
JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet  

 
 
 
 

Avdragsrättens gränser 
- Sponsring & klimatkompensation

Christina Dolff 

 

Examensarbete i Skatterätt, 30 hp  
Handledare: Anders Hultqvist 

Examinator: Teresa Simon-Almendal  
Stockholm, Vårterminen 2015

!1



Innehållsförteckning 

1 Inledning 4          ..............................................................................
1.1 Bakgrund  4         ..............................................................................................

1.2 Syfte  5         ......................................................................................................

1.3  Frågeställning 5        ........................................................................................

1.4 Metod och material  5         ...............................................................................

1.5 Avgränsning 6         ...........................................................................................

1.6 Disposition  7         ............................................................................................

2 Bakgrund till avdragsrätten  8          ..............................................
2.1 Den historiska utvecklingen 8         ..................................................................

2.2 Inkomstbegreppet 9         ..................................................................................

3 Avdragsreglernas uppbyggnad  11          ........................................
3.1 Problembeskrivning  11         ............................................................................

3.2 Principer och bestämmelser  11         ................................................................

3.3 Slutsatser  13         .............................................................................................

4 Avdragsrätt för sponsring  18          ................................................
4.1 Problembeskrivning  18         ............................................................................

4.2 Sponsring  18         ............................................................................................

4.2.1 Opera- & Falconmålen 19      .......................................................................

4.2.2 Rättsläget efter Opera- & Falconmålen 22      ..............................................

4.3 Slutsatser   23         ............................................................................................

5 Avdragsrätt för klimatkompensation   28          ............................
5.1 Problembeskrivning  28         ............................................................................

5.2 Avdrag för miljövård 28         ...........................................................................

5.2.1 Tidigare praxis på miljövårdsområdet, PLM- & KF-målen 29      ................

5.2.2 Saltåkvarnmålet 31      ...................................................................................

5.3 Slutsatser 32         ..............................................................................................

5.4 Saltåkvarnmålet och samhällsutvecklingen 38         .........................................

6 Sammanfattande slutsatser  42         .............................................

!2



Förkortningar 

ABL   aktiebolagslagen (2005:551)       

bet.   betänkande         

HFD   Högsta förvaltningsdomstolen       

IL   inkomstskattelagen (1999:1229           

KL   kommunalskattelagen (1928:370)         

prop.   proposition      

ref.   referatmål         

RÅ   Regeringens årsbok         

SFS   Svensk författningssamling        

SKV   Skatteverket       

SOU   Statens offentliga utredningar       

SRN   Skatterättsnämnden        

!3



1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Huruvida ett bolag kan göra avdrag för en kostnad regleras främst utifrån 16 

kap. 1 § i inkomstskattelagen (1999:1229) [cit. IL]. För aktiebolag föreligger det 

en presumtion för att deras kostnader uppfyller det allmänna kravet för 

avdragsrätt. I uppsatsen belyses vilken roll denna presumtion kan anse ha när 

det föreligger oklarhet kring huruvida en kostnad är att anse som avdragsgill 

respektive inte avdragsgill. 

I takt med att samhället förändras uppkommer det nya former av kostnader. 

Vissa av dessa kostnader har en tendens att befinna sig i gränslandet mellan 

avdragsrätt och inte avdragsrätt. Det är därför av intresse att undersöka hur den 

grundläggande avdragsprincipen förhåller sig till utvecklingen i samhället.  

I ett nyligen avgjort mål från Högsta förvaltningsdomstolen [cit. HFD] 

medgavs inte avdragsrätt för en kostnad för klimatkompensation. Målet 

granskas kritiskt och jämförs med tidigare praxis. Väl underbyggd 

argumentation förs mot att målet hade kunnat avgöras på ett annat vis.   

Praxis som finns på området för sponsring är komplex och svårtolkad, vilket 

har föranlett att lagreglering har efterfrågats. För att få dra av en kostnad för 

sponsring, ska motprestationer komma sponsorn tillgodo. De olika 

motprestationerna analyseras utifrån praxis för att försöka klargöra vilka 

kriterier som ställs på motprestationer. 
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1.2 Syfte  
  

Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska hur praxis förhåller sig till den 

grundläggande avdragsprincipen i inkomstskattelagen, särskilt i fråga om 

kostnader som befinner sig i gränslandet mellan avdragsrätt och inte 

avdragsrätt. Därtill syftar uppsatsen att analysera hur avdrag för kostnader för 

klimatkompensation förhåller sig till utvecklingen i samhället.  

