nämner exemplet med hockeybiljetter. Skatteverkets uppgift är ju inte 
endast att se om biljetterna har mottagits utan också på vilket sätt de använts. Har de 
används för representation gäller särregeln för detta, är det personalen som använt 
biljetterna hamnar kostnaden som en personalkostnad, eventuellt som en löneförmån, 
och då ska berörd personal också löneförmånsbeskattas. Vi undrar hur Skatteverket i 
ett stort företag kan se vilken personal som har använt biljetterna om nu den ska för-
månsbeskattas. R svarar att det ingår i utredningen att kartlägga om och vilka som 
eventuellt ska förmånsbeskattas. I större företag kan fler personer ha utnyttjat 
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biljetterna, medan det i mindre företag kan vara personer med ägarinflytande som 
utnyttjat biljetterna och detta påverkar bedömningen. 
 
Något som tas upp i Stockholms Handelskammares ”Förslag om förändrade regler för 
sponsring” (2006) är att goodwill och imageskapande åtgärder bör vara avdragsgilla. 
Vi frågar vår respondent vad denne tycker. R anser personligen att de inte ska vara 
avdragsgilla, med motiveringen att det skulle leda till andra bedömningsproblem 
skattemässigt. Ett exempel är gränsen till privata levnadskostnader, den gräns-
dragningsproblematiken skulle öka. R berättar att så länge avdragsförbudet för gåvor 
finns kvar, är det svårt att komma runt problematiken med imageskapande åtgärder 
och goodwill, men hävdar dock att det faktiskt var lagstiftarens mening att reglerna 
innehåller ett avdragsförbud för gåvor. Är det allmänt så att ett företag bara ger pengar 
för att öka sin goodwill, finns det inte någon konkret motprestation, och då omfattas 
utgiften av avdragsförbudet för gåvor. 
 
Det finns en särregel kring forskning och utveckling som innebär lättare avdragsrätt. 
Vi frågar vår respondent hur det kan komma sig att man kan få avdrag för sådana 
kostnader trots att de kanske inte leder till ökade intäkter i framtiden. Särregeln är 
formulerad som följer ”…har eller kan antas få betydelse för verksamheten…” 
Respondenten svarar att det i grunden är ett sätt för statsmakten att genom Inkomst-
skattelagen (SFS 1999:1229) stimulera arbete med forskning och utveckling, det är ett 
politiskt ställningstagande. Men R poängterar också att det måste finnas ett 
verksamhetssamband mellan det sponsrande företaget och det företaget som utför 
forskningen, annars medges inte avdrag. Vidare anser R att det inte finns någon 
egentlig koppling mellan särregeln för forskning och utveckling och avdrag för 
goodwill eller imageskapande åtgärder. Möjligen att man skulle kunna öppna upp 
avdragsrätten för goodwill och imageskapande åtgärder i avseende att stimulera 
näringslivet att ge mer bidrag till kultur och idrottsaktiviteter i en tid då statliga bidrag 
minskar. Men det skulle då vara ett politiskt ställningstagande och inget som ännu har 
aktualiserats.  
 
Intervjun kommer vidare in på kultursponsring och vi frågar R om han anser att den är 
missgynnad i sammanhanget då företag inom kulturlivet inte har lika lätt att bidra med 
direkta motprestationer. R anser att kulturen till viss del kan vara missgynnad eftersom 
dessa företag kanske har svårare att lämna direkta motprestationer men poängterar 
också att eftersom regelsystemet ser ut som det gör borde det finnas någon mening 
med det. Gåvor ska inte vara avdragsgilla, enligt systemet, och därför blir de som inte 
kan lämna direkta motprestationer naturligen missgynnade. Det är ett faktum. Det 
finns vissa andra länder som inte har avdragsförbudet mot gåvor och det är ett 
ställningstagande som varje land måsta göra. Sverige har valt att ha ett avdragsförbud 
mot gåvor.  
 
I skatteriktlinjerna (2005) står det att företagens storlek kan vara avgörande när Skatte-
verket beviljar eller avslår avdrag. Vi frågar R var skillnaden går mellan ett litet och 
stort företag och vi får till svar att det inte går att sätta någon direkt gräns. 
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Anledningen till att riktlinjerna är skrivna på detta sätt är att i ett större företag finns 
det normalt en del oberoende situationer för beslutsfattarna medan det i ett mindre 
företag kan finnas företagsledare eller ägare som låter sitt privata intresse påverka 
beslutet. I ett större företag har VD eller ekonomichef normalt inte ägareinflytande i 
företaget, medan i ett fåmansbolag, där en eller ett fåtal ägare har all makt, har dessa 
personligen möjlighet att påverka vilket beslut som blir taget. 
 
Vissa domslut har resulterat i avslag på avdragsansökan med motiveringen att 
reklamen endast nått en begränsad kundkrets. Vi frågar R var gränsen går mellan att en 
aktivitet/tävling är allmän eller endast vänder sig till företagets begränsade presumtiva 
kundkrets. R svarar att då företaget till exempel väljer ut de tio största kunderna och 
håller en tävling endast för dessa, då riktar de sig endast till en begränsad krets och 
avdrag nekas med stor sannolikhet. Reklam och marknadsföring bör rikta sig till en 
större krets av företagets möjliga kunder, annars är det säkerligen något annat, 
exempelvis representation. Utgifter och prestationer ska matcha varandra och Skatte-
verket måste hela tiden gå tillbaka och titta på vad det är som är den egentliga 
prestationen.  
 
