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Förord 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare Kjell Johansson samt 
de opponenter som kommit med värdefulla förbättringsförslag, som har givit mig 
en bra vägledning genom studien.  
 
Karlstad den 25 Maj 2015 
 
Joakim Åkerberg 
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Sammanfattning 
De senaste åren har sponsringen ökat kraftigt i det svenska samhället och 
regelverken som reglerar detta område har inte följt med i denna utveckling. 
Sponsring är inte detsamma som gåva utan det bygger på avtal som är upprättat 
utifrån en affärsmässig avsikt. Företag sponsrar kulturevenemang, 
idrottsföreningar, humanitära organisationer, forskning och utveckling. De har på 
senare år sett detta marknadsverktyg som ett lämpligt sätt att nå ut till sina 
kundgrupper. Detta eftersom de vill skapa en positiv association till deras 
varumärke samt bygga varaktiga relationer. Sponsring är avdragsgill enligt 16 
kap. 1 § IL men tolkas istället det ekonomiska bidraget utgöra en gåva är detta 
belopp inte längre avdragsgillt enligt 9 kap. 2 § IL. I övrigt kan ett företags 
sponsorskostnader hänföra sig till representation, personalkostnader och 
forskning- och utvecklingskostnader. För de två sistnämnda alternativen finns 
avdragsbestämmelser i 16 kap. 2 § IL och 16 kap. 9 § IL. 
      Begreppet sponsring finns inte beskrivet i varken förarbeten eller i lag vilket 
har medfört tillämpningssvårigheter. För att en utgift ska tolkas som sponsring 
krävs det att den ska vara underlag för att förvärva eller bibehålla inkomster för 
sponsorn som är den part som ger ett ekonomiskt bidrag. För att sponsorns 
verksamhet ska anses få nytta av det ekonomiska bidraget krävs det att de erhåller 
något slag utav motprestation tillbaka av mottagaren. Föreligger inte en skälig 
motprestation i förhållande till det ekonomiska bidraget kan transaktionen ur ett 
skatterättsligt perspektiv anses ha en gåvokaraktär. Detta innebär att sponsorn inte 
får göra avdrag för denna utgift.  
      Studiens första syfte är att undersöka huruvida ett ekonomiskt bidrag ska 
tolkas som sponsring eller gåva ur ett skatterättsligt perspektiv. För att fullgöra 
detta syfte har studien utgått ifrån den rättsdogmatiska metoden för att fastställa 
gällande rätt på området. Detta har gjorts genom att analysera de framstående 
rättsfall som domstolar och doktrin hänvisar till. Analysen påvisar de brister som 
finns på området, till exempel så har sponsring av annat än idrottsevenemang 
svårare att erhålla avdrag vid inkomsttaxering. Studien påvisar också att i de fall 
där företagen är osäkra på om de kan tillämpa avdragsrätten, så har det visat sig 
vara framgångsrikt att låta en extern part värdera sponsringsavtalet för att sedan 
använda denna värdering om det skulle bli rättsliga påföljder. 
      Studien syftar också till att föra ett de lege ferenda resonemang för att 
åskådliggöra lagstiftningens brister vid sponsring. Det ges också riktlinjer för hur 
en mer legitim lagtext bör utformas för att bolagen främst ska kunna förutse deras 
handlande.
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Abstract 
In recent years, sponsorship has increased sharply in Swedish society and the 
regulations governing this area have not kept pace with this development. 
Sponsorship is not the same as a gift, but it is based on agreements that are 
prepared based on a commercial intent. Companies sponsoring cultural events, 
sports clubs, humanitarian organizations, research and development. They have in 
recent years seen this marketing tool as a good way to reach out to their customer 
groups. This is because they want to create a positive association with their brand 
and build lasting relationships. Sponsoring is deductible under 16:1 IL and 
interpreted rather than financial contributions constitute a gift is not this amount 
deductible under 9:2 IL. Otherwise, a corporate sponsor of the costs relate to 
entertainment, staff costs and research and development costs. For the latter two 
options are deduction provisions of 16:2 IL and 16:2 IL. 
      The concept of sponsorship is not described in either the preliminary work or 
law, which has resulted in the implementing difficulties. Any expenditure should 
be construed as sponsorship requires it to be the basis for acquiring or maintaining 
the income of the sponsor who is the party that provides a financial contribution. 
To sponsor activity shall be deemed to benefit from the financial contribution is 
required that they receive any kind out of consideration back of the receiver. If 
there is not a reasonable quid pro quo in relation to the financial contribution 
transaction may, from a tax law perspective is considered to have a handout 
character. This means that the sponsor may not deduct this expense. 
      The study aims to investigate whether a financial contribution should be 
construed as sponsorship or gift from a fiscal perspective. To fulfill this objective, 
the study assumed the right dogmatic method of determining the applicable law in 
this area. This has been done by analyzing the prominent legal cases courts and 
doctrine refers to. The analysis demonstrates the shortcomings in the area such as 
the sponsorship of other than sporting events difficult to obtain these tax 
deductions. The study also indicates that in those cases where companies are 
unsure whether they can apply deductibility, it has proven to be successful to have 
a third party evaluate sponsorship agreement and then use this score if it would be 
legal sanctions. 
      The study also aims to bring a de lege ferenda arguments to demonstrate the 
shortcomings of legislation in sponsorship. It also provides guidance on how a 
more legitimate legislative text should be drawn to companies primarily to be able 
to predict their actions.  
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Förkortningar 
 
CSR   Corporate Social Responsibility 
dnr   Diarienummer 
FEAB  Flash Engineering AB 
FT  Förvaltningsrättslig tidskrift 
GOF   Göteborgs ornitologiska förening 
HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 
IL  Inkomstskattelag (SFS 1999:1229) 
KamR  Kammarrätten 
KL  Kommunalskattelagen (SFS 1928:370) 
KF  Kooperativa förbundet 
LR  Länsrätten 
Operan  kungliga teatern AB 
RF  Regeringsformen (SFS 1974:152) 
RR   Regeringsrätten 
RSV  Riksskatteverket  
RÅ  Regeringsrättens årsbok 
STCC   Scandiavian Touring Corpration AB 
SKV  Skatteverket 
SN  Skattenytt 
SNF  Svenska Naturskyddsföreningen 
SRN  Skatterättsnämnden 
SvJT                Svensk Jurist tidning  
SvFF  Svenska Fotbollsförbundet 
SvSkt  Svensk skattetidning 
TfR  Tidskrift för rättsvetenskap 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Samhällsutvecklingen i de västerländska länderna går alltjämt mot ett samhälle 
som präglas av att företagen marknadsför deras varumärke och produkter i en 
större utsträckning än tidigare. Sponsring är en typ av marknadsföringsverktyg 
som används i allt större omfattning av företag för att påverka konsumenters och 
andra företags köpvanor.1 Sponsring i en någorlunda kommersiell och modern 
mening har existerat sedan tidigt 70-tal i Sverige och det var först då företagen 
insåg nyttan med detta marknadsföringsverktyg.2 Idag är det exempelvis svårt att 
hitta stora idrotts- eller kulturevenemang som inte är sponsrade. 3  Många 
undersökningar visar på att sponsring ger en ökad goodwill och en förbättrad 
image. Detta skapas framförallt genom att sponsorn och den sponsrade parten 
förknippas med varandra.4 Ett vanligt förekommande problem har tidigare varit 
att många blandar ihop sponsring och välgörenhet. Denna bild lever till en viss del 
kvar fortfarande idag. Till skillnad från välgörenhet så har sponsringen ett 
motprestationsrekvisit som måste vara uppfyllt för att det ur ett skatteperspektiv 
ska anses vara sponsring.5 Detta innebär att den sponsrade parten till exempel kan 
sätta upp reklamskyltar eller ge evenemangsbiljetter som en motprestation.6 
Representation kan också utgöra sponsring och detta kan innebära att sponsorn till 
exempel bjuds på teaterföreställningar, hotellrum, mat och middagar av den 
sponsrade parten i anknytning till evenemang.7 

1.2 Problemdiskussion  
En skatterättslig grundföreställning är att det är upp till de skattskyldiga 
näringsidkarna att själva bedöma om en transaktion är avdragsgill eller inte. Det 
vill säga att ansvaret inte ligger hos Skatteverket (SKV) eller hos domstolar att 
överpröva de ekonomiska värderingar en näringsidkare gör. Det beror på att en 
skattskyldig näringsidkares beslut vad gäller hur denna huserar över sin ekonomi, 
antas bygga på företagsekonomiska antaganden. Således utesluts inte att dessa 
näringsidkare ska granskas utan detta innebär snarare att de själva brukar över sin 
egen ekonomi och avdragsmöjligheter.8 
      Lagstiftaren har bidragit till att skapa en viss förvirring kring vad begreppet 
sponsring betyder eftersom att det inte finns någon uttryckt definition i varken 
lagtexten eller förarbeten. Det har inte heller skapats någon generell definition för 

                                                
1	  Påhlsson,	  Avdragsrätt	  för	  utgifter	  för	  sponsring	  m.m.	  –	  igen,	  SN	  2007,	  s.	  101,	  Påhlsson,	  
Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  s.	  14.	  
2	  Clark,	  Sponsring	  i	  Mästarklass,	  s.	  5.	  
3	  Bjuvberg,	  Avdrag	  för	  utgifter	  för	  sponsring	  m.m.	  –	  igen,	  s.	  101.	  
4	  Påhlsson,	  Avdragsrätt	  för	  utgifter	  för	  sponsring	  m.m.	  –	  igen,	  SN	  2007,	  s.	  101.	  
5	  Grönkvist,	  Sponsring	  event	  &	  marknadsföring,	  s.	  20.	  
6	  Bjuvberg,	  Avdrag	  för	  utgifter	  för	  sponsring	  m.m.	  –	  igen,	  s.	  103-‐104.	  
7	  Skatteverket,	  skatteverket	  meddelanden,	  2004.	  
8	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  11.	  
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begreppet. Regeringsrättens (RR) yttrade sig om en ekonomisk definition i RÅ 
2000 ref. 31 som emellertid inte är allmänt accepterad:9 
 

”Med sponsring föreslås i regel att ett företag lämnar ekonomiskt stöd till en 
annan verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmän nyttig natur”10 

 
Kritiker har framhäver att denna definition är bristfällig och menar på att RR till 
exempel inte beaktat flera väsentliga rekvisit som framkommit i praxis. Enligt 
dagens lagstiftning är sponsring avdragsgill enligt 16 kap. 1 § Inkomstskattelag 
(SFS 1999:1229) (IL) eftersom det anses som en utgift för att förvärva och 
bibehålla inkomster och kan då dras av som en kostnad. Detta är en väldigt 
otydlig formulering, Anses istället det ekonomiska stödet utgöra en gåva enligt 9 
kap. 2 § 2 st IL ges inte denna avdragsmöjlighet. Här råder idag en problematik 
gällande urskiljningen av vad som anses vara sponsring respektive gåva och hur 
omfattande den eventuella motprestationen måste vara i förhållande till det 
ekonomiska stödet för att det ska anses vara sponsring.11  

1.3 Frågeställning 
�   Vart går gränsen mellan sponsring och gåva utifrån ett inkomstskatterättsligt 
perspektiv?  
� Är lagstiftningen för avdragsrätten för sponsring förenlig med de principer 
som bör vara uppfyllda för att en god skattelagstiftning skall föreligga?   

1.4 Syfte 
Studiens första syfte är att undersöka huruvida ett ekonomiskt bidrag ska tolkas 
som sponsring eller gåva ur ett inkomstskatterättsligt perspektiv. Studiens andra 
syfte att analysera lagstiftningen utifrån skatterättsliga principer för att en god 
skattelagstiftning skall föreligga.  

1.5 Avgränsning 
Studien behandlar de fall där svenska företag yrkar för avdrag angående 
sponsorskostnader, därför har enbart den nationella rätten beaktats. Studiens syfte 
har begränsats till att enbart uppmärksamma de domar som varit tillgängliga på 
databaserna Karnov och Zeteo under perioden 1 april 2015 till 15 Maj 2015. 

1.6 Metod 

1.6.1 Rättsdogmatisk metod  
Det är tillämpningen av metod som avgör om en studie definieras som 
vetenskaplig eller inte. Metoden som appliceras ska vara lämplig för att uppnå 
studiens syfte. 12  Då studiens syfte är att analysera hur sponsring beaktas i 
förhållande till gåva, så kommer gällande rätt att studeras. Studien har därför 
utförts med en rättsdogmatisk metod som grund för att fastslå gällanderätt de lege 
                                                
9	  Grönkvist,	  Sponsring	  event	  &	  marknadsföring,	  s.	  10.	  
10	  RÅ	  2000	  ref.	  31	  
11	  Påhlsson,	  SN	  2000,	  s.	  630-‐	  638.	  
12	  Sandgren,	  Rättsvetenskap	  för	  uppsatsförfattare,	  s.	  26-‐27.	  
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lata. Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden är att de allmänt 
accepterade rättskällorna studeras.13  
      Den rättsdogmatiska metoden behöver inte enbart användas för att fastställa 
gällande rätt, flera rättsvetenskapliga studier som använt denna metod diskuterar 
istället hur något bör vara de lege ferenda.14 Det naturliga i den rättsdogmatiska 
metoden är dock att precisera gällande rätt idag, utifrån en analys av gällande 
rättsregler.15 Vad gällande rätt är för något kan vara självklart i enstaka frågor och 
i andra ärenden kan det förekomma en stor förvirring och oenighet om hur till 
exempel utgången ska bli för vissa ärenden. Gällande rätt kan i praktiken ändras 
på fler sätt än att lagstiftningen förändras, det kan vara domstolsprejudikat eller en 
övertygande argumentation i doktrin eller förarbeten.16 För att få en djupare 
kännedom över hur gällande rätt och rättsdogmatisk förhåller sig till varandra 
krävs en inblick i rättsdogmatikens grundantaganden. Metoden består utav de fyra 
grundantaganden: materiell rättssäkerhet, rättskällor, gällande rätt och 
argumentationsnormer. Gällande rätt är grunden för att kunna utföra en saklig 
argumentation och är därför rättsdogmatikerns forskningsobjekt.17 
      Vid användandet av den rättsdogmatiska metoden är det viktigt att utgå ifrån 
en tydlig problemställning eftersom att en stor del av arbetsgången består utav att 
analysera den valda problemformuleringen. På grund av detta har det varit viktigt 
att inte utgå från en otydlig sådan. Vidare ska inte den valda problemformulering 
påverkas utav egna värderingar och normer alltför mycket då detta kan leda till 
felaktiga slutsatser. 18  Rättsdogmatisk metod innebär i stor utsträckning att 
analysera och systematisera teori- och begreppsbildning.19 Detta exemplifieras i 
doktrin med äganderättens övergång, som under en historisk period enbart kunde 
vara knuten till en enskild person kopplat till en viss tidpunkt enligt de 
rättsdogmatiska teorierna. Det vill säga att enbart en person kunde vara ägare till 
ett föremål. I takt med att rättsdogmatiken har utvecklats har det också skapats 
nya etablerade teorier. Enligt dagens rättsdogmatiska teorier kan äganderätten 
överföras succesivt och det centrala är istället det rättsliga skyddet mot tredjeman 
och motparten. Utvecklingen av den rättsdogmatiska metoden har lett till en mer 
nyanserad bedömning ur olika rättsliga aspekter.20 
      Rättsdogmatisk metod används delvis av dem som praktiserar juridik. 
Rättsdogmatikern har dock inte befogenheter att fastställa bindande beslut. 
En praktisk jurist uttrycker sig oftast mer konkret och är mer fokuserad på 
enskilda avgöranden. Det är likväl viktigt för både den praktiska juristen och 
rättsdogmatiken att tolka gällande rätt på ett korrekt sätt.21 