1.3  Frågeställning 

- Kan ledning för vilka kostnader ett bolag har avdragsrätt för hittas utifrån 

bestämmelser och principer?  

- Är det rimligt att ställa högre krav på vissa typer av kostnader? 

- Går det med ledning av domskälen som återfinns i praxis att förstå vad som 

krävs för att en kostnad ska få dras av när en kostnad befinner sig i 

gränslandet mellan avdragsrätt och inte avdragsrätt? 

- Hur förhåller sig avdrag för klimatkompensation till den grundläggande 

avdragsprincipen? Är avdragsprincipen förenlig med utvecklingen i 

samhället? 

1.4 Metod och material  

I samband med författandet av denna uppsats har en rättsanalytisk juridisk 

metod används. Uppsatsen baseras därför framförallt på material från de 

klassiska rättskällorna, dvs. lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Förutom 

rättskälleläran innefattar metoden även olika aspekter på faktahantering, faktas 

relation till rättskällorna samt tekniken att urskilja vilka som är relevanta i olika 

rättskällor.  Rättskällorna har kompletterats med väsentliga artiklar ur 1

framförallt Skattenytt.  

 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Nordstedts Juridik, Stockholm, 1

2007, s. 38
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Då lagtext inte alltid ger svar på vilka kostnader ett bolag kan dra av när 

avdragsrätten befinner sig i gränsland mellan avdragsrätt och inte avdragsrätt 

har principer och rättspraxis beaktats. Främst har två mål från HFD beaktats, 

vilka är RÅ 2000 ref. 31 och Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 

2735-14, meddelat 2014-09-19.  

Praxis och facklitteraturen på området är begränsad och därför är det egna 

analyser och slutsatser av lagstiftning, förarbeten, och rättsfall som utgör större 

delen av uppsatsen. 

1.5 Avgränsning 

Ett bolags samtliga kostnader blir föremål för avdragsrätten och i flertalet 

situationer är avdragsrätten svårbedömd. Den här framställningen belyser 

avdragsrätt för sponsring och klimatkompensation då det är av intresse att se 

hur rättstillämparen ställer sig till nya former av kostnader.   

Uppsatsen begränsas till inkomstslaget näringsverksamhet. Fokus riktas mot 

den grundläggande avdragsprincipen. Andra bestämmelser enligt 16 kap. IL 

redogörs inte för, förutom när de tjänar till att klargöra sambandskravet enligt 

den grundläggande principen. Vidare är det endast avdragsrätt för aktiebolag 

som behandlas, eftersom avdragsrätten då är särskilt intressant med den 

anledning att det föreligger en presumtion för avdragsrätt.  

Vid sponsring aktualiseras avdragsförbudet för levnadskostnader (gåvor). 

Uppsatsförfattaren belyser inte den civilrättsliga innebörden av gåva närmare. 
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1.6 Disposition  

Avsnitt 2  - Bakgrund till avdragsrätten 

Den historiska bakgrunden till den grundläggande avdragsprincipen ges och en 

kortfattad redogörelse görs till inkomstbegreppet i svensk skatterätt.  

Avsnitt 3- Avdragsreglernas uppbyggnad 

Först ges en redogörelse till vilka bestämmelser och principer som kan vara av 

betydelse när det ska avgöras om en kostnad är intäktsrelaterad eller inte. 

Därefter ges slutsatser för hur avdragsrätten förhåller sig enligt den 

grundläggande principen för avdrag utifrån bestämmelser och principer.  

Avsnitt 4 - Avdragsrätt för sponsring  

I det här kapitlet ges en redogörelse för relevant praxis som finns på 

sponsringsområdet. Därefter behandlas kortfattat hur rättsläget blev efter dessa 

rättsfall. Till sist ges slutsatser på vilka kriterier som HFD kan tänkas utgå från 

när domstolen avgör huruvida det föreligger avdragsrätt för sponsring.  