På frågan om R anser att Skatteverket har ett objektivt eller subjektivt bedömningssätt 
inser vi att vi har olika fokus på frågan. Vi som intervjuare har funderingar kring om 
varje handläggare på Skatteverket kommer fram till samma bedömning i varje enskilt 
fall eller om man hos en handläggare kan beviljas avdrag medan man hos en annan 
kan få avslag. R antar att frågorna handlar om subjektiv respektive objektiv bevis-
börda, vilket vi inte alls syftade på. R berättar att objektiv bevisbörda innebär att 
Skatteverket objektivt ska kartlägga alla fakta som finns för att komma fram till ett 
visst ställningstagande det vill säga hur mycket material ska samlas in innan man kan 
ta ställning i det aktuella fallet. Skatteverket ska samla in så pass mycket information 
så att de kan uttrycka ”sannolikt” vid vanliga omprövningsfall eller ”mycket 
sannolikt” då det gäller efterbeskattning. Den subjektiva bevisbördan handlar om 
vilken av parterna som har bevisbördan. Allmänt kan man säga att för kostnadsposter 
har företaget i första hand bevisbördan eftersom kostnaden är avdragsgill, då ligger 
bevisbördan tungt på företaget. Men om Skatteverket ska påvisa att det finns 
oredovisade inkomster i företaget, då är det de som har den tyngsta bevisbördan. 
Vidare kommer vi in på om bedömningen kan skiljas åt mellan olika handläggare, och 
R menar att det i klara fall sannolikt inte blir olika bedömningar men att det vid 
komplicerade fall kan vara svårare att se om en utredare har samma tillvägagångssätt 
som en annan. Värderingsmässigt, när det handlar om att sätta värden på olika saker, 
kan resultatet bli olika. Då inte lagen ger alla svar lämnas viss del till tolkning och då 
blir ibland utfallen olika. R tillägger att man får trösta sig med att det är sällan två fall 
är lika, utan omständigheterna skiljer sig, det finns inga identiska fall.  
 
Ofta jobbar medarbetarna på Skatteverket i projekt, även på olika håll i landet, och då 
man gruppvis tar hand om olika fall, finns en större likformighet och bedömnings-
resultaten kan komma att bli mer jämna. Om det uppkommer ett projekt där 
sponsringen ska granskas så görs det på så många företag som resurserna räcker till, 
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men varje företag granskas var och en för sig. På frågan om vissa företag kan slinka 
igenom systemet med sponsringsavdrag som inte är korrekta svarar R att det ju är en 
kostnad i mängden eftersom den inte finns specificerad i deklarationen. Det är en post 
bland andra som uppmärksammas vid en utredning, revision eller skrivbordskontroll. 
Kommer det fram att företaget har sponsringskostnader så utreds de då. 
 
På frågan om hur man värderar en motprestation i kronor så svarar R att man måste ta 
reda på vad marknadspriset är för exempelvis en reklamskylt på en arena för att kunna 
se om priset är rimligt och kontrollera att det inte betalats ett överpris för skylten. 
Anser Skatteverket att skylten är övervärderad ges avdrag endast för det marknads-
mässiga värdet. På vår följdfråga om det sen spelar någon roll för marknadsvärdet hur 
många eller få som ser skylten, svarar R att det är marknadspriset som är vägledande. 
Exempelvis menar R att en reklamskylt i Löfbergs Arena på marknaden kan säljas till 
ett högre pris än en motsvarande skylt i ishallen i Kil, därför att den i det förstnämnda 
fallet exponeras för fler potentiella kunder. Så på det sättet blir marknadspriset för 
skylten i Löfbergs Arena dyrare, trots att skylten kan vara identisk. Alltså är till-
verkningskostnaden för skylten oväsentlig. Liknande värderingar får man sen göra när 
det gäller andra motprestationer så som till exempel en lokal. 
 
I Stockholms Handelskammares förslag (2006) motiveras avdrag för marknadsförings-
åtgärder med att skattereformen 1990 skulle vara skatteneutral med avseende på bland 
annat företagsform och marknadsföringskanal. De anser inte att skattesystemet är 
skatteneutralt när det gäller sponsring. Vi frågar R hur denne ser på detta påstående 
och R svarar att man hela tiden kommer tillbaka till vad sponsringen innehåller, vad 
den består av. Finns det direkta motprestationer? Om inte, vad är det då? R poängterar 
att företaget inte bara kan säga att kostnaden är sponsring och få avdrag för den utan 
Skatteverket måste hela tiden undersöka vilka delar som sponsringen består av. R 
menar vidare att sponsring i sig inte är någon diskvalificerad marknadsföringskanal 
inom skattesystemet utan avdragsrätten faller ofta på att det inte finns konkreta mot-
prestationer som matchar det lämnade bidraget.  
 
Vår respondent tolkar Handelskammarens lagförslag (2006) enligt följande. Det består 
av två delar, dels att Handelskammaren vill införa en särregel för utgifter som berör 
marknadsföring, där den ska tillämpas på liknande sätt som särregeln om forskning 
och utveckling. Den andra delen i deras förslag går ut på att avdragsförbudet mot 
gåvor ska ses mer generellt, så att det inte ska träffa affärsmässiga utgifter som har 
samband med näringsverksamheten. R säger vidare att företag genom Handels-
kammarens förslag får utökade avdragsmöjligheter, medan det medför tillkommande 
tolkningsproblem för Skatteverket, exempelvis uttrycket marknadsföring, vad ryms 
inom det begreppet?  
 
Intervjun fortsätter vidare in på skillnaden i uppfattning, om vad sponsring egentligen 
är, mellan Stockholms Handelskammare och Skatteverket. Vi som intervjuare tror att 
Skatteverket ser sponsring som något som ska delas upp i sina beståndsdelar medan 
Handelskammaren ser det som en marknadsföringskanal, vilken som helst. R tror att 
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Handelskammaren är medvetna om att sponsring måste delas upp men att de är ute 
efter att få fler avdragsmöjligheter för sådana bidrag som endast är goodwillskapande, 
där Skatteverket i dagsläget är fiskala och nekar avdragsrätt. R betonar att förslaget 
också anger att rena penninggåvor fortfarande ska täckas av avdragsförbudet för 
gåvor, och att Handelskammaren inte heller vill medge avdrag för bidrag som inte kan 
hänföras till verksamheten. 
 