                                                
13	  Korling,	  Zamboni,	  Juridisk	  metodlära,	  s.	  21.	  
14	  Sandgren,	  Tfr	  2005,	  s.	  652.	  
15	  Lehrberg,	  Praktisk	  juridisk	  metod,	  upplaga	  7,	  s.	  203-‐204.	  
16	  Lehrberg,	  Praktisk	  juridisk	  metod,	  upplaga	  6,	  s.	  26.	  
17	  Peczenik,	  FT	  1990,	  s.	  44.	  
18	  Korling,	  Zamboni,	  Juridisk	  metodlära,	  s.	  23,	  Peczenik,	  SvJT	  2005,	  s.	  253.	  
19	  Peczenik,	  SvJT	  2005,	  s.	  250.	  
20	  Peczenik,	  Aarino,	  Bergholtz,	  Juridisk	  argumentation,	  s.	  131-‐132.	  
21	  Peczenik,	  Aarino,	  Bergholtz,	  Juridisk	  argumentation,	  s.	  132.	  
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      Akribi är en viktig del i den rättsdogmatiska metodens vetenskapliga 
förhållningssätt och innebär att författaren utförligt och exakt redovisar de källor 
som använts i analysen. Det är dessutom viktigt att det tydligt framgår vilka 
argument som är grundade på rättskällor och egna värderingar för att underlätta 
för läsaren i värderandet av de argument som används i analysen. En bristfällig 
akribi exponerar eventuella felaktigheter i studiens relevans.22 
       Vid valet av metod för studien så har dess syfte och problemställning använts 
som utgångspunkt för att finna den bäst lämpade metoden. Eftersom att syftet är 
att fastställa gällande rätt (de lege lata) på ett relativt outforskat område så har 
studien antagit en rättsdogmatisk metod. Detta innebär att studien belyser den 
problematik som råder på området. Studiens avsikt är att genom rättskälleläran 
finna gällande rätt för att förtydliga 16 kap. 1 § IL när näringsidkare kan åberopa 
att en affärshändelse ska betraktas som sponsring istället för gåva.  

1.6.2 Kritik mot den rättsdogmatisk metod 
I dagens forskning inom rättsvetenskap framhålls de flesta texter som 
rättsdogmatiska utan en förklaring om vad detta begrepp innebär. Kritiker menar 
att merparten av användarna utav metoden inte vet vad den innebär. Forskare har 
idag skilda åsikter om vad metoden innefattar men det råder överlag en enighet 
om dess tillvägagångssätt. Flera antaganden överlappar dock varandra liksom att 
syftet är att fastställa gällande rätt, juridisk argumentation, rättskälleläran, 
rättsdogmatikens inifrån perspektiv och systematisering av juridiska begrepp.23 
Rättsdogmatiken har också fått kritik för att inte vara en vetenskaplig metod på 
grund utav att den inte är rationell samt att den i stor utsträckning influeras av 
forskarens egna värderingar.24 

1.6.3 Rättskälleläran  
Rättskälleläran är en vetenskap om vilka rättskällor som borde studeras i den 
juridiska argumentationen.25 För att studien ska anses vara vetenskaplig krävs att 
argumentation och tolkning överensstämmer med de rättskällor som används.26 
Det råder dock en viss oenighet om i vilken ordning källorna ska tolkas, men 
nedan följer den ordning som oftast förekommer i den rättsvetenskapliga 
litteraturen.27 Forskare brukar dela in rättskällelärans källor i tre olika sektioner, 
de som ska, bör och får användas i den juridiska argumentationen. Dessa källor 
kan ses som juridiska kunskapsbaser som skapats för att lösa juridiska problem.  
      Föreskrifter och lagar tillhör kategorin som ska beaktas, där EU-rätten anses 
som den lag som ska beaktas först i den juridiska argumentationen.28 De källor 
som bör beaktas består främst utav förarbeten och praxis.29 I de fall där lagtexten 
                                                
22	  Korling,	  Zamboni,	  Juridisk	  metodlära,	  s.	  37.	  
23	  Sandgren,	  Tfr	  2005,	  s.	  649.	  
24	  Peczenik,	  SvJT	  2005,	  s.	  253-‐254.	  
25	  Peczenik,	  FT	  1990,	  s.	  47.	  
26	  Peczenik,	  FT	  1990,	  s.	  44.	  
27	  Sandgren,	  Tfr	  2005,	  s.	  651-‐652.	  
28	  Kristoffersson,	  SvSkT	  2011,	  s.	  837. 
29	  Kristoffersson,	  SvSkT	  2011,	  s.	  837.	  
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är svårtolkad kan en rättsdogmatiker vända sig till förarbetena för att få en klarare 
bild utav vad lagstiftarens syfte med lagen är.30 Det är viktigt att ha en kritisk 
utgångspunkt eftersom att lagstiftarens syfte kanske inte stämmer överens med 
förarbetets.31 Till den sista kategorin tillhör de källor som får beaktas och hit hör 
till exempel myndighetsbeslut, institutionella rekommendationer, domar som inte 
är prejudikat.32 Till den här kategorin tillhör också juridisk doktrin som varit 
relevant för den här studien, eftersom att området är så pass obehandlat vad gäller 
lagstiftning och bearbetning i förarbeten.33  
      Rättskälleläran är bunden av sin inbördes rangordning och en källa från 
kategorin får, kan inte underkänna innebörden i lagstiftningen som tillhör 
kategorin som ska beaktas. De lägst rankade källorna användas oftast som ett 
komplement för att utveckla argumentationen eller skapa en fördjupad 
förståelse. 34  Svenska domstolar använder sig i enstaka fall utav den 
rättsvetenskapliga litteraturen. Merparten utav gångerna refereras det enbart till en 
mening i doktrinen utan att författarens namn exponeras. Domstolar kan också 
referera till personliga rättsvetenskapliga åsikter i doktrin i form av 
expertutlåtanden.35 
      I den här studien kommer material från alla de tre olika hierarkierna att 
behandlas. Eftersom att lagstiftning och förarbeten är så knapphändiga på detta 
område så kommer rättsfall och doktrin användas i allt större utsträckning för att 
göra en så utförlig analys utav studiens insamlade empiri som möjligt. Urvalet av 
rättsfall har skett med studiens syfte som utgångspunkt. Urvalet av de rättsfall 
som har behandlats har baserats på hur omskrivna de varit i doktrinen.36 Detta för 
att få en utförligare argumentation. Det har också varit viktigt att använda rättsfall 
där omständigheterna varit likartade men utfallen blivit olika för att tydligare 
kunna åskådliggöra en gränsdragning mellan sponsring och gåva.  

1.6.4 Rättspolitisk metod 
Vid användandet av den rättspolitiska metoden kan det föras en friare 
argumentation än vad som är tillåtet enligt den rättsdogmatiska metoden. Studier 
som använder den rättspolitiska metoden antar ett mer de lege ferenda perspektiv.  
      Vanligtvis utgår studier vid användning av den rättspolitiska metoden utifrån 
de lege lata för att använda detta material till en de lege ferenda diskussion, för att 
i sin tur skapa rekommendationer för hur exempelvis något bör tolkas eller göras. 
Gränsdragningen mellan att analysera gällande rätt och ett rättspolitiskt 
tillvägagångssätt kan uppfattas som svår och snäv. Det är därför av stor betydelse 
att särskilja vad som är resonemang och argumentation om vad rätten är och bör 
                                                
30	  Peczenik,	  SN	  1998,	  s.	  536-‐537	  
31	  Hultqvist,	  Legalitetsprincipen	  och	  lagtolkning	  –	  några	  reflexioner	  med	  anledning	  av	  5/6-‐
delsmålet,	  s.	  17.	  
32	  Peczenik,	  FT	  1990,	  s.	  47-‐49.	  
33	  Sandgren,	  Rättsvetenskap	  för	  uppsatsförfattare,	  s.	  37.	  
34	  Warnling-‐Nerep,	  Vad	  är	  rätt?,	  s.	  63-‐65.	  
35	  Peezenik,	  Aarino	  och	  Bergholtz,	  Juridisk	  argumentation	  –	  en	  lärobok	  i	  allmän	  rättslära,	  s.	  
172.	  
36	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2.	  
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vara.37 Denna metod utgör dock ett vagare ställningstagande och författaren får 
argumentera för sin egen metod och dess rättspolitiska inriktning.38 
      Den rättspolitiska metoden har används i studien för att åskådliggöra de brister 
som dagens rättsregler innehar. Metoden möjliggör också att föra en diskussion 
om hur lagstiftningen bör utformas utan att detta medför någon bindande verkan. 
Detta görs med hjälp utav olika principer som åskådliggörs i Kapitel 3. 
Principerna är centrala vid utvecklingsarbete av befintlig skattelagstiftning. Ordet 
princip kan ha olika betydelser i olika sammanhang och ter sig att vara otydligt.39 
De principer som behandlas används utifrån ett de lege ferenda perspektiv för att 
föra en diskussion om huruvida lagstiftningen på det här området bör utvecklas. 
De olika principerna innehar inte samma betydelse för rättssystemet sinsemellan 
och bör därför tolkas med hänsyn till det.40 Dessa principer tillämpas som en 
metod men utgör även självständiga principer i kapitel 3. 

1.7 Neutralitet och värderingar 
Enligt neutralitetsidealet ska alla rättsvetenskapliga redogörelser vara oberörda 
utav forskarens egna moraliska och politiska värderingar.41 Rättsvetenskapen har 
under en längre tid kritiserats för att inte vara värderingsfri och det har diskuterats 
om en vetenskap kan anses vara vetenskaplig när den är så pass influerad av 
värderingar.42 Rättsdogmatiken beskrivs som att den till vis del influeras utav 
forskarens personliga värderingar.43 Det går dock att uppnå en hög grad av 
neutraliteten då forskaren anstränger sig, men en rättsvetenskaplig framställning 
kommer alltid att påverkas utav forskarens egna värderingar. Många menar att 
forskaren bland annat ska bidra till att skapa ett rättvist samhälle. Vid helt neutrala 
bedömningar kan inte forskaren bidra på bästa sätt för att uppnå en rättvis slutsats. 
Andra menar dock att forskaren enbart ska vara en neutral observatör.44 För att 
uppnå ett helt neutralt perspektiv så ska forskaren inte ha några egna åsikter alls 
men detta hade inte fungerat eftersom att vissa frågor hade varit oberörda i sådana 
fall, till exempel vid bestraffning för våldsbrott där alla torde ha en åsikt.45 
      Jag anser dock att forskaren skall eftersträva ett så neutralt tänkande som 
möjligt för att kunna göra en opartisk bedömning. Detta eftersom att domstolar 
ibland använder sig utav expertutlåtanden från forskare. Domars utfall torde inte 
baseras på en forskares enskilda åsikter utan dessa torde istället grundas på ett så 
vetenskapligt och neutralt tillvägagångssätt som möjligt.46 

                                                
37	  Sandgren,	  Rättsvetenskap	  för	  uppsatsförfattare,	  s.	  62.	  
38	  Gunnarsson,	  SN	  1998,	  s.	  551.	  
39	  Peczenik,	  Juridikens	  teori	  och	  metod-‐	  en	  introduktion	  till	  allmän	  rättslära,	  s.75.	  
40	  Gunnarsson,	  skatterättvisa,	  s.	  39.	  
41	  Dahlman,	  Neutralitet	  i	  juridisk	  forskning,	  s.	  6. 
42	  Hellner,	  Metodproblem	  i	  rättsvetenskap,	  s.	  31-‐33.	  
43	  Peczenik,	  SvJT	  2005,	  s.	  253-‐254. 
44	  Dahlman,	  Neutralitet	  i	  juridisk	  forskning,	  s.	  6.	  
45	  Dahlman,	  Neutralitet	  i	  juridisk	  forskning,	  s.	  40.	  
46	  Peczenik,	  Aarino,	  Bergholtz,	  Juridisk	  argumentation	  –	  en	  lärobok	  i	  allmän	  rättslära,	  s.	  172.	  
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1.8 Terminologi 
I detta avsnitt förtydligas uttryck som är utav stor vikt för studien. RR bytte den 1 
januari 2011 namn till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Jag kommer därför 
att benämna denna instans för HFD i de fall då det är relaterat till ett rättsfall som 
bedöms efter 1 januari 2011. I de domar som förkunnats innan detta datum 
kommer denna instans benämnas Regeringsrätten (RR). I de fall jag nämnt givare 
och mottagare så är givaren den part som ger bort ett ekonomiskt bidrag, det vill 
säga sponsorn. Mottagaren är dess motpart, det vill säga den som tar emot det 
ekonomiska bidraget.  

1.9 Etisk reflektion 
Peczenik menar att tolkning och systematisering av gällande rätt ska ske på ett 
sådant sätt att resultatet baseras på ett etiskt acceptabelt förhållningssätt.47 Det 
etiskt accepterade är därmed det som kan rekommenderas. Detta bygger på kloka 
värderingar som är till nytta för medmänniskor.48 Peczenik menar vidare att 
lagstiftningen influerats av etiska bedömningar eftersom att den är ett verktyg för 
att få samhället och människor att uppföra sig på ett visst sätt.49 Som jag tidigare 
anförde så influeras rättsvetenskapen av egna värderingar i olika stor utsträckning 
beroende på vem författaren är samt vilket område som behandlas. Då studien har 
till syfte att undersöka gränsdragningsproblematiken för sponsring och gåva så 
kan ett sådant här resonemang influeras av etiska åsikter, angående till exempel de 
fall där sponsringen sker utifrån ett Corporate Social Responsibility (CSR) 
perspektiv som är till nytta för samhället. Detta är också något som konstateras i 
studiens slutsats. 