Avsnitt 5 - Avdragsrätt för klimatkompensation 

I denna del redogörs för Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2735-14, 

meddelat 2014-09-19. Rättsfallet granskas kritiskt och jämförs med tidigare 

praxis. Med väl underbyggd argumentation redogörs för att fallet hade kunnat 

avgöras på ett annat vis än det som HFD redogjorde för i sina domskäl. 

Slutligen  redogörs för att den grundläggande avdragsprincipen är förenlig med 

dagens samhälle.  

Avsnitt 6 - Sammanfattande slutsatser  

I det avslutande avsnittet sammanfattas kortfattat de slutsatser som 

uppsatsförfattaren har kommit fram till utifrån det material som redovisas i 

framställningen. 
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2 Bakgrund till avdragsrätten 

2.1 Den historiska utvecklingen 

Utformningen av 1928 års kommunalskattelag (1928:370) [cit. KL] grundade 

sig på källteorin, vilket föranledde att beskattningen omfattade inkomster i 

varaktiga inkomstslag. Detta eftersom man enligt källteorin endast kunde 

beskatta inkomst som utgjorde avkastning från en varaktig inkomstkälla. I KL 

fanns det sex inkomstslag som uppdelades i olika förvärvskällor. 

Förvärvskällorna var dominerande eftersom inkomsten av varje förvärvskälla 

beräknades för sig. 

Det fanns en uppräkning i KL som angav vilka kostnader som var avdragsgilla. 

Denna uppräkning var endast en exemplifiering och således inte uttömmande.  2

Samtliga kostnader var därmed avdragsgilla om de var utgifter för 

inkomsternas förvärvande och bibehållande under förutsättning att kostnaderna 

kunde hänföras till någon förvärvskälla. Avdrag som hänförde sig till 

förvärvskällorna var således intäktsrelaterade. Genom uttryckliga stadganden i 

KL medgavs dock avdrag för kostnader som inte var utgifter för intäkternas 

förvärvande eller bibehållande.  3

Den grundläggande principen som bestämde avdrag i förvärvskälla kom till 

uttryck i 20 § 1 st. KL. Bestämmelsen angav att ”vid beräkning av av 

inkomsten från särskild förvärvskälla skall alla omkostnader under 

beskattningsåret för intäkternas förvärvande och bibehållande avräknas från 

samtliga intäkter i pengar eller pengars värde (nettointäkt) som har förflutit i 

förvärvskällan under beskattningsåret.” Principen gällande avdrag 

formulerades även i lagtextförslaget. I inkomstskattesakkunnigas betänkande 

framgick att avdrag medgavs för omkostnader för intäkternas förvärvande och 

 prop. 1927:102, s. 352 f. 2

 Eberstein, G, Om skatt till stat och kommun, Norstedt & Söner, Stockholm, 1929, s. 3

171 f. 
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förvärvskällornas bevarande och bibehållande.  Kommunalskattekommitténs 4

förslag innehöll motsvarande terminologi som kommit till uttryck i 20 § 1 st. 

IL, dvs. omkostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande ska vara 

avdragsgilla.  Departementschefen anförde att det var en huvudregel att avdrag 5

ska få ske för alla omkostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande, 

vilket resulterade att han sammanförde regeln i en och samma paragraf.  6

1959 påtalade Mutén principen om att affärsmässiga bedömningar ska ligga 

utanför domstolarnas och skattemyndigheternas kompetens. Mutén skrev i 

Skattenytt att uppfattningen att en kostnad måste vara nödvändig för att vara 

avdragsgill är vanlig men inte korrekt. Omkostnadsbegreppet i 

skattelagstiftningen är främst ändamålsenlig, dvs. inriktat på att utgifter ska ha 

skett ”för intäkternas förvärvande och bibehållande”. Onödiga kostnader 

bortfaller således inte generellt. Mutén angav i ett exempel att ingen 

taxeringsmyndighet får pröva huruvida lantbrukare Andersson hade kunnat 

nöja sig med en svagare och mindre elegant traktor, även om alla vet, att han 

skaffade sig den nya bara för att bräcka grannen Pettersson. Mutén påpekade 

att i svensk skatterätt gäller som grundprincip regeln att ingen beskattas för den 