Vi frågar om Skatteverket fortfarande behöver fokusera på direkta motprestationer 
ifall det nya lagförslaget träder ikraft. R svarar att det inte skulle bli någon förändring i 
tillvägagångssättet, samma princip skulle gälla, de skulle fortfarande utreda och 
identifiera vad sponsringen avser och se på vilka motprestationer som finns. Det skulle 
dock resultera i att marknadsföringsåtgärder hade lättare att hamna i en avdragsgill 
istället för en icke avdragsgill post. Förfarandet skulle bli som i dagsläget. Först 
kontrollerar Skatteverket att utgiften är en driftkostnad i verksamheten, enligt huvud-
regeln. Sen skulle den nya särregeln i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 16 kapitel, 
9a § träda in och då lämnas huvudregeln. Är kostnaden en form av marknadsförings-
åtgärd har företaget lättare att få avdrag och gåvoregeln blockeras, R poängterar dock 
att kostnaden måste vara knuten till verksamheten. Precis som tidigare ska Skatte-
verket titta på om det finns praxis att relatera till. 
 
R berättar vidare att reglerna kring forskning och utveckling har ett tydligt krav på 
verksamhetssamband mellan bidragsgivarens verksamhet och forskningsområdet, det 
är grundläggande för att få avdrag i dagsläget. Detta sätt att förutsätta verksamhets-
samband för avdrag, blir svårare att lagstifta om på ett motsvarande sätt när det gäller 
marknadsföringsåtgärder och det tror R kanske försvårar ett nytt lagförslag.  
 
På vår fråga om Skatteverkets objektiva bedömningssätt skulle förändras efter lag-
ändringen svarar R att den inte skulle göra det utan de skulle fortfarande se på vad en 
transaktion egentligen innehåller, precis som tidigare. Det är fakta som avgör vad det 
är rent konkret och hur det ska bedömas skattemässigt, inte vad det betecknas eller 
kallas. Det som förändras är regelns utformning, vilka krav som gäller för att få 
avdrag, gåvoregeln inskränks, inramas på ett annat sätt. I praktiken förändrar det antal 
fall som verkligen blir gåva men själva den objektiva grunden är den samma. 
 
Vi frågar vår respondent om denne tror att regelförslaget skulle förändra företagets 
förhållande till sponsring. R svarar ja och motiverar med att organisationer inom idrott 
och kultur kommer att utnyttja en sådan förändring i skattelagstiftningen till att jobba 
hårdare mot företagen. Företagen själva skulle säkert uppfatta det som ökade 
möjligheter att synas i rätt sammanhang utan att ha de skattekrav på sig som gäller 
idag. Vi diskuterar vidare om det går att införa något slags schablonavdrag för de 
sponsringskostnader som både är omkostnad i verksamheten och gåva enligt skatte-
rätten, exempelvis att företagen får göra avdrag för 25 % av dessa kostnader. R tror 
inte alls på den lösningen och menar att det skulle vara svårt att lagtekniskt reglera en 
sådan schablon. Fallen är ofta diffusa och R tror på systemet som det är i dagsläget där 
Skatteverket tar ställning till vad sponsringen består av och ger avdrag därefter.  
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Stockholms Handelskammare skriver i sin rapport (2006) om regeringens skrivelse, 
avdrag för s.k. sponsring, Rskr 2003/04:175 till riksdagen där det står att 
 
”man bör emellertid med bibehållen respekt för förbudet mot avdrag för gåvor, i 
praxis kunna beakta imageskapande sponsring i högre utsträckning” (Stockholms 
Handelskammare 2006, sid 12) 
 
och vidare har de skrivit  
 
”Nuvarande rättsregler hindrar inte att rättsutvecklingen följer utvecklingen inom 
företagen och går mot en större öppenhet i fråga om motprestationens karaktär” 
(Stockholms Handelskammare, sid 12) 
 
Vi frågar R vad han tycker om dessa uttalanden och denne svarar att så länge som 
praxis ser ut som den gör kan Skatteverket inte frångå den, men poängterar samtidigt 
att praxis är en levande process och det är inget som hindrar att Regeringsrätten tar en 
ny ställning i ett annat mål vilket till slut kan förändra besluten även hos Skatteverket.  
R tolkar regeringens uttalande som att det verkar som regeringen uttrycker någon sorts 
förhoppning om att imageskapande sponsring i större utsträckning borde kunna bli 
avdragsgilla, men hävdar samtidigt att Regeringsrätten tagit beslut i annan riktning och 
Skatteverket måste följa domar och praxis. 
 
I Handelskammarens lagförslag (2006) står följande: 
 
”med hänsyn till regelns utformning ankommer det på skatteverket att visa att 
avdragsförbud är tillämpligt i fall där den skattskyldiga och verket har olika upp-
fattning i frågan” (Stockholms Handelskammare, sid 17) 
 
Vi ber vår respondent kommentera påståendet och R säger det blir en annan typ av 
situation. Som lagen är utformad i dag så räcker det ju för Skatteverket att komma 
fram till att det är en gåva, objektivt sett, då träder regeln om avdragsförbud för gåvor 
in. Men med den nya utformningen måste Skatteverket gå in och bedöma affärs-
mässigheten i utgiften och det blir en helt annan uppgift. På vår fråga om bevisbördan 
då har skjutits över på Skatteverket svarar R nej och motiverar med att när det är en 
utgift så har företaget bevisbördan, inte Skatteverket. Vi undrar då om R begriper 
varför Handelskammaren har uttryckt sig som att det är Skatteverket som ska bevisa 
kostnaden men varken R eller vi som intervjuar förstår varför de uttalar sig på detta 
sätt. Frågan lämnas tills vidare. 
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Avslutningsvis tror R att företag inte går in i sponsring med fokus på att få avdrag för 
dessa kostnader utan att de ser det som att det ska ge dem valuta för pengarna. De vill 
ha något bra och positivt tillbaka. Eftersom det är en kostnad i resultaträkningen 
minskar det bokförda resultatet samtidigt som det genererar något tillbaka i form av 
erhållna direkta motprestationer eller ökad goodwill. Får företagen sen avdrag för 
kostnaden blir skatteeffekten som en form av bonus. 
 