1.10 Tidigare forskning och ämnets relevans 
Som jag nämnt tidigare under studiens avsnitt 1.1 och 1.2 så har det utförts relativt 
lite forskning på området och det har efterfrågats en mer utförlig vägledning.50 
Den forskare som gjort störst avtryck på området är Robert Påhlsson genom 
artiklar som publicerats i olika tidskrifter med kopplingar till sponsring och 
beskattning. Påhlssons främsta bidrag till forskningen på detta område är 
monografin ”sponsring avdragsrätt vid inkomstbeskattning” som publicerats åren 
2001 och 2007.51 

1.11 Källkritik 
Källkritik handlar om att granska fakta och med hjälp av fakta ska författaren 
eftersträva att reda ut vad som är sannolikt eller sant. Det vill säga att författaren 
ska utreda vad som är sant och inte i de källor som beaktas, med andra ord 
utvärdera sanningshalten. Vid en källkritisk bedömning sker detta vanligtvis 

                                                
47	  Peczenik,	  Juridikens	  teori	  och	  metod-‐	  en	  introduktion	  till	  allmän	  rättslära	  s.	  34.	  
48	  Peczenik,	  FT	  1990,	  s.	  45.	  
49	  Peczenik,	  Vad	  är	  rätt?,	  s.	  520-‐523.	  
50	  Se	  kapitel	  1.1	  &	  1.2	  
51	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  Påhlsson,	  Sponsring	  
avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2.	  
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utifrån följande tre faktorer: kvalité, äkthet och tyngd.52 Äkthet betyder att den 
aktuella källan ska vara vad den föreställer att vara. Rättspraxis, lagar och 
förarbeten har en hög äkthet eftersom att dessa inte är påhittade. Hög kvalité har 
källorna då de används korrekt i argumentation och framställning. Med tyngd 
menas vilken nivå utav auktoritet som källan har.53 
      Vid valet av källor så har det funnits en medvetenhet om att skatterätten 
ständigt förändras. Det har på så sätt varit av stor vikt att finna nya och aktuella 
källor. Jag anser dock att både den litteratur och de rättsfall, med vissa undantag, 
som finns inom området är ålderstigna när det gäller att beskriva gällande rätt.  
Den lagtext och förarbeten som finns för sponsring- och gåvobegreppet är väldigt 
bristfällig. Detta har inneburit att studien mestadels behandlat doktrin och praxis 
för att få en djupare och bättre förståelse. Under studien så har det varit viktigt att 
i största möjliga mån finna den senaste upplagan av doktrin för att få en så 
uppdaterad information som möjligt, samt att använda sig av primärkällan så att 
en text inte blivit tolkad upprepade gånger vilken kan påverka dess innehåll.  

1.12 Disposition 
Studiens disponeras i fortsättningen på följande sätt. I kapitel 2 ges en djupare 
introduktion till studiens grundläggande områden såsom sponsring, representation 
och gåvor. En djupare redogörelse framställs här beträffande den lagtext som 
behandlar dessa områden, där rekvisiten för respektive paragraf åskådliggörs. 
Detta görs för att läsaren ska få en bättre förståelse för de resonemang som förs 
vidare i studien. I Kapitel 3 presenteras de skatterättsliga principer som bör ligga 
till grund för en god skattelagstiftning. I kapitel 4 presenteras de rättsfall som 
analyserats i studien. Kapitlet inleds med en tabell över dessa rättsfall där det 
framgår inom vilket område den aktuella sponsringen skett samt rättsfallets utfall. 
Efter att varje rättsfall har presenterats följer en analys för att förtydliga och 
analysera domstolarnas bedömning. I slutet av kapitel 4 återfinns en övergripande 
analys för alla rättsfall som behandlats i studien där skillnaderna för när en utgift 
ska tolkas som sponsring respektive gåva förtydligas, samt en analys ur ett de lege 
ferenda perspektiv. Syftet med kapitel 4 är att redogöra för de skillnader som 
föreligger huruvida ett bidrag ska tolkas som sponsring eller gåva ur ett 
skatterättsligt perspektiv, samt att analysera den nuvarande lagtextens utformning 
för sponsring. I Kapitel 5 dras slutsatser utifrån de resonemang som lyfts fram 
fortlöpande genom studien. Studien avslutas med en slutdiskussion i kapitel 6 där 
författaren redogör för sina egna reflektioner samt ger förslag på vidare forskning.  

                                                
52	  Thurén,	  Källkritik,	  s.	  9.	  
53	  Kellgren,	  Holm,	  Att	  skriva	  uppsats	  i	  rättsvetenskap,	  s.	  76-‐77.	  
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2 Sponsring 

2.1 Inledning 
Enligt svensk skatterätt ska det totala nettot av ett företags räkenskapsår tas upp 
till beskattning. Detta belopp är det som är kvar av intäkterna efter att kostnaderna 
för att förvärva och bibehålla dem dragits av.54 Sponsringsutgifter regleras i 16 
kap. 1 § IL som är en huvudregel för avdragsrätt inom näringsverksamhet. Det är 
både viktigt och komplext att tolka detta i förhållande till sponsring.55 Idag finns 
det ingen definition för sponsring som är allmänt accepterad Det finns dock flera 
olika aktörer utöver RR som jag tidigare nämnde, som gjort försök till att skapa en 
allmänt accepterad definition.56  
      Ekonomistyrningsverket som är en statlig myndighet under 
finansdepartementet kom år 2002 med sin definition av begreppet sponsring.  
 

”En överenskommelse varigenom en sponsor tillhandahåller den sponsrade 
parten kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot exponering av ett 
företagsnamn eller varumärke och eventuellt andra förmåner. Sponsring är ett 
affärsmässigt samarbete till ömsesidigt nytta för parterna.”57 
 

En annan definition som är äldre och fått mycket uppmärksamhet både 
internationellt och nationellt sett är framtagen av Meenaghan och förekommer 
även idag. 
 

”Sponsorship can be regarded as the provision of assistance either financial 
or in kind to an activity by a commercial organization for the purpose of 
achieving commercial objectives”.58  

 
Dessa två definitioner skiljer sig ifrån varandra på så sätt att i den förstnämnda 
krävs det att de inblandande parterna upprättat ett avtalsförhållande sinsemellan 
och enligt den andra behöver det inte föreligga något avtalsförhållande alls. 
Vidare så anser jag att dessa två är mer genomarbetade än den som RR bidragit 
med.59 
 
 
 
 
 

                                                
54	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  13.	  
55	  Antonson,	  Båvall,	  Representation	  &	  Sponsring,	  upplaga	  9,	  s,	  184.	  
56	  Se	  kapitel	  1.1	  
57	  Ekonomistyrningsverket,	  ESV	  2002:15	  Sponsring	  som	  finansieringskälla?,	  2002	  
58	  Meenaghan,	  European	  Journal	  of	  Marketing	  1983,	  s.	  9.	  
59	  Se	  kapitel	  1.2 
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2.2 Sponsring 
Ur ett externredovisningsperspektiv ses sponsring som en 
marknadsföringskostnad.60 Kostnader som för näringsidkare är avdragsgilla enligt 
16 kap. 1 § IL som lyder enligt följande:  
 

”Utgift för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad. 
Ränteutgifter och kapitalförluster skall dras av även om de inte är sådana 
utgifter”. 

 
För att kunna göra avdrag för sponsring krävs det att kostnaderna ska medverka 
till att bibehålla eller förvärva verksamhetens inkomster. För att detta ska vara 
giltigt fordras det även en koppling mellan verksamheten och kostnaden. 
Emellertid krävs det i stora drag enbart att denna kostnad existerat, om den har 
något samband men en inkomst är irrelevant och svårkontrollerat i 
sammanhanget. Storleken på kostnadsbeloppet är också oviktigt eftersom att det 
inte är SKVs eller domstolarnas sak att besluta om affärsmässiga bedömningar.61 
SKV hävdar dock i ett ställningstagande att kostnadsbeloppet måste motsvara 
marknadsvärdet för den motprestation som sponsorn erhåller för att avdraget ska 
gillas.62  Sponsring har också på senare år influerats allt mer utav ett CSR 
perspektiv där företag tar ett samhällsansvar. Detta kan ske på så sätt att ett 
företag i sin marknadsföring uttrycker att de stödjer ett sjukhus eller 
hjälporganisationer mm.63  
      Skatteutskottet har flera gånger yrkat på en separat lagstiftning för sponsring 
men detta är något som regeringen har avslagit gång på gång.64 

2.3 Motprestation 
Enligt SKVs ställningstagande ska det i sponsringsavtalet tydligt framgå hur 
sponsringen är uppbyggd samt vilka prestationer och motprestationer som 
föreligger för parterna.65 
      Avdragsrätten för marknadsföringskostnader i form av reklam och sponsring 
är lättast att avgöra då sponsorn erhållit en tydlig motprestation. Detta kan 
exempelvis ske genom affischering, reklamskyltar eller en ljusreklam på en 
husfasad. Vidare är det avsevärt mycket svårare att göra en värdering för 
avdragsrätten då det inte föreligger ett tydligt samband mellan det ekonomiska 
bidraget och motprestationen samt i de fall där bidraget inte kan kopplas ihop med 
den egna verksamheten.66 Sponsorn behöver inte erhålla en direkt motprestation 

                                                
60	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  22.	  
61	  Lodin,	  Lindencrona,	  Melz,	  Silfverberg,	  Inkomstskatt,	  s.	  83.	  
62	  Skatteverket,	  skatteverkets	  ställningstagande,	  2005.	  
63	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  58-‐59.	  
64	  Bet	  2000/01:SKU27.	  
65	  Skatteverket,	  skatteverkets	  ställningstagande,	  2005.	  
66	  Antonson,	  Båvall,	  Representation	  &	  Sponsring,	  upplaga	  8,	  s,	  229.	  
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för att yrka på avdrag i de fall då båda verksamheterna har ett tydligt samband 
med varandra.67 
      Både i doktrin och i praxis framkommer det att sponsorn får ta emot 
avdragsgilla gåvor i form utav en motprestation från den sponsrade parten.68  
Gåvan måste dock motsvara värdet på den ekonomiska ersättning som utgått.69 
Vidare så framkommer det i domen att en motprestation kan omfattas av både 
indirekta och direkta tjänster. Detta beroende på om det finns en koppling mellan 
de båda parternas verksamheter och om den indirekta tjänsten kan leda till en 
växande omsättning hos sponsorn.  

2.4 Representation 
Redan år 1963 stiftades det regleringar för representation och sedan dess har deras 
utformning förändrats flertalet gånger. Anledningen till att lagen stiftades var för 
att stävja avdrag för personliga levnadskostnader. Det finns ingen uttryckt 
definition för vad begreppet representation innebär men det framställs allt som 
oftast som gästfrihet och värdskap mm, för en specifik och avgränsad skara.70 
Representation är vanligt förekommande i sponsorssammanhang. Det kan 
innebära att sponsorn till exempel blir bjuden på middag, teaterföreställningar, 
hotellrum, mat och dryck mm av sponsorsmottagaren i samband med ett 
evenemang.71 Dessa sponsorskostnader regleras i 16 kap. 2 § IL och avdragsrätten 
skiljer sig här ifrån den som återfinns i 16 kap. 1 § IL.  Vid representation får 
endast de utgifter som har ett direkt samband med näringsverksamheten dras av. 
Det direkta sambandet är stiftat för att inte sponsorerna ska ha möjlighet att göra 
avdrag för personliga levnadskostnader.72 
      I princip kan man dela in representationen i två olika slag. Den vanligaste 
delen är då sponsorn exempelvis får entrébiljetter i form utav en motprestation. 
Dessa entrébiljetter kan i sin tur nyttjas i form utav en representation gentemot 
sponsorns kunder. Detta har prövats tidigare i det så kallade Pharmaciamålet RÅ 
2000 ref. 31. RR ansåg att biljetterna var innanför ramen för avdragsrätten för 
representation men att sponsringen inte ansågs vara avdragsgill på grund utav att 
sponsringskostnaden i den här delen inte ansågs vara skälig.73 Det finns inga 
lagförda beloppskriterier när det gäller representation förutom när det kommer till 
måltider. SKV har dock kommit med sina rekommendationer som torde följas av 
rättstillämparen.74  
      Skatteverket påpekar i sina allmänna råd att skattskyldiga ska beakta en viss 
försiktighet vid representation kopplat till affärsförhandlingar. Vidare så är det 
väsentligt att representationen ingår i själva förhandlingarna för att det ska 
                                                
67	  Skatteverket,	  skatteverkets	  ställningstagande,	  2005.	  
68	  RÅ	  2000	  ref.	  31	  
69	  Antonson,	  Båvall,	  Representation	  &	  Sponsring,	  upplaga	  8,	  s,	  225.	  
70	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  112.	  
71	  Skatteverket,	  skatteverket	  meddelanden,	  2004.	  
72	  Skatteverket,	  skatteverket	  meddelanden,	  2004.	  
73	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  112.	  
74	  Skatteverket,	  Skatteverkets	  allmänna	  råd,	  2004,	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  
inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  112.	  
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föreligga ett direkt samband gentemot kostnaden. Vid återkommande 
representationer av en och samma person/personer så kan det förekomma inslag 
av sådana kostnader för gästfrihet som inte är avdragsgilla likaså om personen i 
fråga inte har ett direkt samband till förhandlingen. Skatteverket anser vidare att 
ett direkt samband också kan saknas beroende på vilken ort representationen äger 
rum på och ställer sig kritiska till avdrag för representation som skett utanför 
orterna där parterna är verksamma.75   
      Det torde dock kunna antas att representationsgåvor av ett mindre värde såsom 
ett par hundra kronor är avdragsgilla trots att ett samband till den skattskyldigas 
verksamhet inte föreligger.76 

2.5 Sponsring vid forskning och utveckling 
En annan bestämmelse som kan medföra avdragsrätt vid sponsring är den så 
kallade FoU-regeln som finns i 16 kap. 9 § IL.77 Här krävs inte ett lika starkt 
samband mellan utgift och näringsverksamheten som vid representation. För att 
kunna tillämpa denna regel krävs det enligt 16 kap. 9 § IL att utgifter för 
forskning och utveckling har eller kan antas få betydelse för givarens 
huvudsakliga verksamhet. Det svagare sambandet framgår tydligt vid en 
jämförelse mellan rekvisiten då det vid representation krävs ett ”direkt samband” 
och för FoU-regeln enbart att ”utgiften har eller kan antas få betydelse” för att 
kunna göra avdrag. Det ursprungliga syftet med FoU var inte att öka 
avdragsmöjligheterna utan istället förenkla tillämpningen utav dem.78  

2.6 Gåvor 
Gåvobegreppet är stadgat i 9 kap. 2 § IL men det föreligger ingen uttryckt 
definition i lagstiftningen. Det finns inte heller någon allmänt accepterad 
definition i varken skatterätten eller civilrätten där gåvobegreppet härstammar 
ifrån.79 Det framgår dock tydligt i 9 kap. 2 § IL att gåvor inte är avdragsgilla. De 
rekvisit som ska vara uppfyllda för att det ska anses vara en gåva är: 
förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt. Förmögenhetsrekvisitet 
innebär att det sker en förmögenhetsöverföring där givarens förmögenhet minskar 
och mottagarens ökar.80 Det andra rekvisitet frivillighet betyder att överföringen 
av gåvan inte ska baseras på en skyldighet att prestera någon motprestation av 
något slag. Det sista rekvisitet är gåvoavsikt och innebär att givaren har för avsikt 
att öka mottagarens förmögenhet. Detta ska vara den huvudsakliga avsikten och 
något affärsmässiga motiv får inte vara den huvudsakliga avsikten.81 Detta kan 
innebära att domstolar kan antas utgå ifrån att det är en gåva istället för sponsring 
varje gång motprestationen inte existerar eller är för liten.82 

                                                
75	  Skatteverket,	  Skatteverkets	  allmänna	  råd,	  2004.	  
76	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  114.	  
77	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  23.	  
78	  Prop.	  1989/90:110	  s.	  610.	  
79	  Englund,	  Silfverberg,	  Beskattning	  av	  arv	  och	  gåva,	  s.	  104-‐105.	  
80	  Silfverberg,	  SN	  1993,	  s.	  696-‐697.	  
81	  Englund,	  Silfverberg,	  Beskattning	  av	  arv	  och	  gåva,	  s.	  104-‐105.	  
82	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  68-‐69.	  
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3 Skatterättsliga principer 