inkomst han kunde ha haft, utan endast för den han verkligen haft.  7

2.2 Inkomstbegreppet 

När beskattningen utformas på grundval av dess fiskala syfte är 

skatteförmågeprincipen en av de viktigaste principerna för hur beskattningen 

ska fördelas mellan olika medborgare. Denna princip innebär att envar ska 

betala skatt i förhållande till sin förmåga. Då skatteförmågeprincipen är allmänt 

accepterad som grunden för inkomstbeskattningens utformning, har principen 

 SOU 1923:69 s. 10.4

 SOU 1924:53 s. 12.5

 Prop. 1927:102 s. 10 och s. 352. 6

 Mutén, L, Nödvändig kostnad, SN, 1959, s. 145. 7
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bland annat påverkat utformningen av inkomstbegreppet och 

nettoinkomstbegreppet. 

Inkomstbegreppet i inkomstbeskattningen har genomgått betydande 

förändringar sedan utformningen av KL, bland annat kan nämnas att 

inkomstbegreppet successivt har utvidgats.  Fortfarande finns dock inslag av 8

källteorin kvar i inkomstbeskattningen. Sedan källteorin gäller principen att rätt 

till avdrag endast avser utgifter i en redan befintlig förvärvskälla, men inte för 

förvärv, förbättring eller utvidgning av denna. Begreppet förvärvskälla avser i 

detta sammanhang inte en skatteberäkningsenhet, utan som en källa vilken 

genererar inkomst. Undantag från principen förekommer. 

Inkomstbeskattningen i Sverige är sedan 1990-talets början en 

nettoinkomstbeskattning, vilket betyder att avdrag medges för kostnader som 

den skattskyldige har haft för att förvärva sina intäkter. Kostnader för privat 

konsumtion är därmed inte avdragsgilla, eftersom sådana kostnader saknar ett 

samband med intäkter. Enligt vissa specialbestämmelser enligt IL medges dock 

avdrag för kostnader som tenderar till privata levnadskostnader, som 

ti l lexempel representat ion, personalgåvor, etc. Tanken bakom 

nettoinkomstbegreppet är att endast den inkomst som den skattskyldige faktiskt 

förvärvat ska kunnas beskattas. Det som den skattskyldige betalat för att 

förvärva inkomsterna bör således hållas undan från beskattningen.  9

 Lodin, S, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, Simon-Almendal, Inkomstskatt - 8

en läro- och handbok i skatterätt, 14:3 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 30 ff. 

 Lodin, S, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, Simon-Almendal, Inkomstskatt - 9

en läro- och handbok i skatterätt, 14:3 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 41 ff.
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3 Avdragsreglernas uppbyggnad  

3.1 Problembeskrivning  

Den grundläggande principen för avdrag i 16 kap. 1 § IL syftar till att ge svar 

på vilka kostnader ett bolag har rätt att dra av. Principen ger dock inte alltid ett 

tydligt svar på vilket samband som krävs mellan inkomster och kostnader i en 

verksamhet. För vissa kostnader i 16 kap. finns det specialbestämmelser. Kan 

specialbestämmelser vara till vägledning för vilka kostnader som får dras av 

enligt den grundläggande principen för avdrag? Fråga uppkommer också om 

vilken roll de principer som gäller för bolag har när det föreligger osäkerhet 

kring huruvida en kostnad är avdragsgill eller inte avdragsgill.  

Trots att det råder avdragsförbud för levnadskostnader, kan det dock 

uppkomma svårigheter i bedömningen av om det är fråga om en avdragsgill 

omkostnad eller en icke avdragsgill levnadskostnad. Begreppet omkostnad 

syftar på driftskostnader dvs. kostnader ”för intäkternas förvärvande och 

bibehållande”, till skillnad från begreppet kostnad som inte nödvändigtvis 

avser en kostnad ”för intäkternas förvärvande och bibehållande”. 

Gränsdragningsproblematiken mellan avdragsgill omkostnad respektive icke 

avdragsgill levnadskostnad belyser mer ingående i avsnitt 4.  

3.2 Principer och bestämmelser  

Vilka kostnader som ett aktiebolag får dra av framgår huvudsakligen av den 

grundläggande avdragsprincipen. Av principen som kommer till uttryck i 16 

kap. 1 § följer att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av. 