4.2 Enkätundersökning 
Vår enkätundersökning, bilaga 2, har gått ut till 16 företag och av dem har nio svarat. 
Av dessa nio företag är det tre som känner till Stockholm Handelskammares lag-
förslag. Vidare har vi i enkätstudien kommit fram till att två av tre skulle använda sig 
mer av sponsring ifall de fick göra fler skattemässiga avdrag. Av de sex företag i 
undersökningen som inte känner till förslaget är det tre som inte skulle använda sig 
mer av sponsring ifall de fick göra fler avdrag. Utav de sex företag som inte känner till 
lagförslaget är hälften aktiebolag med endast lokal anknytning medan den andra 
hälften är aktiebolag som verkar över större områden. 
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5 Analys 
Inledningsvis nämnde vi att företag många gånger nekas avdrag för sponsring men 
trots det ökar sponsringen i omfattning. Enligt Handelskammaren (2006) kan en 
anledning vara att staten håller hårdare i sina pengar och minskar sina bidrag till kultur 
och sportevenemang. Medarbetaren på Skatteverket som vi har intervjuat tror också att 
lagförslaget kommer att medföra ökad sponsring eftersom kultur och idrotts-
organisationer skulle jobba hårdare mot företagen. Vidare tror R att företagen själva 
kommer att ta chansen att utnyttja dessa ökade möjligheter. Vi håller med Handels-
kammaren då vi också ser minskade politiska bidrag som en anledning till ökad 
sponsring. Med detta som anledning ligger Handelskammarens lagförslag bra i tiden.  
 
Det finns ett antal olika sätt att se på sponsring. Företag och näringsliv ser på 
sponsring som ett verktyg för att nå ut till sina kunder medan Skatteverket ser det som 
en företeelse som ska delas upp i sina beståndsdelar. Vi ser på sponsring på samma 
sätt som företag och näringsliv, då vi inte tror att några företag vill ägna sig åt 
sponsring om de inte får något tillbaka. Eftersom det är Skatteverket som bestämmer 
hur mycket företagen ska få göra avdrag med, råder ibland oenighet vad det gäller 
definitionen på sponsring. Skatteverket ger endast avdrag för de belopp som företagen 
kan uppvisa motprestationer för, medan företagen ibland anser att hela 
sponsringsbidraget bör vara avdragsgillt. Företagsekonomiskt skiljer sig begreppet 
sponsring från vad Skatteverket anser att sponsring är. Näringslivet ser sponsring som 
en företeelse som ska gagna båda parter och inte alls som välgörenhet. Regeringsrätten 
anser att sponsring är ett ekonomiskt stöd till en förening eller annat företag och 
eftersom Skatteverket stödjer sig mot praxis blir det också deras definition. R anser 
dock att definitionen inte är avgörande för avdragsrätten. 
 
En viktig del i diskussionen om sponsring ska vara avdragsgill eller inte är gräns-
dragningen mot gåva/välgörenhet. Enligt Respondenten på Skatteverket finns det en 
särregel om gåva och den har, enligt R, kommit till av en anledning, det vill säga att 
lagstiftaren anser att gåvor inte ska vara avdragsgilla. Både Roos, Algotsson (1996) 
och R har samma uppfattning att sponsring inte förekommer om det saknas direkta 
motprestationer, utan att det då istället klassas som gåva. I Roos modell finns dock 
varianter av sponsring, det vill säga att en sponsor faktiskt kan ställa krav på vad 
denne får tillbaka, men ändå inte förvänta sig något eller att sponsorn inte ställer krav 
men ändå förväntar sig något tillbaka. Vi anser att Roos och Algotssons (1996) modell 
för sponsring är bra då den visar på de nyanser som finns inom sponsring. Enligt oss 
använder sig Skatteverket endast av två sätt att se på sponsring, antingen är det ren 
sponsring eller ren välgörenhet. Modellen visar på att en sponsor faktiskt kan ha 
förhoppningar på resultatet trots att denne inte öppet ställer några krav. Detta är dock 
inget som Skatteverket i dagsläget tar hänsyn till i sin avdragsbedömning. Om de 
ämnade följa Roos och Algotssons modell (1996) bättre i sin avdragsbedömning skulle 
imageskapande åtgärder och goodwill, enligt oss, tas mer i beaktande. 
 
 

 34



Om det finns ett starkt verksamhetssamband mellan sponsorn och den sponsrade utgör 
kostnaden en indirekt omkostnad och avdragsförbudet för gåvor faller bort. Enligt 
Skatteverkets riktlinjer (2005) är en direkt motprestation något konkret som kan 
värderas till ett marknadsvärde, exempelvis skylt eller lokal. I marknadsvärdet ingår 
motprestationens exploateringsvärde, det vill säga att potentiella kunder som ser 
exempelvis en skylt ingår i marknadsvärdet. Tillverkningskostnaden är ointressant, det 
viktiga är var skylten exponeras och för hur många. Även andra former av mot-
prestationer kan bli avdragsgilla, exempelvis kontaktarrangemang mellan sponsorer, 
förutsatt att det sponsrade företaget har en aktiv roll. I de fall då motprestationen inte 
uppnår sponsringsbeloppet, eller då företaget använder sponsring endast för att få 
goodwill bedömer Skatteverket den överskjutande delen som gåva och avdrag medges 
inte.  Även Svensson (2002) menar på att det är motprestationen som bestämmer om 
det är sponsring eller gåva, vilket även R klargör under vår intervju. Skatteverket anser 
att den del av sponsringen som det inte finns en klar motprestation till är gåva. Detta 
tillvägagångssätt är en följd av Regeringsrättens dom i Procordiamålet. I de fall där 
motprestationen innebär att sponsorn får goodwill eller att den består av image-
skapande åtgärder ses kostnaden inte som en direkt motprestation och förlorar inte 
heller då karaktären av gåva. 
 
Enligt R arbetar Skatteverket efter principen att speciallag går före allmän lag, i detta 
fall då kostnaden har karaktär av både omkostnad och gåva bedöms den uteslutande 
som gåva efter denna princip. Handelskammaren (2006) anser att alla kostnader som 
går att hänföra till sponsring är av affärsmässig karaktär och är i och med det en 
kostnad för att förvärva och bibehålla framtida intäkter enligt Inkomstskattelagen 
(SFS 1999:1229). 
 
I Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) kapitel 9 står det att gåvor inte är avdragsgilla. 
Svensson (2002) skriver om de tre rekvisiten gåvoavsikt, förmögenhetsöverföring och 
frivillighet som ska vara uppfyllda för att något ska kallas för gåva. R säger att dessa 
rekvisit finns med i grunden till besluten samtidigt som denne menar att för att få fram 
om ett sponsringsbidrag är gåva eller inte så använder Skatteverket sig av en slags 
uteslutningsmetod. Det som inte är direkt motprestation ses som gåva. Detta bekräftas 
av Påhlsson (2000) som menar att motprestationer används som ett kriterium för 
negativ avgränsning av gåvobegreppet. Påhlsson (2000) är kritisk till Regeringsrättens 
förklaring till vad gåva är eftersom de har två olika förklaringar som inte är förenliga 
med varandra. Dels gåvorekvisiten samt den del som inte motsvaras av mot-
prestationen. Han konstaterar vidare att det inte är företagens subjektiva bedömning 
som bestämmer om en gåva föreligger utan att det helt sker på objektiva grunder. 
Liksom Påhlsson (2000) tycker vi att den negativa avgränsingen av gåvobegreppet inte 
är ett korrekt tillvägagångssätt vid avdragsbedömning. De tre gåvorekvisiten vore 
enligt oss bättre som grund, är de uppfyllda förekommer gåva. Detta förutsätter dock 
att företagens subjektiva åsikter kommer mer till tals. I dagsläget bestäms 
gåvoavsikten helt från myndighetens sida och i och med det förkastas företagens egna 
åsikter och affärsmässiga bedömningar. 
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Stockholms Handelskammare (2006) nämner i sitt förslag att då aktiebolag inte får 
lämna gåvor uppstår regelkonkurrens eftersom Skatteverket bedömer att de ändå har 
gett en gåva till ett annat företag. Skatteverket i sin tur behöver inte rätta sig efter 
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eftersom det inte finns någon koppling mellan 
denna och Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) när det gäller gåva. Gåva kan be-
dömas av Skatteverket utan att företaget bryter mot Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), 
eftersom aktiebolag ändå har en begränsad möjlighet att ge gåvor. För att överbygga 
problemet med regelkonkurrens vill Handelskammaren (2006) göra ett tillägg i 
Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 9 kapitel 2 § som innebär att kostnader som är 
affärsmässigt betingade inte ska kunna betraktas som gåva. Vi tycker att det är 
konstigt att ett företag å Skatteverkets sida får lämna stora gåvobelopp men å 
Aktiebolagslagens (SFS 2005:551)  sida endast får ge minde gåvor. Enligt oss skulle 
därför en lagändring vara på sin plats. Om man ser ytterligheterna på problemet skulle 
många företag kunna anmälas för brott mot Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) efter att 
ha fått stora kostnader bedömda som gåva av Skatteverket. 
 
Om ett företags kostnader i dagsläget ska kunna dras av enligt Inkomstskattelagen 
(SFS 1999:1229) krävs det att det finns ett samband mellan kostnaden och 
verksamheten. Påhlsson (2000) skriver att när det gäller marknadsföringskostnader är 
det svårare att se detta samband än vad det kan vara med andra kostnader. Detta 
bekräftas också av Handelskammaren (2006) som därför vill göra ett tillägg i Inkomst-
skattelagens (SFS 1999:1229) 16 kapitel där det ska stå att marknadsföringskostnader 
som har eller kan antas få betydelse för ett företag ska kunna dras av. Påhlsson (2000) 
är kritisk till nuvarande praxis och frågar sig vem som ska bedöma det aktuella 
avdragsbeloppet och drar liknelser med andra kostnader som företagare har i sitt 
dagliga arbete. Skatteverket kontrollerar till exempel om en resa har verksamhets-
samband men säger inget om kostnaden för resan.  I dagsläget sker bedömningarna om 
sponsring objektivt från Skatteverket och företagens åsikter spelar mindre roll. Vi 
anser att Påhlsson (2000) har en poäng i sitt resonemang angående Skatteverkets 
bedömning av avdrag. Vid andra kostnader kontrolleras endast verksamhetssambandet 
och inte beloppet, varför ska då sponsringsbeloppet delas upp? 
 
Påhlsson (2000) skriver vidare att en kostnad kan omfattas av både omkostnads-
begreppet och gåva samtidigt och anger förslagsvis att då detta fenomen uppstår ska 
den del av kostnaden som består av direkta motprestationer helt dras av och den del 
som inte går att hänföra till direkta motprestationer dras av till hälften. I detta fall 
håller vi inte med Påhlsson (2000), då vi anser att hela rättssystemet, med att 
specialregel går före allmän regel, faller samman. Vår respondent anser också att det 
inte är en hållbar lösning med motiveringen att det är svårt att anpassa lagtekniskt.   
 
I de fall där sponsorn får ett sponsorpaket ska detta delas upp i sina beståndsdelar och 
hänföras till respektive kostnadsslag. Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) tar upp 
särregler kring exempelvis representation och forsknings- och utvecklingskostnader 
men det finns också kostnadsslag som Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) inte tar 
upp, bland annat personal- och reklamkostnader. Beroende på vilken sorts mot-
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prestation kostnaden är, och vilket kostnadsslag den tillhör, träder antingen huvud-
regeln eller särreglerna in. Viktigt är dock att det krävs, för att få avdrag, att sponsorn 
använder de motprestationer som erhållits, de får alltså inte bara avdrag för 
dispositionsrätten. När vi har studerat ämnet sponsring har vi fått uppfattningen att 
företagen, i sin egen redovisning, bör dela upp sponsringsbeloppet på olika kostnads-
konton för att underlätta avdragsbedömningen. Dock anser R att det inte spelar någon 
roll då Skatteverket ändå gör sin egen avdragsprövning och R nämner vidare att 
Skatteverket alltid utgår från de eventuella sponsoravtal som finns. Det är alltså 
viktigare att det finns ett utförligt sponsoravtal eftersom det enligt R är dessa avtal som 
Skatteverket grundar sin prövning på. 
 