3.1 Inledning 
En skatt resulterar i flertalet effekter förutom de statsfinansiella, både på ett 
indirekt- och direkt sätt. I det här kapitlet åskådliggörs några principer som bör 
beaktas för att uppnå en fungerande skattelagstiftning. Samtliga principer är tagna 
ifrån Sven-Olof Lodin artikel: Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning.83 
Principerna kommer att används som ett verktyg i syfte att utvärdera om 
lagstiftningens utformning för sponsring bör förbättras eller inte.84 

3.2 Effektivitet 
Effektivitet bör vara ett generellt krav för all skattelagstiftning och innebär att 
varje skatt ska ha ett tydligt syfte som ska vara den huvudsakliga avsikten för 
lagstiftningens utformning. Detta torde vara en självklarhet och bör beaktas vid 
varje skatteåtgärd.85 Är utformningen av en skatt väldigt ineffektiv så kan detta 
istället leda till samhällsekonomisk förlust.86 

3.3 Förutsebarhet 
För att ett skattesystem ska anses vara rättssäkert krävs det att de skattskyldiga ska 
kunna förutse hur skattelagstiftningen ska tillämpas. Detta är ett viktigt kriterium 
för att skatten ska framstå som legitim. I de fall en skatteföljd anses vara för 
oförutsebar kan det leda till bolagen istället låter bli att göra en transaktion 
eftersom de inte kan förutse konsekvenserna utav det. En förutsebar lagstiftning 
fordrar en tydlig utformning som inte innefattar några stora områden som kan 
orsaka tolkningssvårigheter eller utgör värderande element. Utöver att 
lagstiftningen är förutsebar krävs det också att myndigheter och domstolar 
tillämpar den på ett förutsebart sätt, det vill säga utan att göra egna värderingar 
som kan skapa osäkerhet. Lodin hävdar att den samhällsekonomiska kostnaden 
som osäkerhet och oförutsebarhet medför är stor och leder till en försämrad 
lojalitet mot skattesystemet.87 

3.4 Likformighet och neutralitet 
En likformig skatt innebär att fall som är likartade varandra ska behandlas lika.88 
Detta gäller både vid utformning av lagstiftning och vid rättstillämpning.89 
Likformighet finns föreskriven i 1 kap. 9 § i Regeringsformen (1974:152) (RF) 
och innebär att domstolar och förvaltningsmyndigheter med mera ska beakta allas 
likhet inför lagen på ett opartiskt sätt samt utgå ifrån sakliga resonemang. Om 
skatten undgås genom att bolagen utför en liknande handling och detta inte varit 

                                                
83	  Lodin,	  SN	  2007,	  s.	  477-‐490.	  
84	  Se	  kapitel	  4.11	  
85	  Lodin,	  SN	  2007,	  s.	  478.	  
86	  Lodin,	  SN	  2007,	  s.	  478.	  
87	  Lodin,	  SN	  2007,	  s.	  483.	  
88	  Lodin,	  SN	  2007,	  s.	  484.	  
89	  Lodin,	  Lindencrona,	  Melz,	  Silfverberg,	  Simon-‐	  Almendal,	  Inkomstskatt,	  s.	  45-‐47.	  
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syftet med stiftande av lagen, kan detta leda till en snedvriden effekt som kan 
skada samhällsekonomin, på så sätt att företag till exempel väljer mindre 
ekonomiskt effektiva alternativ.90 Detta kan enligt Lodin påverka prissättning och 
investeringsbeteende hos företag på ett negativt sätt. Det torde istället vara 
effektivast om företagen har en neutral bild utifrån deras handlingar i förhållande 
till skattelagstiftningen. Det vill säga att lagstiftningen inte får medföra att det blir 
viktigare för bolagen att minimera skatten än att maximera deras vinst eller 
inkomst. Lodin hävdar vidare att generella regler ofta leder till en neutralt och 
likformigt skattelagstiftning och att specialregler ofta stävjar detta. Överlag är det 
därför att föredra breda skattebaser med låg skattesats istället för smala 
skattebaser med hög skattesats.91 Vid utformning av ny lagstiftning är neutralitet- 
och likformighetsprincipen nära kopplade till varandra. Detta eftersom en 
likformig lagstiftning medför en ökad neutralitet. En neutral lagstiftning ökar 
också likformigheten på så sätt att skatteflyktsmöjligheterna försvåras.92  

3.5 Synlighet 
Hög synlighet innebär att bolagen är medvetna om att skatten existerar och detta 
är betydelsefullt ur ett demokratiskt perspektiv. Lodin hävdar att en övervägande 
stor del av den svenska skattelagstiftningen har en låg synlighet.93 Den svenska 
offentliga sektorn hade år 2007 totalt 1 447 miljarder kronor i skatteintäkter, av 
dessa hänförs 1 300 miljarder kronor till skatter med en låg synlighet. Detta kan 
exemplifieras med att de svenska medborgarna inte är insatta i hur högt det 
verkliga skatteuttaget på arbete är. Den enskilde arbetstagaren får till exempel inte 
någon gång information om hur stort beloppet för arbetsgivaravgifter som tas ut 
på deras inkomst är. Vad som utgör kommunal skatt respektive 
statliginkomstskatt har arbetstagaren ännu sämre uppfattning om. Arbetstagarna 
erhåller endast mer specificerad information när de får deras deklarationer och 
undertecknar den. Någon uppdelning för vad som utgör kommunal skatt 
respektive statlig inkomstskatt åskådliggörs dock inte. Antas SKVs förslag om att 
slopa undertecknande av deklarationen så torde skatternas synlighet försämras 
ytterligare.94 
      Skatter med hög synlighet är till exempel fordonsskatt och fastighetsskatt. 
Dessa fastslås var för dig och kan därmed uppfattas som orättvisa och har därmed 
svårare att vinna legitimitet hos medborgarna. Skatter som har en hög synlighet 
uppfattas oftast som högre i jämförelse med skatter som har en låg synlighet. 
Detta medför att kravet på en utförlig motivering för skatter med en hög synlighet 
blir viktigare för att allmänheten ska acceptera skatten.95 
 

                                                
90	  Lodin,	  Lindencrona,	  Melz,	  Silfverberg,	  Simon-‐	  Almendal,	  Inkomstskatt,	  s.	  45.	  
91	  Lodin,	  SN	  2007,	  s.	  484.	  
92	  Lodin,	  Lindencrona,	  Melz,	  Silfverberg,	  Simon-‐	  Almendal,	  Inkomstskatt,	  s.	  45-‐48.	  
93	  Lodin,	  SN	  2007,	  s.	  485.	  
94	  Lodin,	  SN	  2007,	  s.	  485.	  
95	  Lodin,	  SN	  2007,	  s.	  485-‐186.	  
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3.6 Legitimitet 
Legitimitet berör många olika faktorer och skattens legitimitet är väsentlig för att 
skatten i det långa perspektivet ska bli samhällsekonomisk effektiv, samt att 
invånarna är lojala mot skatten. Detta innebär att de som bär upp skatten måste 
anse att skatten är korrekt konstruerad.96 Beroende på skattetrycket så krävs detta i 
olika omfattning, en skatt med högt skattetryck kräver en högre legitimitet än de 
med ett lägra skattetryck för att den ska accepteras av medborgarna. En skatt som 
utav medborgarna anses vara orättvis konstruerad kan aldrig fungera med 
framgång eller vinna legitimitet. Lodin menar vidare att synlig skatt kräver en 
högre legitimitet än en skatt som inte syns i samma utsträckning. Slutligen kan det 
konstateras att en skatts legitimitet är ett övergripande krav för hur väl uppfyllda 
andra principer är för en framgångsrik skatt.97 
 
 
  

                                                
96	  Lodin,	  SN	  2007,	  s.	  480.	  
97	  Lodin,	  SN	  2007,	  s.	  480.	  
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4 Rättsfallgenomgång och rättsfallsanalys 

4.1 Inledning 
Avdragsrätten för sponsring regleras i 16 kap. 1 § IL, för representation i 16 kap. 
2 § IL och för gåvor i 9 kap. 2 § IL. De största svårigheterna består i att bedöma 
sambandet mellan olika organisationer då det föreligger en indirekt motprestation 
från mottagaren. I de fall då det sker direkta motprestationer såsom till exempel 
marknadsföring av olika slag är urskiljningen huruvida det ska medges avdrag 
eller inte lättare att göra. Det är enligt Påhlsson självklart att avdragsrätten är 
tillämplig vid traditionell marknadsföring av företagets logotyp och dess 
produkter. Det råder dock en större osäkerhet vad gäller avdragsrätten för 
identitets- och imageskapande handlingar.98  I det här kapitlet redovisas och 
analyseras nedanstående rättsfall, tabellen bygger på den tabell som Påhlsson 
åskådliggör i sin monografi:99 
 
Rättsfall    Område  Avdrag 
RÅ 2010 ref. 33   Massgåva  Delvis 
dnr 93-13/D och HFD 2014 ref. 62 Miljö   Delvis 
RÅ 2000 ref 31 I   Kultur   Delvis 
RÅ 2000 ref 31 II   Miljö   Ja  
KamR mål nr 2281-13  Välgörenhet  Nej 
Rå 1976 ref 1271 I   Miljö   Delvis 
Rå 1976 ref 1271 II   Miljö   Nej 
KamR mål nr 6371-10  Idrott och kultur Delvis 

4.2 RÅ 2010 ref. 33 

4.2.1 Sammanfattning RÅ 2010 ref. 33 
Fallet handlar om Sapa Profiler AB som gjort avdrag för utgifter av gåvor i form 
av reklam vars värde högst var 500 kr inklusive moms. SKV avvek genom beslut 
den 18 december 2002 från Sapa Profiler ABs självdeklaration som är upprättad 
för bolag inom inkomstslaget näringsverksamhet. SKV påförde bolaget ett 
skattetillägg samt återförde 115 633 kr till beskattning av det totala yrkade 
avdraget 1 437 022 kr. 
      Fallet prövades i RR där SKV yrkade att bolaget för inkomsttaxeringen år 
2002 enbart skulle beviljas avdrag för de reklamgåvor som har ett inköpspris av 
högst 180 kr/st exklusive moms. SKV påvisade att om en gåva ska ses som en 
reklamgåva krävs det att gåvan ska medföra reklam för den givande parten. I 
vanliga fall liksom i detta, rör det sig om olika produkter som är försedda med det 
givande bolagets logotyp. Produkterna måste också vara menade för allmänheten, 
tänkbara blivande kunder eller större kundkretsar. Med detta menas att gåvan i 
form av produkter ska vara utav en personlig art. 

                                                
98	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  40.	  
99	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  40.	  
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      I det här fallet rörde det sig om produkter såsom olika klädesplagg, termosar, 
guldpennor, ryggsäckar och Delicard. Klädesplaggen omfattade polotröjor, shorts, 
skjortor, fleecetröjor, blusar, tenniströjor och jackor. Plaggen kan oftast ges i olika 
storlekar och färger samt att de är av god kvalitet. SKV yrkar att dessa gåvor är 
utav en exklusiv karaktär och därav inte av ett ringa värde samt att plaggen har en 
personlig karaktär. De andra produkterna som givits bort som gåvor har köpts in i 
ett mycket litet antal. Med detta som bakgrund samt med produkternas höga 
inköpspris i åtanke hävdar SKV att även dessa köpts in för att kvalificeras som 
gåvor av personlig- och exklusiv karaktär. SKV påvisar att ringa värde innebär ett 
inköpspris som inte överstiger 180 kr exklusive moms för inkomsttaxeringen år 
2002 och att produkter med ett högre värde inte är av ringa värde och att de då 
inte ska ses som en reklamgåva som medför att den är avdragsgill. 
      Bolaget yrkade för att de gåvor som de gett bort är reklamgåvor och därmed 
avdragsgilla. Vidare så anser de att det inte finns något uttryckt belopp i varken 
lagstiftning, förarbeten eller praxis för vad en reklamgåva kan vara värd.   
      RR förkunnade en enhällig dom år 2010. De hänvisade till huvudregeln för 
avdrag 16 kap. 1 § 1 st. IL att utgifter i inkomstslaget näringsverksamhet är 
avdragsgilla i den mån de bidragit till att bibehålla eller förvärva inkomster. 
Avdragsbegränsningar för representation och representationsgåvor återfinns sedan 
i 16 kap. 2 § IL och dessa är avdragsgilla om de uppgår till ett skäligt värde. I 9 
kap. 2 § IL återfinns bestämmelser för att gåvor inte är avdragsgilla. RR ansåg 
vidare att syftet med reklamgåvor torde vara att göra givarens produkter och 
varumärke välkända. Detta kan ske på så sätt att artiklar som är försedda med 
givarens logotyp ges bort. Syftet med detta bör vara att en större krets erhåller 
dessa artiklar. Om värdet på en bortgiven produkt kan jämföras med det 
reklamvärde som produkten ger är 9 kap. 2 § IL inte tillämplig. RR följer också 
den linje som bolaget hänvisat till att det inte föreligger något beloppskriterium 
vad gäller beloppsgränser för reklamgåvor. Med detta ansåg de vidare att en 
bedömning ska det ske utifrån det enskilda fallet. SKV har medgett bolaget 
avdrag med 200 kr per produkt inklusive moms. RR valde att gå på KamR linje 
och ansåg att bolaget får göra avdrag för de reklamgåvor som har ett inköpspris på 
350 kr inklusive moms eller är utav ett mindre värde. Det är också endast de 
produkter som är försedda med givarens logotyp som är avdragsgilla.  
      Detta innebär att RR avslog SKVs överklagan och medger bolaget avdrag för 
produkter som har ett inköpspris på 350 kr inklusive moms. De ansåg också att 
det inte är skäligt att påföra bolaget något skattetillägg då SKV gjort olika 
värderingar varje år. 

4.2.2 Analys RÅ 2010 ref. 33 
Med utgångspunkt i den skatterättsliga lagstiftningen så är konsekvenserna för om 
det skulle vara en reklamgåva eller representation väldigt olika. Bolaget har i det 
här fallet valt att inte beakta produkter vars värde överstiger 500 kr som 
reklamgåvor efter att de tagit del utav mål KamR i Jönköping i mål nr 2750-1999. 
Detta anser jag påvisar att det råder en osäkerhet kring hur den nuvarande 
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lagstiftningen på det här området ska tolkas eftersom KamR gjort denna 
bedömning. De gåvorekvisit som finns föreskrivna i praxis och doktrin är 
förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt.100 Företaget torde här ha en 
gåvoavsikt vad gäller de bortgivna produkterna men med en företagsekonomisk 
grundtanke. Eftersom att mottagarna av produkterna gör reklam för bolaget då de 
använder dem kan detta ses som att bolaget erhåller ett reklamvärde. Vad gäller 
den förmögenhetsöverföring som sker ansåg RR här att de produkter som haft ett 
inköpspris som överstiger 350 kr inklusive moms ska tolkas som gåva och dessa 
är inte avdragsgilla enligt 9 kap. 2 § IL. De artiklar som överstiger 350 kr 
inklusive moms får då anses utgöra en beloppsgräns för ett ringa värde, det vill 
säga att de produkter som överstiger detta värde innehar ett betydande 
förmögenhetsvärde. Detta anses utgöra rekvisitet förmögenhetsöverföring vid 
urskiljning av gåva. RR tydliggör i den här domen att i de fall personer fått välja 
en specifik storlek så är detta inte tillräckligt för att produkten ska anses ha en 
sådan personlig karaktär som diskvalificerar avdragsmöjligheter enligt 16 kap. 1 § 
IL. Reklamgåvor skiljer sig ifrån representationsgåvor på så sätt att syftet med 
dessa är att göra varumärket känt för en större krets samt att de inte har något 
personligt värde. Medan en representationsgåva är ansedd för en snävare skara 
människor.101 Detta konstateras också i fallet ovan eftersom att produkterna ges 
till en stor krets och detta är inte en del utav några förhandlingar. Syftet med 
reklamgåvor är att göra bolaget allmänt känt. I det här fallet träffas bolaget av 
reklamgåvobeskattning 16 kap. 1 § IL eftersom gåvoöverföringen inte sker i 
samband med någon förhandling vilket det måste göra för att anses utgöra 
representationsgåva.102 I fallet konstateras också att det inte behöver föreligga 
något samband mellan givaren och mottagaren för att artiklar av den här arten ska 
vara avdragsgilla. 