Det är tillräckligt att utgiften företagits i och för den skattepliktiga 

verksamheten, även om utgiften visat sig resultatlös.  I övriga bestämmelser i 10

 Lodin, S, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, Simon-Almendal, Inkomstskatt - 10

en läro- och handbok i skatterätt, 14:3 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 104
!11



16 kap. finns förtydliganden och undantag från principen. För utgifter som inte 

omfattas av specialbestämmelser i 16 kap. gäller avdragsprincipen.  Begreppet 11

avdragsprincip syftar på den grundläggande avdragsprincipen.  

I den juridiska doktrinen och praxis har det även utarbetas principer för att 

avgöra vilka kostnader ett företag har avdragsrätt för. Det föreligger en klar 

presumtion för att ett aktiebolags utgifter uppfyller det allmänna kravet för 

avdragsrätt. Endast när det framstår som uppenbart att en utgift inte är ägnad 

att bidra till intäkternas förvärvande eller bibehållande kan avdrag nekas med 

hänvisning till den allmänna bestämmelsen i 16 kap. 1 § IL.  12

En princip är att affärsmässiga bedömningar ska ligga utanför domstolarnas 

och skattemyndigheternas kompetens.  Vid inkomsttaxeringen ska inte prövas 13

huruvida en utgift var förnuftig, dyr, nödvändig eller inkomstbringande. 

Prövningen ska endast omfatta om det föreligger ett tillräckligt samband 

mellan intäkt och utgift, exempelvis att en utgift verkligen är en utgift för 

verksamhetens drift.  14

Avdragsrätten för kostnader avseende representation är föremål för särskild 

reglering enligt 16 kap. 2 § IL. Avdrag får endast göras för kostnader som har 

omedelbart samband med verksamheten och med belopp som kan anses 

skäligt. Anledningen till denna restriktiva bestämmelse var att risken bedömdes 

som stor att avdrag annars skulle medges för kostnader som i själva verket är 

att betrakta som levnadskostnader.  15

 Kommentar till 16 kap. 1 § inkomstskattelagen, Zeteo.11

 Lodin, S, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, Simon-Almendal, Inkomstskatt - 12

en läro- och handbok i skatterätt, 14:3 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 104, jfr. 
RÅ 2000 ref. 31 I.

 Påhlsson, R, Sponsring, 2 u., Iustus förlag, 2007, s. 11. 13

 Lodin, S, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, Simon-Almendal, Inkomstskatt - 14

en läro- och handbok i skatterätt, 14:3 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 104, jfr. 
RÅ 1976 ref. 127 I.

 Prop. 1963:96 s. 48 och 51 & SOU 1962:42 s. 16.15
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Specialreglering föreligger även för utgifter för forskning och utveckling.  

Enligt 16 kap. 9 § är det tillräckligt att forskningen kan antas få betydelse för 

den huvudsakliga näringsverksamheten eller verksamheten i övrigt. Avsikten 

med införandet av denna bestämmelse var att mjuka upp avdragsrätten för 

utgifter hänförliga till forskning och utveckling. Numera medges avdrag för 

kostnader för all slags forskning och utvecklingsarbete av betydelse för 

verksamheten, dvs. grundforskning och målforskning. Forskningen behöver 

inte ens vara branschbunden och den behöver inte vara av vetenskaplig eller 

teknisk karaktär.  16

Personliga levnadskostnader är inte under några omständigheter avdragsgilla, 

vilket framgår av 9 kap. 2 § IL. Det föreligger ofta svårigheter i bedömningen 

huruvida det är fråga om en avdragsgill omkostnad eller en icke avdragsgill 

levnadskostnad. Det råder således ingen tvekan om att personliga 

levnadskostnader inte är avdragsgilla. Problemet uppkommer istället vid 

bedömningen av huruvida utgiften utgör en omkostnad eller en levnadskostnad. 