Två av de rättsfall som nått Regeringsrätten (2000) och handlar om sponsring har fått 
stort värde i kommande fall och blivit praxis. Dessa fall är Procordia- och Falcon-
fallen. I Falconfallet påpekar R noga att här har man kunnat visa att det finns ett starkt 
verksamhetssamband och att de indirekta omkostnaderna då blir avdragsgilla. Kan 
man inte påvisa dessa verksamhetssamband, som i Procordiafallet, nekas avdrag till en 
del av kostnaderna. R poängterar att praxis är en levande process och att det inte finns 
något som hindrar Regeringsrätten från att fatta ett nytt domslut, som då kommer att 
bli framtida praxis, och som kan se annorlunda ut än vad det gör idag. Påhlsson (2000) 
skriver att man ska vara försiktig i sitt användande av äldre praxis då dessa inte alls 
varit så restriktiva med att ge avdrag för goodwillskapande åtgärder. I dagsläget är det 
annorlunda då praxis visar på att avdrag endast medges för sponsring som kan uppvisa 
direkta motprestationer. Handelskammaren (2006) anger i sitt förslag att regeringen 
ansåg att avdragsrätten för sponsring borde utvidgas men att detta inte hade skett i 
Skatteverkets riktlinjer. De menar att Skatteverket inte har fullgjort den uppgift de 
blivit ålagda av regeringen. R säger att riktlinjerna är skrivna efter praxis och eftersom 
praxis är restriktiv har också riktlinjerna blivit restriktiva. Det förefaller som att 
regeringen och Regeringsrätten har haft olika uppfattningar kring avdragsrätt för 
sponsring. Det verkar märkligt att inte ens statsmakten kan gå in och fatta ett beslut 
som väger tyngre än praxis. Vi håller dock inte med Handelskammaren om att detta är 
Skatteverkets fel utan anser, likt R, att Skatteverket endast har utgått från de lagar och 
den praxis som finns för att arbeta fram sina riktlinjer. 
 
För att underlätta för företag och näringsliv att få göra skattemässiga avdrag vill 
Handelskammaren (2006) dels göra ett tillägg i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 
9 kapitel 2 §, som inskränker gåvobegreppet, samt en ny paragraf i kapitel 16 som 
anger att utgifter för marknadsföring som har eller kan antas få betydelse för närings-
verksamheten ska kunna dras av. Vår respondent tolkar lagförslaget som att de vill 
införa en särregel som berör marknadsföring samt en mer generell ändring när det 
gäller avdragsförbudet mot gåvor. Denna lagändring kommer enligt R medföra ökade 
avdragsmöjligheter för företagen men även tolkningsproblem för Skatteverket. I övrigt 
skulle deras arbetssätt inte förändras nämnvärt. Skatteverket kommer fortfarande att 
behöva fokusera på de direkta motprestationerna och skillnaden ligger i att marknads-
föringskostnader blir avdragsgilla medan användningen av särregeln om avdrags-
förbud mot gåva kompliceras. Handelskammaren (2006) anser att det skapas en skatte-
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neutralitet inför vilken marknadsföringskanal som företaget väljer om lagförslaget 
träder ikraft. Vår respondent håller inte med utan säger att det inte finns någon 
diskvalificerad marknadsföringskanal inom skattesystemet. Denne poängterar vidare 
att sponsring inte är en ren marknadsföringskanal utan en företeelse som Skatteverket 
hela tiden kommer tillbaka till att undersöka vad den innehåller och består av.  
 
Det finns i dagsläget ingen särregel som styr marknadsföringskostnader i Inkomst-
skattelagen (SFS 1999:1229) utan de går under den allmänna huvudregeln. R anser, till 
skillnad från Handelskammaren (2006), att det i dagsläget finns tillräckligt med lag-
rum att stödja sig mot. Handelskammaren (2006) anser dock att kultursponsring är 
försummad enligt nuvarande lagstiftning och menar att detta problem skulle lösas 
genom deras nya lagförslag. R håller till viss del med om att kultursponsring är miss-
gynnad men menar också att lagstiftaren har haft en tanke bakom varför lagen ser ut 
som den gör. 
 
Med Handelskammarens (2006) nya förslag ska marknadsföringskostnader kunna dras 
av även om det inte går att med säkerhet säga att de har betydelse för företaget, vilket 
liknar den paragraf som gäller forsknings- och utvecklingskostnader. R anser dock att 
det inte går att dra någon liknelse mellan dessa kostnader då paragraferna kommer att 
tolkas på olika sätt. För forsknings- och utvecklingskostnader krävs ett samband 
mellan forskningsområdet och bidragsgivarens verksamhet, vilket är relativt lätt att se. 
Dock tror R att tolkning av det nya lagförslaget för marknadsföringsåtgärder blir 
svårare eftersom Skatteverket då måste hitta sambandet mellan marknadsförings-
kostnaden och näringsverksamheten. Anledningen till att det är lättare att överhuvud-
taget få avdrag för forsknings- och utvecklingskostnader är enligt R att det är ett 
politiskt ställningstagande och att det är statsmaktens sätt att främja forskningen. R 
poängterar dock att det inom forsknings- och utvecklingsområdet finns ett sambands-
krav på företagen och detta är lättare att upptäcka eftersom företagen verkar i en 
speciell miljö. Vidare kommer lagförslaget resultera i att goodwill och imageskapande 
åtgärder blir avdragsgilla, vilket R personligen anser endast leder till andra gräns-
dragningsproblem så länge som avdragsförbudet mot gåvor finns kvar. 
 