4.3 Förhandsbesked dnr (diarienummer) 93-13/D och HFD 2014 ref. 62 

4.3.1 Sammanfattning Förhandsbesked dnr (diarienummer) 93-13/D och 
HFD 2014 ref. 62 
Skatterättsnämnden (SRN) meddelade den 24 april år 2014 ett förhandsbesked 
vad gäller klimatkompensation i mål dnr 93-13/D. På grund utav sekretess vid 
förhandsbeskedet så utelämnades bolagets namn. Bolaget X AB säljer kravmärkta 
jordbruksprodukter. Alla bolagets produkter kommer från jordbruk där det inte 
används kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Företaget har under flera 
år enbart sålt produkter som producerats i Sverige men har de senaste åren även 
importerat en del varor. Bolaget har en tydlig miljöprofil och deras produkter 
präglas av ett miljötänk. Detta medför att de klimatkompenserar för alla deras 
transporter. Bolaget har kostnader för ett konsultföretag som beräknar och 
analyserar i hur stor utsträckning bolaget påverkar klimatet. Bolaget har också 
kostnader för plantering av träd som en följd av företagets klimatkompensation. 
                                                
100	  Se	  kapitel	  2.6	  
101	  Se	  kapitel	  2.4	  
102	  Se	  kapitel	  2.4	  
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Klimatkompenseringen sker på så sätt att bolaget köper in VER (Verified 
Emission Reduction) så kallade utsläppskrediter och dessa ska skiljas från EU:s 
och FN:s utsläppsrätter.  
      Trädplanteringen sker på så sätt att ett konsultföretag förser bolaget X med 
uppgifter vad gäller bolagets koldioxidutsläpp under året. Bolaget X köper sedan 
utsläppskrediter genom konsultföretaget av den certifierad organisation för ett 
belopp motsvarande de koldioxidutsläpp som bolaget tillgodoser. Organisationen 
använder de pengar de erhåller från givarna till att plantera träd. För dessa 
kostnader yrkade bolaget X för klimatkompensation för 2012 års taxering.  
      SKV hade dock en annan syn och menade att de inte är avdragsgilla. De 
menade att klimatkompensation är en utgift för att skapa en allmän goodwill och 
att det inte heller existerade någon mätbar motprestation. Vidare så ansåg SKV att 
sambandet mellan bolaget X och den certifierad organisations verksamheter inte 
var starkt nog för att medge avdrag. 
      Bolaget X påpekar att klimatkompensationen enbart gjorts för den andel av 
verksamheten där de inte kan klimatkompensera på annat sätt. Bolaget hävdar 
också att ingen utav delarna för klimatkompensationen skett utifrån ett benefikt 
syfte. De anser istället att utgifterna har ett affärsmässigt motiv. Avdragen ska ske 
för räkenskapsåret 2001. 
      SRN anser att beloppet är utav ringa värde i förhållande till Bolaget X totala 
omsättning och väger in detta i sin slutgiltiga bedömning. De diskuterar vidare om 
Bolaget X fått en motprestation utav mottagaren och i så fall torde ett fullt avdrag 
medges enligt 16 kap. 1 § IL. I praxis och doktrin har det stadgats att det inte 
enbart behöver vara direkta motprestationer utan även indirekta. I så fall utesluts 9 
kap. 2 § IL om det är ett tillräckligt starkt samband mellan Bolaget X och den 
certifierade organisationens verksamheter. I bedömningen ska också beaktas att 
allmänheten fått en ökad medvetenhet vad gäller miljöfrågor. Detta gäller också 
miljöanpassade produkter. Bolag X har en stark miljöprofil och det torde vara 
skäligt för bolaget att ha en miljöanpassad verksamhet även för de negativa 
effekter verksamheten har på miljön.  
      Med detta som underlag och framförallt att det föreligger ett starkt samband 
mellan givaren och mottagaren anser SRN att 9 kap. 2 § IL inte är tillämplig och 
att Bolaget X ska medges fullt avdrag enligt 16 kap. 1 § IL. 
      Målet har tre skiljaktiga nämndemän och de anser att de sakliga förhållandena 
i målet ska ställas mot den praxis som växt fram för sponsring. Huvuddelen av 
Bolaget X kunder befinner sig i Sverige men ett fåtal finns också i övriga Norden. 
Planteringen utav träden sker inte i Sverige utan i ett annat land där bolaget inte 
har kunder eller producenter. De anser vidare att eftersom planteringen sker i 
andra länder så torde inte 16 kap. 1 § IL vara tillämpbar och att motprestationen 
då saknar ett sådant direkt samband som krävs för att medges avdrag. För att 
styrka detta anser de vidare att klimatkompensationen inte heller används i 
företagets marknadsföring och att man då kan ifrågasätta motprestationen. På så 
sätt medför inte utgifterna att verksamheten bibehåller eller ökar sina intäkter och 
utgifterna ska då istället beaktas som gåvor enligt 9 kap. 2 § IL. 
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      Fallet prövades sedan i HFD 2014. ref 62 där det visar sig att Bolaget X är 
detsamma som Saltå Kvarn AB och att träden planteras i Uganda. Vad gäller 
utgifterna för utsläppskrediterna så bedömer HFD att de inte ska vara avdragsgilla 
enligt 16 kap. 1 § IL. De anser att utgifterna skapar förutsättningar för att i 
framtiden plantera träd av en mer privat karaktär. De anser vidare att bolaget inte 
heller erhåller någon direkt motprestation.  HFD anser inte heller att det föreligger 
något samband mellan Saltå Kvarns verksamhet vad gäller ekologiska produkter 
och trädplanteringen. 
      HFD ändrar därmed SRN avgörande och Saltå Kvarn AB medges inte avdrag 
för utgifterna gällande utsläppskrediterna enligt 9 kap. 2 § IL. 

4.3.2 Analys Förhandsbesked dnr 93-13/D och HFD 2014. ref 62 
HFD 2014. ref 62 är en sådan dom som träffas av både en direkt- och indirekt 
motprestation. Detta fall visar på att det råder en osäkerhet för vad som gäller på 
detta område. Fyra olika instanser har dömt fallet: Länsrätten (LR), KamR, SRN, 
HFD och deras bedömningar har gett tre olika utfall. Bolaget yrkade för avdrag 
vad gäller den trädplantering som var utav en mer indirekt karaktär och som 
skedde i samband med dessa koldioxiduträkningar.  
      I fallet fick bolaget enbart avdrag för den direkta motprestation de erhöll. 
Bolaget förvaltar inte denna information till något för bolaget gynnsamt och min 
uppfattning är därför att avdrag inte borde medgetts för den direkta 
motprestationen. Det framkommer inte i rättsfallet att dessa uppgifter används för 
att förvärva eller bibehålla inkomster om de inte används i samband med 
trädplanteringen. Används de enbart i samband med trädplanteringen och är 
avdragsgilla så torde även trädplanteringen vara avdragsgill.103 
     Bolaget hävdar att i de fall där bidrag inte har ett benefikt syfte så torde 
gåvoavsikten inte vara uppfylld som är ett rekvisit för att 9 kap. 2 § IL ska vara 
tillämpbar.104 Jag anser att de skiljaktiga i SRN har en poäng i att avdrag inte 
borde medges eftersom klimatkompensationen inte används i reklamsyfte och 
därav medför det inte heller någon indirekt motprestation för bolaget. På så sätt 
resulterar inte trädplanteringen att företaget bibehåller eller förvärvar sina 
inkomster. Saltå Kvarn AB agerande ter sig dock avvikande om syftet inte är att 
uttrycka detta i sin kommunikation gentemot omvärlden. Det kan också vara så att 
bolaget har för avsikt att använda det i reklamsyfte men ännu inte gjort detta. 
HFD ger inget förtydligande angående huruvida det spelar någon roll att 
planteringen utav träden sker i ett land där bolaget varken har kunder eller 
producenter. HFD ansåg dock i det här fallet att det inte förelåg ett tillräckligt 
starkt samband mellan givarens- och mottgararens verksamheter. Detta samband 
torde vara starkare om båda aktörernas verksamheter hade ett mer utpräglat fokus 
på Sverige ur ett miljöperspektiv. Givaren torde då kunna erhålla en indirekt 
motprestation som uppfyller kraven för avdrag.105 
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      Jag anser dock att den här domen hade fått ett annat utfall om bolaget använt 
trädplanteringen i omfattande reklamkampanjer. Detta på grund utav att bolaget 
då kan yrka på att transaktionerna används för att förvärva inkomster och att de tar 
ansvar ur ett CSR perspektiv. 16 kap. 1 § IL torde då vara uppfylld.106  

4.4 RÅ 2000 ref 31 I 

4.4.1 Sammanfattning RÅ 2000 ref 31 I 
I det här fallet antas bolaget Procordia AB nedan kallat Procordia, samt dess två 
dotterbolag som år 1989 den 2 juni slutit ett avtal med den Kungliga teatern AB 
(Operan) om sponsring.  
      Procordia blir genom avtalet Operans huvudsponsor och har rätt att uttrycka 
detta i sin marknadsföring. De har också rätt att utan ytterligare utgifter förfoga 
över fem tillställningskvällar på Operan under de åren avtalet löper över.  Bolaget 
kan välja att förfoga över alla platser till föreställningarna eller bara ett begränsat 
antal. Väljer Procordia att endast förfoga över ett begränsat antal platser så har de 
också möjlighet att använda ett av Operans representationsrum. Väljer de istället 
att förfoga över en hel föreställning så kan de disponera över hela Operahuset. De 
har också de sex bästa platserna reserverade för bolaget till varje 
kvällsföreställning på Operans stora scen. Procordia får också tjugo biljetter till 
alla premiärföreställningar varje år.  I samband med premiärföreställningar har 
Procordia också möjlighet att arrangera bjudningar för sina gäster i form utav 
representation då det finns lokaler över som inte abonnerats av andra gäster. Vid 
sådana här bjudningar ansvarar Procordia för utgifter kopplat till mat och dryck. 
Avtalet innebär också att bolaget kan husera över egna föreställningar samt 
möjlighet att ha en galakväll på Operan en gång vart tredje år där Operan står för 
kostnaderna.  
      Då Operan utför utlandsturnéer så har bolaget möjlighet att göra reklam vid 
dessa evenemang eller utföra representation. Procordia förfogar över 26 biljetter 
till varje föreställning då utländska artister deltar samt har möjlighet till att 
arrangera egna bjudningar inför föreställningar. I form utav marknadsföring så 
sker en annonskampanj, informationsskrift ges ut, reklamaktiviteter framställs och 
massmediakontakter kartläggs. Bolaget måste dock uppvisa för Operan hur och 
vad de ska marknadsföra för att få detta godkänt i de fall då marknadsföring sker i 
samband med Operans namn. 
      I Operahusets ingång placeras också en tavla med uppgifter vad gäller 
Procordia sponsring. Avtalet sträcker sig över fem år och Procordia och dess 
dotterbolag betalar årligen 9 miljoner kronor vilken blir totalt 45 miljoner över 
avtalsperioden. 
      I RR hävdade Procordia att detta var en typ av sponsring och att den inte var 
avskild från annan marknadsföring. Procordia ansåg att den här typen av 
marknadsföring var den som var bäst anpassad till företagets image. Vidare anser 
de att avtalet är av en korrekt företagsekonomisk karaktär samt att styrelsen fått 
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ansvarsfrihet i frågan och att detta torde vara ett tecken på att bolaget handlat med 
affärsmässiga motiv. Detta torde utesluta 9 kap. 2 § IL eftersom de inte haft någon 
gåvoavsikt. Det krävs dock att Operans motprestation motsvarar den ekonomiska 
ersättning som de årligen erhåller. Procordia har gjort egna undersökningar för att 
mäta motprestationens effekter och dessa visar på att motprestationen har en 
sådan positiv effekt för bolaget som motsvarar det ekonomiska bidraget.  
      Det förs också en diskussion i domen huruvida detta ska betecknas som 
sponsring respektive representation. Bolaget påpekar att samarbetet frambringat 
en kontakt med kulturintresserade samt speciellt utvalda personer och att detta 
inte borde påverka förutsättningarna för avdrag negativt. Vidare anser RR att det 
faktum att bolaget uttryckligen fokuserat på en specifik målgrupp inte heller ska 
påverka avdragsmöjligheterna.  
      Vid RRs bedömning utgår de ifrån 20 § kommunalskattelagen (KL) vilket 
idag motsvarar 16 kap. 1 § IL. De anser att Procordia och dess två dotterbolag bör 
tolkas som en enhet. RR inleder med att bedöma om utgifterna är av sådan natur 
att de bibehåller eller förvärvar inkomster för bolagen.  
      RR bedömer att Procordia och dess dotterbolag ska medges avdrag för de 
utgifter som motprestationen uppskattas till för marknadsföring och disponeringen 
utav Operans lokaler.  
      Vad gäller den sponsring som skett då bolagen fått biljetter till föreställningar 
som den egna personalen i Procordia utnyttjat kan detta dras av som en 
personalkostnad. Bolaget medges dock inte avdragsrätt för de kostnader som 
hänför sig till Goodwill. 
      Den representation som skett har inte fått stort utrymme under förhandlingarna 
och RR anser att det föreligger svårigheter att bedöma avdrags storlek.  De 
utgifter som hänför sig till Operans utlandsturnéer och en personalkväll är också 
avdragsgilla. De resterande kostnaderna tas upp till beskattning. RR ansåg det 
vara komplext att fastställa ett precist avdragsbelopp eftersom en skönsmässig 
bedömning är ofrånkomlig i sådana här situationer. RR bedömde att ungefär 
hälften av det ursprungliga yrkade avdraget från bolagens sida bör vara 
avdragsgillt fördelat på Procordia och dess två dotterbolag över kontraktstiden.  