I Stockholms Handelskammares (2006) förslag står det att det nya lagförslaget medför 
en viss bevislättnad för företagen och att det ankommer på Skatteverket att visa att 
avdragsförbudet är tillämpligt. Vår respondent förstår inte riktigt detta påstående efter-
som företaget fortfarande har den subjektiva bevisbördan för kostnaderna inom 
företaget. Begreppet subjektiv bevisbörda innebär vem av parterna som ska kunna 
styrka sina argument. När det gäller kostnaderna har företaget bevisbördan medan vid 
oredovisade intäkter har Skatteverket den rollen. R konstaterar vidare att företagen 
däremot kommer få fler avdrag för kostnader överhuvudtaget eftersom avdrags-
förbudet för gåvor inskränks. Detta har dock inget med bevisbördan att göra. Här anser 
vi att det behöver utredas ytterligare vad Handelskammaren menar med sitt påstående 
och hade vi haft mer tid i anspråk hade vi tagit kontakt med Stockholms 
Handelskammare och rätat ut detta frågetecken. 
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Syftet med vår enkätundersökning var att ta reda på om företag var villiga att använda 
sig mer av sponsring om de fick full avdragsrätt. Samma frågeställning har Skop fått i 
uppdrag av Stockholms Handelskammare (2007) att ta reda på. Resultaten av de båda 
undersökningarna överensstämmer bra och visar att två av tre företag skulle använda 
sig mer av sponsring om de fick full avdragsrätt. Ett av tre skulle inte använda sig mer 
av sponsring även om de fick full avdragsrätt. Att fler kommer att utnyttja avdragsrätt 
för marknadsföringsåtgärder efter lagförslaget träder ikraft är också förenligt med vad 
vår respondent tror. Vidare har det framkommit, i vår undersökning, att ett av tre 
företag känner till Handelskammarens förslag. Av dem som inte känner till förslaget 
har hälften huvudkontor i Karlstad medan den andra hälftens huvudkontor ligger på 
andra platser i Sverige. 
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6 Slutsats, reflektioner & fortsatt forskning 
I denna del kommer vi att redogöra för vår slutsats, reflektera över denna samt ge 
förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 
Nedan kommer vi kortfattat att svara på de frågor som vi ställer i början av uppsatsen. 
Frågeställningen lyder som följer: 
 

• Hur jobbar Skatteverket idag?  
• Hur skulle Stockholms Handelskammares förslag om förändrade regler för 

sponsring påverka Skatteverkets värdering av motprestationerna?  
• Skulle förslaget påverka företagens syn på sponsring?  
• Är förslaget känt bland företag i Karlstad? 

 
Då vårt syfte med uppsatsen dels var att undersöka hur Skatteverket arbetar före och 
efter Stockholms Handelskammares lagförslag (2006) har vi kommit fram till att 
företag definitivt kommer att få fler skattemässiga avdrag om lagförslaget träder 
ikraft. Förslaget medför att företag i större utsträckning kommer att få göra avdrag för 
marknadsföringsutgifter samtidigt som affärsmässiga utgifter inte kommer att 
likställas med gåvor hos Skatteverket. Viktigt för företagen är dock att ordentliga 
sponsringsavtal upprättas då dessa är grunden för Skatteverkets bedömningar. Skatte-
verkets arbetssätt kommer inte att förändras. Skatteverket arbetar i dag efter 
Inkomstskattelagens (SFS 1999:1229) allmänna regler med tillhörande specialregler. 
De kommer fortfarande, efter en lagändring, att fokusera på direkta motprestationer 
och dess värdering. Värderingsgrunderna i sig förändras inte. Praxis kommer 
fortfarande att användas vid bedömning om avdragsrätt föreligger. Skillnaden 
kommer att ligga i fler beviljade avdrag samtidigt som Skatteverket får nya tolknings-
problem att tampas med. Frågor som de får ställa sig är till exempel; Vad innebär 
begreppet marknadsföring? 
 
Ytterligare ett syfte med vårt arbete var att granska om företag skulle ägna sig mer åt 
sponsring om avdragsrätten öppnades upp. Undersökningen resulterade i att fler 
företag i Karlstad kommer att använda sponsring mer som en marknadsföringsåtgärd 
om det är lättare att få avdrag för dessa kostnader. Samtidigt som vi utförde vår 
granskning gjordes en större undersökning av Skop, med Handelskammaren som 
uppdragsgivare. Detta var okänt för oss vid uppsatsskrivandet, men i efterhand kan vi 
använda oss av Skops undersökning för att ytterligare säkerställa vårt eget resultat. 
Resultaten av de båda undersökningarna blev likvärdiga, två av tre företag kommer 
att använda sponsring mer vid en lagändring. Vi kan dra den slutsatsen att lag-
förslaget tas positivt emot av företagen medan Skatteverket i dagsläget inte har något 
behov av lagförändring. Ytterligare en frågeställning i vår granskning var att se om 
större företag i Karlstad överhuvudtaget känner till Stockholms Handelskammares 
lagförslag. Detta var delvis känt av företagen i vår undersökning. 
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6.2 Våra reflektioner 
Enligt vår undersökning kan vi dra den slutsatsen att lagförslaget tas positivt emot av 
företagen medan Skatteverket i dagsläget inte har något behov av lagförändring. Vi 
kan konstatera att om en lagändring inte blir aktuell är det enda sättet att komma fram 
till ny praxis, att de drabbade företagen överklagar Skatteverkets beslut ändå upp till 
Regeringsrätten. Först då kan Skatteverkets bedömningsgrund förändras eftersom 
deras riktlinjer utgår från praxis. 
 
I vår enkätundersökning framgår att två av tre företag skulle använda sig mer av 
sponsring om lagförslaget träder ikraft, vilket är i linje med vad våra förväntningar var 
ifrån början. Ett av tre av de större företagen i Karlstad känner till Stockholm Handels-
kammares lagförslag. Vi förväntade oss dock att det skulle vara något fler. Vidare 
utfördes det en liknande större undersökning, där Handelskammaren var uppdrags-
givare, samtidigt som vi utförde vår. Vi visste inget om denna och med facit i hand 
kan vi se detta på två sätt. Dels har vi en undersökning som vi kan jämföra  vårt 
resultat med, samtidigt som vi förmodligen inte skulle ha gjort vår granskning om vi 
visste om den andra undersökningen, utan lagt den tiden på något väsentligare. 
 