4.4.2 Analys RÅ 2000 ref 31 I 
Inledningsvis kan det konstateras att i äldre praxis än den som uppkom innan år 
2000 så har domstolarna inte fört diskussioner angående direkta motprestationer i 
förhållande till goodwill och PR. I de äldre rättsfallen fanns motprestationerna inte 
föreskrivna i avtalsinnehållet i den utsträckning som krävs idag.107 
      I RÅ 2000 ref 31 I, det så kallade Pharmarcia målet, påvisas det att om 
utgifterna ska betecknas som gåva krävs att tre rekvisit ska vara uppfyllda.108 
Utifrån dessa bedömer RR att det inte kan anses vara en gåva om motprestationen 
motsvarar det ekonomiska bidraget som Operan tillhandahåller. Motprestationen 
kan bestå utav både direkta- och indirekta tjänster, därav bör inte enbart den 

                                                
107	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  42.	  
108	  	  Se	  kapitel	  2.6	  



 30 

reklam som Operan tillhandahåller beaktas. I det här fallet består den 
huvudsakliga motprestationen utav att bolagen får tillgång till Operans lokaler och 
föreställningar. 
      Den del av motprestationen från Operan som innefattade att Procordias 
anställda och andra gäster fick disponera Operans lokaler samt de biljetter som de 
erhöll, anses utgöra personal- och representationskostnad och är likväl en direkt 
motprestation fastän avdragsgill enligt 16 kap. 2 § IL. Det finns inga lagförda 
beloppskriterier när det gäller representation förutom när det kommer till 
måltider.109 

4.5 RÅ 2000 ref 31 II 

4.5.1 Sammanfattning RÅ 2000 ref 31 II 
Falcon AB nedan kallat Falcon har gjort avdrag som dåvarande Riksskatteverket 
(RSV) motsätter sig och menar att detta avdrag inte ska godkännas. Falcon har 
gjort avdrag för sponsringsutgifter till SNF (Svenska Naturskyddsföreningen) och 
GOF (Göteborgs ornitologiska förening) med ett belopp på 100 000 kr. RSV 
yrkade också på att Falcon skulle påföras ett skattetillägg. Falcon har kostnadsfört 
dessa utgifter som sponsring. Det ekonomiska bidraget är lämnat till SNF och 
GOF för att bidra till ett projekt med namn Rädda Pilgrimsfalken. Falcon har 
genom avtalet rätt att i sin marknadsföring påvisa att de stöttar projektet Rädda 
Pilgrimsfalken. 
      RSV hävdar att Falcon på detta sätt erhåller ett visst goodwillvärde och ger 
bolaget ett bra rykte. Detta torde inte vara tillräckligt för att det ekonomiska 
bidraget ska kunna uppfattas som en reklamkostnad som är avdragsgill. Eftersom 
bidraget inte är kopplat till reklam-, representations- eller personalkostnad så 
krävs det att bidraget tillför Falcon ett direktvärde avseende samverkan med 
mottagarens verksamhet. RSV anser att detta samband saknas mellan Falcon, SNF 
och GOF. De anser att den enda motprestationen som var av väsentligt värde för 
Falcon var att i sin marknadsföring ha rätt att påvisa att de stöttar projektet Rädda 
Pilgrimsfalken medan de övriga motprestationerna var av ett obetydligt slag. Det 
faktum att försäljningen hade ökat var en följd av ökade reklamkostnader som inte 
hade med sponsringen att göra. 
      Falcon hävdar dock att en utrotad fågel inte medför något reklamvärde utan att 
det har varit viktigt att stötta projektet eftersom varumärket riskerar att tappa 
värde. Falcon har haft en Pilgrimsfalken som logotyp sedan bolaget startade år 
1896. Falcons försäljningar har också ökat då de har använt detta i diverse olika 
kampanjer. 
      I enlighet med avtalet har SNF och GOF gjort reklam för Falcons logotyp vid 
deras avelsanläggning. Falcon får också använda anläggningens konferensrum 
samt att föreningarna förbinder sig till att upplysa om samarbetet med Falcon. 
      RR anser att det föreligger ett sådant starkt samband mellan Falcon och 
projektet Rädda Pilgrimsfalken som SNF och GOF bedriver. Falcon träffas 
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därmed inte av 9 kap. 2 § IL utan medges istället fullt avdrag enligt 16 kap. 1 § 
IL. 

4.5.2 Analys RÅ 2000 ref 31 II 
En indirekt motprestation föreligger i RÅ 2000 ref 31 II då Falcon sponsrar två 
föreningar som försöker rädda Pilgrimsfalken. Det här fallet består också utav 
direkta prestationer som RR ser som irrelevanta vid sin bedömning, eftersom 
denna motprestation inte är utav ett skäligt värde sett till hela det ekonomiska 
bidraget. Falcon medges här istället avdraget på grund utav den indirekta 
motprestationen de erhåller då deras varumärke anses vara hotat. Denna 
motprestation är indirekt på så sätt att det i avtalet inte framgår att föreningarna 
ska rädda Pilgrimsfalken, utan detta är något som de redan arbetar för innan 
avtalet ingåtts. Vidare så anses denna motprestation vara utav ett skäligt värde i 
förhållande till det ekonomiska bidraget som föreningarna erhåller. Detta eftersom 
att Falcon är ett etablerat varumärke på den svenska marknaden, därav bibehåller 
bolaget sina inkomster. KamR har vid domen lagt stor vikt vid huruvida det 
föreligger ett samband mellan sponsorn och de sponsrades verksamhet och i det 
här fallet rör det sig om en dryckestillverkare och en miljöorganisation. 
Sambandet är i det här fallet Pilgrimsfalken eftersom föreningarna arbetar för att 
hjälpa den utrotningshotade fågeln och Falcon har en Pilgrimsfalk som logotyp, 
det är därför av stort intresse för bägge parter att fågeln undviker utrotning.110 
Falcon medges därför avdraget på grund av intresset för att föreningarnas 
verksamheter ska vara framgångsrika. 

4.6 KamR mål 2281-13 

4.6.1 Sammanfattning KamR mål 2281-13 
IKEA har under två räkenskapsår lämnat ekonomiska bidrag till 
välgörenhetsorganisationerna: Unicef, Rädda Barnen och Bris. De yrkar avdrag 
för denna kostnad medan SKV motsätter sig detta. IKEA hävdar att de har ett 
kommersiellt intresse utav att ge bidrag av detta slag. De påvisar också att de 
erhållit motprestationer i from utav en ökad goodwill och ett reklamvärde. De 
ekonomiska bidragen har också vart en del av IKEAs CSR arbete som innebär att 
företaget tar ansvar för samhället.  
      KamR anser att bidragen till Unicef och Rädda Barnen är utav en 
internationell karaktär som medför en betydande spridning internationellt sett. Det 
bör tilläggas att bolag av IKEAs storlek förväntas ta ett CSR ansvar. IKEA hävdar 
också att detta krav är en utav grunderna för avdragsrätten. Detta är enligt bolaget 
en normal omständighet vilket innebär att det ses som en allmän driftkostnad. Det 
ekonomiska bidraget definieras inte som en normal gåva i det här fallet utan 
beaktas istället som en remuneratorisk gåva. Detta innebär att gåvan inte är utav 
en oskälig storlek samt att den bakomliggande orsaken är att erhålla en utförd 
tjänst eller liknande. IKEA har erhållit motprestationer i form utav ökad goodwill, 
reklam och dessa kan inte betraktas som irrelevanta. IKEA anser att 
                                                
110	  Se	  kapitel	  2.3	  
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motprestationen uppgår till samma värde som det ekonomiska bidraget. Med detta 
som underlag bedömer bolaget att avdrag bör medges för hela det yrkade beloppet 
      KamR anser att det faktum att IKEA har ett kommersiellt intresse på grund av 
en förbättrad goodwill med de ekonomiska bidragen, kan inte utesluta att 
sponsring ska beaktas som gåva. Vad gäller det faktum att IKEA hävdat att 
motprestationen motsvarat utgiften så anser KamR att bolagets bevisning är 
bristfällig för hur reklamvärdet uppkommit i och med sponsringen. På grund utav 
denna bristfälliga bevisning från IKEAs sida så anser KamR att bolaget inte ska 
medges avdrag samt påföras ett skattetillägg eftersom de lämnat oriktiga 
uppgifter. 
      Danielsson är dock skiljaktig i domen och anser att IKEA ska medges det 
yrkade avdraget. Han påvisar att utgifterna hänför sig till reklamvärde och 
goodwill som bolaget erhållit i form av en motprestation samt att IKEA uppfyller 
kravet på CSR deltagande. Han medger dock att det saknas underlag som styrker 
på vilket sätt sponsringen medfört ett reklamvärde för bolaget. Detta medför att 
bolaget sannolikt inte mottagit en motprestation som motsvarar det ekonomiska 
bidraget. Med denna grund torde avdrag inte medges. Vidare ansåg Danielsson att 
för att utdöma skattetillägg krävs det att IKEA klart lämnat felaktiga uppgifter. 
Bevisbördan vilar i det här fallet på SKV. Danielsson menar att det inte finns 
tillräckligt med stöd för att bolaget ska ha lämnat en sådan felaktig uppgift. 

4.6.2 Analys KamR mål 2281-13 
IKEA har i målet inte lagt fram tillräckligt med underlag för att bevisa att det 
råder någon direkt motprestation från hjälporganisationerna. Avdraget kunde 
därför inte medges med detta som grund. Detta är dock inte nödvändigt för att 
avdraget ska medges utan det kan istället föreligga en indirekt motprestation.111 
Dessa prestationer är dock avsevärt mycket svårare att värdera.112 För att IKEA 
ska medges avdrag krävs istället att det föreligger ett starkt samband mellan 
bolaget och mottagarnas organisationer för att yrka på en indirekt 
motprestation.113 Domstolen gör här ett uttalande för att förtydliga detta.  
 

”Avdrag kan medges då det föreligger ett beroendeförhållande mellan 
givaren och mottagarens verksamhet av det slaget att en framgångsrik 
verksamhet hos den sponsrade betingar framgångsrik verksamhet hos 
sponsorn.”114  

 
Detta definierar ett samband som bygger på en indirekt motprestation.115 I Det här 
fallet så framgår det tydligt att IKEAs verksamhet inte blir mer framgångsrik 
oavsett hur bra det går för Unicef, Rädda Barnen och Bris.  

                                                
111	  Se	  kapitel	  2.3	  
112	  Antonson,	  Båvall,	  Representation	  &	  Sponsring,	  upplaga	  8,	  s.	  229.	  
113	  Se	  kapitel	  2.3	  
114	  KamR	  mål	  2281-‐13	  
115	  Se	  kapitel	  2.3	  
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      Det krävs då istället en mer direkt motprestation, till exempel att bolaget 
erhåller ett reklamvärde som skäligen motsvarar det ekonomiska bidraget. Görs 
inte detta får bolaget svårt att hävda att utgifterna är till för att bibehålla eller 
förvärva inkomster enligt 16 kap. 1 § IL. 116  Huvudprincipen vid 
inkomstbeskattning är att SKV har bevisbördan för intäkter och IKEA i det här 
fallet för de avdragsgrundande utgifterna. Domstolen ansåg i det här fallet att 
IKEAs bedömning var för bristfällig och valde istället att se till SKVs bevisning. 
Detta medför inte enbart att IKEA inte medges avdrag utan även att de påförs ett 
skattetillägg då de saknas underlag för de utförda avdragen för sponsorsutgifter. 

4.7 RÅ 1976 ref 127 I 

4.7.1 Sammanfattning RÅ 1976 ref 127 I 
Plåtmanufaktur AB (PLM) gjorde avdrag i sina inkomstdeklarationer för utgifter 
som var hänförliga till bidrag som givits till kampanjer mot nedskräpning. Dessa 
kampanjer hette ”Håll Sundet Rent” och ”Håll Skåne Rent” och avdraget uppgick 
till 235 000 kr, 211 900 kr och 178 000 kr för respektive år. Utöver detta gjorde 
PLM avdrag på 75 000 kr för utgifter de haft till Sveriges industriförbund, 
eftersom de genomför undersökningar för att se hur stor påverkan nedskräpningen 
har på djur och människor. PLM producerar och marknadsför emballage av glas, 
plåt, plast och de flesta av deras produkter är tillverkade för att enbart användas en 
gång. PLM var den enda tillverkaren av engångsglas och ölburkar i Sverige vid 
den här tidpunkten. Under 1960-talets andra hälft fördes det hetlevrade 
diskussioner om huruvida dessa engångsprodukter påverkade miljön och detta var 
också något som påverkade bolagets försäljning.  
      Med detta underlag ansåg RR att PLM ska medges det yrkade avdraget för 
bidrag till ”Håll Sundet Rent” och ”Håll Skåne Rent” eftersom de anses utgöra en 
driftkostnad för att bibehålla inkomsterna. 
      Vad gäller det yrkade avdraget för bidraget till Sveriges Industriförbund, där 
förbundet gjort undersökningar för att se hur engångsprodukter påverkar djur och 
människor, ansåg RR att detta projekt är utav en allmän natur och saknar ett direkt 
samband med bolagets verksamhet. Eftersom ett direkt samband saknas i det är 
fallet så utgör inte heller utgiften en avdragsgill driftkostnad. 

4.7.2 Analys RÅ 1976 ref 127 I 
I RÅ 1976 ref. 127 I rör det sig om bidrag till två miljökampanjer och dess 
samband till givaren PLM som är en producent av engångsartiklar. I domen 
framgår det att en förutsättning för att avdrag ska medges är att allmänheten ska 
ha fått en positiv uppfattning av bolaget. Detta bottnar i att PLM har deltagit i dess 
två kampanjer. Bolaget framstår här som att de står för de konsekvenser som deras 
produkter orsakar när deras konsumenter använt dem. Med tanke på den debatt 
om engångsprodukter som fördes vid den här tiden så ansågs PLM bibehålla deras 
inkomster eftersom att debatten var väldigt negativt inriktad. Motprestationerna 

                                                
116	  Se	  kapitel	  2.2	  
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har enbart en indirekt karaktär.117 I det här fallet framstår det som att bolagets 
huvudsakliga ändamål med utgifterna inte varit att skapa en goodwill, utan istället 
att motverka dess motsats. Bolaget medges här avdrag på grund av den indirekta 
motprestationen i form utav det positiva rykte som skapats.118  
      PLM nekades dock det avdrag som de yrkade för, nämligen bidraget till 
Sveriges Industriförbund eftersom att domstolen ansåg att sambandet inte var 
tillräckligt starkt mellan PLM och mottagarens organisation. Detta styrker det 
faktum att ett tillräckligt starkt samband måste föreligga för att 9 kap. 2 IL ska 
undanröjas.119 

4.8 RÅ 1976 ref 127 II 

4.8.1 Sammanfattning RÅ 1976 ref 127 II 
Kooperativa förbundet (KF) gjorde avdrag år 1971 för städauktionen 
”Vårstädning 70” med 20 000 kr. KF menade att de genom sina produkter och 
försäljning hade en indirekt påverkan på den nedskräpning som skedde av deras 
produkter. De ansåg sig då ha ett ansvar för denna negativa miljöpåverkan. 
Bolaget ansåg sig ta detta ansvar genom bidrag till kampanjen ”Vårstädning 70”. 
      Till skillnad mot föregående dom ansåg RR att det inte förelåg ett sådant 
samband mellan givaren och mottagaren att utgifterna skulle kunna beaktas som 
avdragsgilla driftkostnader. 

4.8.2 Analys RÅ 1976 ref. 127 II 
I RÅ 1976 ref. 127 II har KF med liknande omständigheter också yrkat på fullt 
avdrag. I både RÅ 1976 ref. 127 II och RÅ 1976 ref. 127 I har bolagen framfört 
samma sak, det vill säga att de tar ansvar för deras produkters negativa inverkan 
på miljön. RR har dock inte beaktat denna omständighet utan de har istället sett 
till om utgifterna har fått något reklamvärde för bolagen. Detta medför att det 
Skattskyldiga bolaget i RÅ 1976 ref. 127 II träffas av 9 kap. 2 § IL då domstolen 
inte ansåg att allmänheten förknippar nedskräpningen av miljön med KFs 
organisation.120 Sambandet mellan KF och dess mottagares organisation anses då 
inte vara tillräckligt starkt för att avdrag ska medges. 
     En slutsats kan då dras utifrån att avdragsrätten inte grundade sig på moraliska 
antaganden men att det idag har börjat ske en förändring genom det CSR arbete 
som växt fram, framförallt för större bolag.121 I RÅ 1976 ref. 127 II och RÅ 1976 
ref. 127 I rör det sig istället om rent företagsekonomiska antaganden vilket är det 
som föreskrivs i lagen. 
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120	  Se	  kapitel	  2.6	  
121	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  58-‐59.	  
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4.9 KamR mål nr 6371-10 

4.9.1 Sammanfattning KamR mål nr 6371-10 
I det är fallet har Posten AB nedan kallat Posten gjort avdrag för utgifter av 
sponsring till olika organisationer. Sponsringen har skett i samarbete med Svenska 
Fotbollsförbundet (Svff), Flash Engineering (FEAB), Svenska Skidförbundet, Åre 
2007 AB, kanalkampen och Scandiavian Touring Corpration AB (STCC). En 
bakgrundsbeskrivning för respektive sponsoravtal med de olika bolagen kommer 
att återges nedan under olika rubriker. Alla dessa avtal hade granskats och 
värderats innan de ingåtts på något sätt förutom ÅRE 2007 AB. Värderingen har 
gjorts av Posten, mottagaren eller en externpart. Då en externpart granskade 
avtalen så gjordes uträkningar baserat på värden om hur mycket motprestationerna 
hade värderats till enligt ett marknadsvärde. 
      Posten påvisade det rådde en konkurrenssituation på logistikmarknaden som 
gjort att Posten behövt agera. De gjorde då investeringar i PR och reklam vars 
syfte var att framställa Posten som både konsumenters och andra näringsidkares 
förstahandsval vid logistiktjänster av paket och brev. Posten valde att exponera 
sitt varumärke vid idrottsevenemang eftersom de ansåg att det skulle medföra den 
mest positiva responsen. Avtalen innehöll inte några benefika beståndsdelar och 
posten hävdade därför att en gåvoavsikt var utesluten. Bolagsstämman hade inte 
heller deltagit i dessa beslut utan styrelsen hade tagit dessa beslut. Posten hävdade 
också att avtalen hade lett till en ökad försäljning av postens produkter och 
tjänster. Det är i avtalen föreskrivet att motprestationen ska motsvara det 
ekonomiska bidraget. 

4.9.2 Svenska Fotbollsförbundet 
Posten hade ett sponsringsavtal med SvFF där Posten skulle erhålla 
motprestationer i form av exponering i tidningar, internet och tv. Postens logotyp 
har också synts i samband med matcher i Superettan, Herr- och Damallsvenskan 
på olika reklamskyltar. Vidare så erhåller Posten genom avtalet 6 140 biljetter till 
olika fotbollsmatcher. Tre landslagsspelare har medverkat i olika evenemang på 
Postens huvudkontor, utöver detta så har två förbundskaptener haft föreläsningar 
för de anställda på posten.  
      Detta avdrag godkändes fullt ut av KamR, främst på grund av den värdering 
av den ekonomiska ersättningen och dess motprestationer som ett externt bolag 
anlitat av posten hade gjort.  

4.9.3 Svenska Skidförbundet 
Avtalet med det Svenska Skidförbundet resulterade i exponering på landslags 
åkares tävlingsdräkter samt på internet och i tidningar. Avtalet omfattar 
landslagen inom längdåkning, snowboard/freestyle och Ski team Sweden alpin. 
      Både KamR och SKV gjorde en liknande bedömning som för avdragen för 
SvFF. SKV yrkade att det belopp som enligt dem var hänförligt till goodwill inte 
skulle medföra avdrag. KamR dömde dock som i föregående fall då hela det 
yrkade beloppet från Postens sida ansågs utgöra en avdragsgill kostnad. De 
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beaktade också den externa analysen utav avtalet som hade genomförts. 

4.9.4 Åre 2007 AB 
Postens avtal med Åre 2007 AB varade inte så länge som planerat. Posten agerade 
under år 2006 som en officiell sponsor under världscupsfinalen. Avtalen bröts 
dock under 2006 då Posten ansåg att exponeringen kunde få negativa effekter för 
deras relationer med företagets viktigaste kunder. Det var vid avtalets ingång 
meningen att Posten också skulle vara sponsor under VM 2007 i Åre. De 
motprestationer som genomfördes innan avtalet bröts var enbart exponering i 
skidbacken. Posten har tydligt påpekat att det inte var avtalets innehåll som gjorde 
att det bröts utan externa händelser som ledde fram till det. 
      Eftersom att detta avtal bröts så medförde det att alla de förväntade 
motprestationer inte genomfördes. Detta medförde att värdet som Posten fick av 
de få motprestationer som genomfördes var svårt att bedöma. I det här fallet hade 
inte Posten anlitat en extern aktör som granskade avtalet och dess motprestationer. 
Detta medförde att KamR inte godkände de avdrag som Posten anförde för de 
utgifter de haft i samband med det här avtalet. Posten hävdade vidare att de 
uteblivna motprestationerna grundade sig på strikt affärsmässiga och 
policymässiga antaganden och ska därför inte påverka avdragsrättigheterna. 
Posten hävdade också att det enligt god redovisningssed inte var korrekt att göra 
dessa avdrag eftersom att avtalet bröts på grund av sådana omständigheter som 
inte var föreskrivet i avtalet. Detta var dock något som KamR inte vägde in i sin 
bedömning och avdraget avslogs. 

4.9.5 Scandiavian Touring Corpration AB 
Posten var här STCCs seriesponsor och detta innebar bland annat att Postens 
logotyp alltid var väl exponerad vid foton på bilar och förare. Vidare exponerades 
logotypen också i ett bilsportprogram vid namn Race på SVT där de också 
presenteras som sponsor av en röst. Postens logotyp kunde också synas i 
redaktionellt material samt i dags- och kvällspress. Utöver detta syns även deras 
logotyp på säsongsbiljetter, kläder, flaggstänger och bilar. Vidare så hade Posten 
också ett eget uppställt tält på evenemangsområdet. Bolaget har också vid 
specifikt utvalda tävlingshelger gjort ortsbestämda arrangemang för kunder såsom 
seminarier, VIP-läktare och möte med FEAB mm. 
      Posten hänvisade här till sin egen genomförda värdering av de motprestationer 
som genomförts utan att den beaktades av KamR. Posten erhöll här flera 
motprestationer som enligt KamR vid en egen skönsmässig bedömning motsvarar 
det ekonomiska bidraget. Med detta som grund godkändes de avdragen som 
Posten yrkat för här. 

4.9.6 Flash Engineering 
Avtalet med FEAB gjorde Posten till ett utav bilstallets teamsponsorer. Avtalet är 
utav en branschexklusiv karaktär. Postlogan finns här på stallets två bilar som 
används i alla tävlingar samt övriga fordon som används av stallet. Bolagets 
logotype exponeras också på bilförarnas matchdräkter där ibland prins Carl 
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Philips overall. 
      Här gjordes en liknande bedömning som den ovanstående för STCC. KamR 
gjorde ingen värdering avseende de egna rapporter som Posten tagit fram 
avseende värdering av de erhållna motprestationer. KamR gjorde istället en 
samlad skönsmässig bedömning där de kom fram till att motprestationen 
motsvarade det ekonomiska bidraget som FEAB erhöll från Posten. Med detta 
som grund godkändes här också ett fullt yrkat avdrag.  

4.9.7 Göta kanal 2 - Kanalkampen 
Det här avtalet innebar att Postens logotyp exponerades vid produktplaceringar i 
filmen Göta kanal 2 - Kanalkampen och att det inför och efter filmens 
uppspelning framgår att Posten är huvudsponsor. Posten ansåg att detta var ett 
effektivare tillvägagångssätt än att producera en egen reklamfilm. Varumärket 
Posten förekom också i filmen med en positiv framtoning. Filmen visades på både 
bio och TV samt såldes i butiker. Posten skötte också transporter från och till 
inspelningsplatser samt deltog vid pressträffar för att där tala om deras fördelar för 
konsumenter och andra näringsidkare. 
      SKV slår här fast att det inte finns några tidigare liknande domar vilket 
komplicerar denna bedömning. Avtalet medförde att Posten erhöll flera olika 
motprestationer. SKV hävdade dock att motprestationen mestadels bestod utav 
produktplaceringar i filmen. SKV påvisade också att Postens logotyp idag är 
väldigt vanlig i den allmänna vardagen och att produktplaceringarna därför inte 
märks på samma sätt som för andra företag. De påvisade också att filmen är en 
familjefilm och främst framtagen för barn och att detta borde beaktas negativt 
utifrån den skattskyldiges perspektiv. Detta grundar sig på att barn inte nyttjar 
Postens tjänster i den utsträckning som vuxna personer gör. Posten påvisade här 
att om de gjort en egen reklamfilm hade detta kostat väldigt mycket mer och inte 
gett samma genomslagskraft eftersom att detta är en av de mest sedda filmerna 
detta år. Posten påvisade också att de under inspelningarna blivit anlitade för att 
utföra logistiktjänster och att detta inte varit möjligt om avtalet inte ingåtts.  
      KamR gick varken på SKV eller Postens linje som hade yrkat på avdrag på 
200 000 respektive 1 miljon kronor. Eftersom att det inte hade genomförts någon 
analys av motprestationerna eller avtalsinnehållet av en extern part så gjorde 
KamR en skönsmässig bedömning där bolaget medges avdrag på 500 000 kr. Hur 
den skönsmässiga bedömningen hade gjorts visade inte KamR någon klarhet i. 
KamR har inte heller beaktat att Posten genom avtalet fått möjlighet att sälja sina 
logistiktjänster till filmbolaget. 

4.9.8 Analys KamR mål nr 6371-10 
I KamR mål nr 6371-10 framgår det att KamR följt den praxis som skapats i 
operadomen RÅ 2000 ref 31 I vad gäller förtydligande av gåvobegreppet.122 Detta 
innebar att det ekonomiska bidraget ska tolkas som en gåva om givaren inte 
mottager en motprestation såsom en direkttjänst. Det betyder också att utgiften för 
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det ekonomiska bidraget kan återföras till beskattning om det inte föreligger ett 
samband mellan givarens och mottagarens verksamheter och motprestationen 
därmed har en mer indirekt karaktär. KamR stärker också det faktum att sponsring 
inte undantas från gåvobeskattning i de fall där givaren yrkat på förbättrad 
goodwill och att bidraget varit kommersiellt motiverat.  
      SKV tolkade RÅ 2000 ref 31 I och kopplar det till det här fallet. SKV yrkade 
för att så fort ett bidrag betecknas som goodwillskapande så torde avdragsrätten 
enligt 16 kap. 1 § IL undanröjas. KamR håller dock inte med om den här 
tolkningen. Påhlsson anser liksom KamR att goodwillskapande avdrag kan 
medges i de fall då givaren också erhåller en direkt motprestation.123 
      Flertalet av sponsringsavtalen hade granskats av externa utvärderare vad gäller 
det ekonomiska bidraget och den direkta motprestationen. Detta har visat sig vara 
ett väldigt framgångsrikt sätt för att få göra sitt yrkade avdrag, i det här fallet 
enligt 16 kap. 1 § IL och 16 kap. 2 § IL. Posten hade i det här fallet också tagit 
fram egna utvärderingar men detta var något som KamR inte beaktade då de 
gjorde sin slutgiltiga bedömning. I ett sponsringsavtal ska det tydligt framgå vilka 
direkta motprestationer som givaren erhåller ifrån mottagaren av det ekonomiska 
bidraget.124  
      Sponsringsavtalet med Åre 2007 bröts i förtid och detta medförde att Posten 
enbart fick göra avdrag för de motprestationer som faktiskt hade ägt rum.125 Det 
vill säga att det inte spelade någon roll hur avtalet såg ut, utan att det var det 
verkliga utfallet som bedömdes.  
      Sponsringsavtalet som hade upprättats med Kanalkampen var det enda 
ingångna avtalet som inte var relaterat till sport. SKV ansåg att Postens varumärke 
är så pass välkänt i det svenska samhället och att logotypen inte ”sticker ut” på 
samma sätt då. Detta ansåg SKV borde vara till Postens nackdel vid en värdering 
av motprestationen. Skulle domstolar göra olika bedömning beroende på vem 
sponsorn är, så skulle detta leda till en orättvis rättstillämpning sinsemellan 
bolagen. I 1 kap. 9 § RF som är en svensk grundlag förskrivs det att alla ska 
behandlas lika inför lagen. 

4.10 Sammanfattande rättsfallsanalys 
Avsikten då avdrag inte godkänns för gåvor torde inte vara i de fall då 
affärsmässigt betingade utgifter uppstår, eftersom att dessa inte uppfyller de 
gåvorekvisit som måste vara uppfyllda. 126  Dessa affärsmässigt betingade 
sponsringstransaktioner träffas dock av 9 kap. 2 § IL då givaren inte erhåller 
någon direkt motprestation som motsvarar bidraget, eller att mottagarens 
verksamhet inte har ett starkt samband med givarens.127 Detta påvisar RR och 
med följande citat: 
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”Sponsring träffas av förbudet mot avdrag för gåvor om mottagaren inte tillhandahåller 
någon direkt motprestation och ersättningen inte heller avser en verksamhet hos 
mottagaren som har ett sådant samband med sponsorns verksamhet att ersättningarna 
kan ses som indirekta omkostnader i denna.”128  
 

I de fall som sponsring används för att förbättra företagets image eller goodwill 
och på så sätt är kommersiellt motiverad, medför inte att sponsringen undantas 
från 9 kap. 2 § IL. I RÅ 2000 ref 31 I åskådliggörs det också att det inte enbart 
behöver handla om direkta motprestationer utan också indirekta motprestationer 
som medför ett mervärde för givaren.  
      Domstolar hänvisar i stor uträckning till RÅ 2000 ref 31 I, det så kallade 
Pharmarcia målet. Domstolen konkluderade här det så kallade 
omkostnadsbegreppet där kostnaderna på något sätt ska vara kopplade till 
intäkterna för att avdrag ska medges.  Påhlsson framhäver här att en och samma 
kostnad kan anses utgöra både sponsring enligt 16 kap. 1 § IL och delvis gåva 
enligt 9 kap. 2 § IL.129 Detta görs bland annat i KamR mål nr 6371-10 då 
motprestationen inte är tillräckligt stor i förhållande till den ekonomiska 
ersättningen. I dessa fall medges endast avdrag för det belopp som 
motprestationen värderas till och resterande belopp tolkas som en gåva och är 
därav inte avdragsgillt. RR påvisar också att det måste föreligga en rimlig relation 
mellan utgifterna och motprestationen för att utesluta 9 kap. 2 § IL.  
      I KamR mål nr 6371-10 framstår det tydligt att det är lättare att värdera en 
direkt motprestation då man vid en granskning ser till vad de motprestationer som 
erhålls hade kostat för en utomstående part. I de fall där det inte existerar något 
marknadsvärde för den erhålla motprestationen gör domstolarna en skönsmässig 
bedömning. Alla de värderingar som hade gjorts utav externa aktörer godkändes 
också i det här fallet av domstolen och fullt avdrag medgavs därför. 
      Både i RÅ 1976 ref 127 I och RÅ 2000 ref 31 II medgavs bolagen avdrag för 
indirekta motprestationer på grund utav att det förelåg ett starkt samband mellan 
deras verksamheter och mottagarens verksamhet. KamR förtydligar kriterierna i 
KamR mål nr 2281-13 för indirekta motprestationer med följande citat: 
 