Precis som Handelskammaren (2006) tror vi att en av anledningarna till den ökade 
sponsringen beror på att staten minskar bidragen till kultur och idrottsorganisationer 
vilket leder till att de måste söka sig till näringslivet. I och med det anser vi att 
Handelskammarens lagförslag ligger bra i tiden då statsmakten har möjligheten att 
underlätta sponsring genom en lagändring. Även företagen gynnas genom ökade 
sponsringsmöjligheter då de får en chans att synas i massmedia samtidigt som de kan 
göra skattemässiga avdrag för dessa kostnader. Med lagförslaget anser vi, precis som 
Handelskammaren (2006), att kultursponsring inte kommer att missgynnas på samma 
sätt som den blir med nuvarande regler. Eftersom sponsring har utvecklats mycket 
under senare år, och lagen inte har följt med i samma utveckling, anser vi att en för-
nyelse av lagen vore på sin plats. 

6.3 Fortsatt forskning 
Stockholms Handelskammare anser att kultursponsring är missgynnad i dagsläget. Det 
vore intressant att ta del av vad bland annat kulturorganisationerna själva anser om 
detta? Känner de sig missgynnade? Vilka motprestationer förekommer inom 
kultursponsring och är det större svårigheter att värdera dessa? En förutsättning för 
forskning inom detta område är dock att Handelskammarens förslag inte går igenom 
och att lagen förblir som den ser ut idag. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor 
Vår kandidatuppsats behandlar området sponsring och företagens möjlighet att göra 
avdrag för kostnader som har med sponsring att göra. Vi fann detta ämne på 
Lindebergs Grant Thorntons hemsida och enligt medarbetare på revisionsbyrån är 
detta ett uppmärksammat område. Stockholms Handelskammare har kommit ut med 
ett förslag på lagändring som förmodligen skulle förändra mycket på sponsrings-
området och vi vill undersöka hur skatteverket dels jobbar nu, enligt befintlig lag, och 
hur lagförslaget skulle förändra arbetet.  
 
Här följer ett antal frågor som vi vill behandla under intervjun. 
 
Före handelskammarens förslag 
 

1. Vad är skatteverkets definition på sponsring? 
 

2. Tycker ni att det finns tillräckning lagrum att stödja er bedömning mot i 
nuläget? 

 
3. Anser ni som bedömare att ni har ett subjektivt eller objektivt bedömnings-

sätt? 
- Önskar ni att det vore annorlunda? (t.ex. att ni hade mer bedömnings-

kriterier att luta er mot) 
 

4. Vad är direkta och indirekta motprestationer? 
- Vad ses som vad och hur värderas de? 

 
5. Görs avdragsbedömningar för varje enskilt fall? 

 
6. Anser ni att Goodwill/imageskapande åtgärder borde vara avdragsgilla? 

- Och hur kommer det sig att de inte är det? 
 

7. Hur ser ni på att avdrag medges för eventuella framtida intäkter när det gäller 
forskning och utbildning?  

- Hur värderas det? 
- Hur kan man mäta vad forskning ger i framtiden men inte goodwill? 
 

8. Hur ser ni på att olika markandsföringskanaler inte är skatteneutrala?  
- Vissa är avdragsgilla medan andra inte är det. 

 
9. Vilka lagar och regler/praxis följs?  

- I vilken ordning kommer de? 
- Vilken regel/lag är överordnad en annan? 
- Regelkonkurrens 
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10. Hur ser ni på regelkonkurrensen med ABL där det står att AB ska vara 
restriktiva med gåvor? 

 
11. Hur bedöms ”starkt anknytning mellan sponsorns och den sponsrades 

verksamheter”? (Skatteriktlinjer 3.3.2) 
 

12. Anser ni att kultursponsring är missgynnad eftersom de inte har lika stor 
möjlighet till direkta motprestationer? 

 
13. Går skatteverket in i ett ”sponsorspaket” och delar upp kostnaderna för att 

kunna godkänna avdrag eller blir det avslag för hela paketet? 
 

14. Vad anser ni om att skatteverket bedömer sponsring som gåva, trots att alla tre 
gåvorekvisiten inte är uppfyllda? 

 
15. För att medge avdrag skall motprestationen användas. Hur kollar ni upp om 

tex eventuella biljetter är använda? 
 

16. Kollar ni upp om anställda har förmånsbeskattats för eventuella biljetter? 
- Används inte biljetterna så är det ju inte avdragsgilla? 
- Blir det någon åtgärd om de inte har förmånsbeskattats? 

 
Efter handelskammarens förslag 
 

17. Hur ställer ni er till Handelskammarens nya förslag angående förändrade 
regler för sponsring?  

- Bra eller dåligt? 
 

18. Hur skulle denna förändring påverka er? 
- Värderingsmässigt? 
- Enklare, svårare hantering? 
- Skillnader för direkta/indirekta motprestationer? 
- Skulle det bli annorlunda hantering av varje fall? 
- Skulle ert bedömningssätt förändras objektivt/subjektivt? 

 
19. Vad anser ni om det skulle vara så att bevisbördan ang. framtida intäkter 

skulle flyttas mot er? 
 

20. Vilka lagar och regler/praxis skulle följas efter lagförändring?  
- Skulle det bli någon förändring? 
 

21. Tror ni att det nya regelförslaget skulle förändra företagens förhållande till 
sponsring? 

- Hur i så fall? 
 

 45



Allmänt 
 

22. Skulle det underlätta er värderingsbedömning om det fanns krav på skriftliga 
avtal för varje sponsringsfall? 

 
23. På vilket sätt påverkar storleken på företaget er bedömning? 

 
24. Hur bedömer ni gränsen mellan om en tävling/aktivitet är allmän eller till 

sponsorns presumtiva kundkrets?  
 
25. Vad tror ni om ett schablonmässigt avdrag när det gäller indirekta mot-

prestationer? 
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Bilaga 2, Enkätfrågor 
Frågor till enkäten som vi ska skicka ut till företagen. 
 

1. Känner ni till Stockholms Handelskammares förslag om förändrade regler för 
sponsring? 

a. Ja  
b. Nej 
 

2. Om förslaget träder i kraft, skulle ni ägna er mer åt sponsring? 
a. Ja  
b. Nej  

 
3. Skulle ni ägna er mer åt sponsring om ni fick göra fler skattemässiga avdrag 

för till exempel goodwill? 
a. Ja 
b. Nej 

 
4. Tack för din medverkan. 
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