”När anknytningen mellan sponsorns verksamhet och mottagarens verksamhet är så 
stark att en av sponsringen möjliggjord ökning av den av mottagaren bedrivna 
verksamheten i sig bör utesluta en tillämpning av förbudet mot avdrag för gåvor. Avdrag 
kan medges då det föreligger ett beroendeförhållande mellan givaren och mottagarens 
verksamhet av det slaget att en framgångsrik verksamhet hos den sponsrade betingar 
framgångsrik verksamhet hos sponsorn. 130 

 
Detta innebär att man vid en avdragsbedömning bör utvärdera huruvida 
kopplingen är mellan givaren och mottagaren, samt om givaren gynnas utav att 
mottagaren har en framgångsrik verksamhet. I RÅ 2000 ref 31 II och RÅ 1976 ref 

                                                
128	  RÅ	  2000	  ref.	  31	  I	  
129	  Påhlsson,	  Sponsring	  avdragsrätt	  vid	  inkomstbeskattning,	  upplaga	  2,	  s.	  44-‐45.	  
130	  KamR	  mål	  2281-‐13	  
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127 I framgår det tydligt att det så är fallet eftersom att Falcon AB gynnas av att 
Pilgrimsfalken inte dör ut då bolaget har en Pilgrimsfalk som logotyp. I RÅ 1976 
ref 127 I främjas givarens verksamhet om deras produkter inte skräpa ner miljön 
vilket mottagaren försöker att motverka utan att motarbeta givarens verksamhet.  
      I varken KamR mål 2281-13, RÅ 1976 ref 127 II eller HFD 2014 ref. 62 har 
bolagen erhållet det yrkade avdraget. Domstolen ansåg här att bolaget inte erhåller 
någon direkt motprestation utan fick istället bedöma den indirekta 
motprestationen. I KamR mål 2281-13 hade IKEA givit bidrag till 
hjälporganisationerna utan att de ansågs erhålla något skäligt reklamvärde. Detta 
grundar sig i att deras kunder inte fått kännedom om detta och därav har det inte 
skapats någon goodwill för bolaget. IKEAs verksamhet blir inte heller mer 
framgångsrikt om hjälporganisationerna Rädda barnen eller Bris blir det, och 
därför avslogs avdragsyrkandet och transaktionen tolkades som en gåva. 131 
Detsamma gäller i RÅ 1976 ref 127 II där bolaget ger ett ekonomiskt bidrag ur ett 
miljöperspektiv. Detta är en typ av CSR arbete där företag yrkar för att de tar ett 
socialt ansvar i samhället, detta är något som blivit allt vanligare de senaste 
åren.132 Givaren erhåller i sådana situationer oftast en direkt motprestation i form 
av reklam.133 
      I KamR mål nr 6371-10 hänvisade Posten AB till sina egna värderingar av 
sponsringsavtalet. KamR bortsåg då helt ifrån dessa värderingar och beaktade 
endast de som var gjorda utav en externpart. Om man skulle yrka på att det krävs 
ett exakt samband mellan motprestationens- och ersättningens värde skulle detta 
kunna leda till att dåliga affärer kan straffa sig för näringsidkarna ur ett 
skattemässigt innehåll. KamR mål nr 6371-10 påvisar också att det inte enbart är 
avtalsinnehållet som ska granskas utan att man ska se till det verkliga utfallet av 
de motprestationer som faktiskt ägt rum oavsett om avtalet avbrutits i förtid eller 
inte. 
      Det är bolagen ifråga som gjort avdrag för den aktuella sponsringen och som 
har bevisbördan för detta i domstol. I KamR mål nr 6371-10 påvisade domstolen 
också detta, med följande citat: 
 

”I målen saknas dock utredning som visar på vilket sätt sponsringen ett reklamvärde 
för bolaget. Bolagets bristande medverkan att lämna tillräcklig utredning härvidlag 
kan inte godtas.”134 

 
Vid bristande bevisning vad gäller de erhållna motprestationer som är 
avdragsgrundade löper den skattskyldige risk att påföras ett skattetillägg. 

4.11 Analys De lege ferenda 
Då 16 kap. 1 § IL införskaffades fördes det inga resonemang i förarbeten som var 
kopplade till sponsring trots att detta idag är huvudregeln för avdragsrätten inom 

                                                
131	  Se	  kapitel	  2.6	  
132	  Se	  kapitel	  2.2	  
133	  Påhlsson, Sponsring avdragsrätt vid inkomstbeskattning, upplaga 2, s. 58-59.	  
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sponsring.135 Det råder ingen tvekan om att 16 kap. 1 § IL har ett tydligt syfte och 
där med anses uppfylla kriteriet effektiv.136 Ska man sedan ställa 16 kap. 1 § IL 
effektivitet i förhållande till sponsring så har lagen inget uttryckt syfte att reglera 
detta område, sponsring regleras i denna paragraf i brist på annan lagtext. 
      En god skattelagstiftning ska också vara en förutsebar lagstiftning. Det vill 
säga att bolagen kan förutse skattekonsekvenserna för deras handlande. 137 
Lagtexten ger här ingen uttryckt vägledning för hur vederbörande ska tolka detta i 
jämförelse till sponsring. Det räcker således inte att analysera lagstiftningen för att 
förutse konsekvenserna. Den praxis som vuxit fram på området har medfört att 
rättsområdet blivit mer förutsebart, framförallt för sponsringsavtal som innehåller 
direkta motprestationer. Det råder dock en osäkerhet för hur domstolar gör 
skönsmässiga bedömningar för att värdera indirekta motprestationer. Detta kan 
exemplifieras i HFD 2014. ref 62 där fyra olika instanser dömt målet, men med tre 
olika utfall.138 Lagstiftningen resulterar här i att domstolar och myndigheter tillåts 
göra egna värderingar vilket gör rättsläget än mer oförutsebart. 
      För att en skatt ska anses vara likformig ska likartade fall bedömas lika.139 I 
studien behandlas RÅ 1976 ref. 127 I och RÅ 1976 ref. 127 II här kan det 
diskuteras huruvida bedömningen skett utifrån ett neutralt perspektiv när de bägge 
givarnas verksamheter är så avgörande för utfallet. Givarna hade här gjort avdrag 
för bidrag till organisationer som rengör naturen. Är skattelagstiftningen verkligen 
neutral om samma transaktioner beskattas olika beroende på när och vem som 
utför dem? Detta är inte något som är föreskrivet i lagstiftningen utan grundar sig 
istället på rättstillämpningen. Detta kan leda till att skattelagstiftningen får en 
snedvriden effekt och skadar samhällsekonomin samt att bolag inte tar sitt 
samhällsansvar i den utsträckning de eftersträvar. Sponsringslagstiftning är 
neutralt utformad på så sätt att varken 16 kap. 1 § IL och 16 kap. 2 § IL inte 
innehåller några alternativa regler för hur tillämpningen ska ske.  
      Ytterligare ett kriterium för stiftande av en ny skatt är synlighet. Desto 
synligare en skatt är desto mer medvetna är bolagen om att denna skatten 
existerar.140 Skattesystemet för sponsring torde dock redan ha en hög synlighet 
eftersom bolagen är medvetna om dessa avdragsmöjligheter. Synligheten har inget 
med gränsdragningen gentemot gåvobegreppet att göra utan det handlar snarare 
om att företagen ska vara medvetna om skatteregeln finns och inte hur den 
tillämpas. 
      Legitimitet är också en viktig faktor för stiftande av en skatt. Detta kriterium 
sammanväver flera ovan nämnda faktorer för att skatten ska vara effektiv i ett 
långt perspektiv.141 För att uppnå en högre legitimitet torde det därför vara 
lämpligt att förändra avdragsrättens utformning för sponsring så att den bättre 
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136	  Se	  kapitel	  3.2	  
137	  Se	  kapitel	  3.4	  
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anpassas efter ovanstående principer. Detta borde vara viktigt då skattetrycket 
alltjämt ökat eftersom sponsring blir allt vanligare i det svenska samhället.142   
  

                                                
142	  se	  kapitel	  1.1	  
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5 Slutsatser 

5.1 Inledning 
I det här kapitlet åskådliggörs studiens slutsatser i förhållande till det material som 
presenterats. Det görs också en gränsdragning för huruvida en transaktions ska 
tolkas som en avdragsgill sponsorskostnad eller inte. Kapitlet avslutas med ett de 
lege ferenda resonemang som belyser lagstiftningens brister samt påvisar hur den 
kan omarbetas för att uppnå en högre legitimitet. 

5.2 Gränsdragningen mellan Sponsring och gåva 
Gränsdragningsproblematiken huruvida det ur ett skatterättsligt perspektiv ska 
anses vara sponsring eller gåva bygger i stora drag på affärsmässiga bedömningar 
av de motprestationer som givaren erhåller. Hela sponsringsbidraget är 
avdragsgillt enligt 16 kap. 1 § IL och 16 kap. 2 § IL om givaren erhåller en eller 
flera motprestation som anses stå i proportion eller värderas till ett högre belopp 
än sponsringsbidraget. Anses inte motprestationen uppgå till det värde som 
sponsringsbidraget utgör så beskattas denna mellanskillnad enligt 9 kap. 2 § IL. 
Bolaget får då göra avdrag för den del av belopp som motprestationen består utav 
enligt 16 kap. 1 § IL och 16 kap. 2 § IL medan det resterande belopp återförs till 
beskattning enligt 9 kap. 2 § IL. 
      Vid en bedömning av motprestationen sker detta utifrån vad den hade kostat 
för en utomstående part, det vill säga marknadsvärdet på motprestationen. I de fall 
det inte finns något marknadsvärde för den direkta- eller indirekta motprestationen 
gör domstolarna en skönsmässig bedömning för att utvärdera om sponsorbidraget 
är proportionerlig till motprestationen. Det är därför svårare att göra en ekonomisk 
bedömning av en indirekt motprestation i jämförelse med en direkt motprestation, 
eftersom indirekta motprestationer ofta saknar något marknadsvärde. Vid 
indirekta motprestationer krävs det att det föreligger ett tydligt samband mellan 
givarens och mottagarens verksamheter, detta kriterium saknas för direkta 
motprestationer. Vid indirekt motprestation ska den givande partens verksamhet 
gynnas utav att mottagarens verksamhet är framgångsrik, det vill säga att givaren 
har ett affärsmässigt motiv för sponsringen. Föreligger det ett tillräckligt starkt 
samband mellan givaren och mottagarens verksamheter så medges avdrag enligt 
16 kap. 1 § IL och 16 kap. 2 § IL. Anses inte sambandet vara tillräckligt starkt 
mellan givarens- och mottagarens verksamheter och avtalet inte innehåller några 
direkta motprestationer så beskattas den ekonomiska ersättningen enligt 9 kap. 2 § 
IL. 

5.3 De lege ferenda  
Skattelagstiftningen för sponsringsområdet är idag bristfällig. För att göra 
lagstiftningen mer legitim på det här området behövs det ny lagtext vars 
huvudsyfte är att reglera avdragsrätten för sponsring. Detta medför också att 
skatten får en högre effektivitet. Lagtexten behöver också utformas på ett sådant 
sätt så att den blir mer förutsebar för användarna. Detta skulle kunna göras genom 
ett förtydligande för vad en motprestation är samt en beräkningsmetod för hur en 
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motprestation ska värderas. Till exempel skulle det kunna uttryckas i lagtext att 
detta görs med hjälp av marknadsvärde och när detta saknas görs en skönsmässig 
bedömning. Det hade varit att föredra att inte göra skönsmässiga bedömningar för 
att minimera domstolarnas egna värderingsmöjligheter för att tillämpningen utav 
lagen på så sätt ska bli mer förutsebar. I studien framkommer det att företag har 
lättare att medges avdrag för idrottsrelaterad sponsring än de övriga kategorierna 
som påvisas i inledningen av kapitel tre. Detta torde bero på att det är svårare att 
erhålla en direkt motprestation för till exempel kultur- eller miljörelaterad 
sponsring. En uttryck beräkningsmetod i lagtexten kan skapas för att stävja detta 
och göra så att lagen får en mer likformig och neutral karaktär. En förändrad 
lagstiftning för sponsring där indirekta- och direkta motprestationer blir mer 
likvärdiga vad gäller avdragsmöjligheterna, torde i längden kunna medföra att 
företag tar ett större CSR ansvar då dessa sponsringsavtal oftast innefattar 
indirekta motprestationer, detta hade också gynnat samhället i stort om företag till 
exempel stödjer hjälporganisationer och städkampanjer. 
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6 Slutdiskussion 

6.1 Inledning 
I detta kapitel redogörs för mina reflektioner över studiens resultat. Kapitlet 
avslutas sedan med förslag till vidare forskning. 

6.2 Reflektioner 
Jag anser att det krävs en tydligare rättspraxis eller en förändrad skattelagstiftning 
som enbart reglerade sponsorskostnader och dess avdragsmöjligheter. Den praxis 
som växt fram är framförallt väldigt ålderstigen och inte anpassad till det 
förändrade företagsklimatet som råder idag. Jag syftar framförallt på det CSR 
arbete som växt fram hos många företag. Jag anser att det vore mer 
samhällsekonomiskt effektivt att tillåta bolag göra avdrag för de sponsorbidrag 
som ges utifrån en CSR aspekt istället för att beskatta de. Hade det införts en 
sådan reglering så tror jag att företag hade blivit mer givmilda och 
ansvarstagande. De kan genom studien helt klart konstateras att rättstillämpningen 
huruvida ett avdrag bör medges eller inte är väldigt självklart då det berör avtal 
som enbart innefattar direkta motprestationer. Det är istället i de fall då det råder 
indirekta motprestationer då gränsdragningen mellan sponsring och 
gåvobegreppet blir mer problematisk och här måste det till en lösning för att göra 
lagstiftningen mer förutsägbar. Jag anser därför att en ny lagtext bör utformas för 
att framförallt göra skattereglerna för sponsring mer förutsägbara både vad gäller 
sponsoravtal med direkta- som indirekta motprestationer. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning som jag anser hade varit både intressant och 
nyttigt att studera är att utföra en komparativ studie över länder med ett liknande 
beskattningssystem som Sverige. Detta hade vart intressant för att redogöra för 
om eller hur de har löst problemet med gränsdragningen mellan gåva och 
sponsring ur ett skattemässigt perspektiv i andra länder. Ett annat förslag är att 
utveckla en värderingsmetod för indirekta motprestationer såsom till exempel 
goodwillskapande sponsring.  En studie hade också kunnat göras där man vävde 
in andra aspekter såsom till exempel muta och bestickning. 
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