3.3 Slutsatser  

Sambandskravet mellan kostnader och inkomster är snävt utformat för 

representationskostnader. Detta snäva sambandskrav är specialreglerat vilket 

får till följd att en kostnad inte behöver ha omedelbart samband med 

verksamheten för att en kostnad ska få dras av enligt avdragsprincipen. För 

vissa andra kostnader föreligger det generositet för avdrag, exempelvis kan 

nämnas forskningskostnader. För dessa kostnader anses det tillräckligt att 

forskningen kan antas få betydelse för verksamheten. Detta omfång gäller 

däremot inte för kostnader som dras av enligt avdragsprincipen i 16 kap. 1 § 

IL. Det som är avgörande för om en kostnad kan dras av enligt 

avdragsprincipen, är om det är en kostnad för bibehållande och förvärvande av 

inkomster. Denna princip synes därför vara dominerande när svårigheter 

 Kommentar till 16 kap. 9 § inkomstskattelagen, Zeteo.16
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uppstår kring huruvida en kostnad är att anse som en omkostnad eller en icke 

avdragsgill kostnad. 

Enbart en läsning av bestämmelserna i 16 kap. IL ger inte alltid tydliga svar på 

vilka kostnader som är avdragsgilla enligt den grundläggande principen för 

avdrag. Eftersom det har utarbetats principer för att avgöra vilka kostnader ett 

företag har avdragsrätt för borde dessa principer bli vägledande när det 

föreligger osäkerhet kring huruvida en kostnad är intäktsrelaterad eller inte. 

Eftersom det föreligger en presumtion för att ett aktiebolags kostnader 

uppfyller det allmänna kravet för avdragsrätt, synes rättstillämparna per 

automatik medge rätt till avdrag. Anledning till denna presumtion är att ett 

aktiebolag normalt drivs av ett vinstsyfte som innebär att tillföra aktieägarna 

vinst, vilket framgår av 3 kap. 3 § Aktiebolagslag (2005:551) [cit. ABL].  17

Enligt ABL måste de ansvariga beakta att bolagets resurser inte får används till 

verksamhet som inte är till nytta för bolaget.   18

Sammanfattningsvis innebär detta att det föreligger en presumtion för att 

samtliga kostnader i ett aktiebolag har beslutats på affärsmässiga grunder. 

Risken för att styrelsen i ett aktiebolag köper in saker av personlig karaktär kan 

därför anses som aningen lägre jämfört med företag som drivs av 

egenföretagare.  

Avdragsrätten sätter dock gränser för när ett aktiebolag inte får dra av 

kostnader. Avdrag medges inte om det framstår som uppenbart att en utgift inte 

är ägnad att bidra till intäkternas förvärvande och bibehållande. Presumtionen 

för att ett aktiebolags kostnader är avdragsgilla kan således brytas när ett bolag 

exempelvis har interna kostnader eller andra kostnader som inte hör till 

verksamheten. Detta innebär att endast när en kostnad kan antas vara 

rörelsefrämmande, bör rättsti l lämparna granska kostnaden. En 

 Se även prop. 1975:103 s. 476 & prop. 2004/05:85 s. 218 ff.17

 Nerep, E, & Samuelsson, P, Aktiebolagslag (2005:551) 3 kap. 3 §, Lexino 18

2013-12-01.
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rörelsefrämmande kostnad kan exempelvis vara en levnadskostnad eller en 

kostnad som inte är intäktsrelaterad.  

Det finns olika riskzoner för när en kostnad kan tänkas vara rörelsefrämmande. 

Representationskostnader kan typiskt sett utgöra levnadskostnader. Detta  

eftersom bland annat måltidskostnader hör till en individs dagliga utgifter. En 

riskzon uppstår även när det uppkommer svårigheter att avgöra om det finns ett 

samband mellan den skattepliktiga intäkten och den avdragsgilla utgiften, dvs. 

då det föreligger oklarheter huruvida en utgift har företagits i och för den 

skattepliktiga verksamheten.  

Det råder ingen tvekan om att avdrag ska nekas för rörelsefrämmande 

kostnader om det inte finns specialregler som medger avdragsrätt. Problem 

uppstår i de fall när det råder oklarhet kring huruvida en kostnad är att anse 

som en rörelsefrämmande kostnad eller en avdragsgill omkostnad. Att det ska 

framstå som uppenbart att en utgift inte är ägnad att bidra till intäkternas 

förvärvande eller bibehållande, borde få till följd att det inte får råda osäkerhet 

kring huruvida en kostnad är rörelsefrämmande eller inte. Utgångspunkten är 

att ett aktiebolags alla kostnader är avdragsgilla, vilket synes föranleda 

restriktivitet mot att neka avdrag i osäkerhetsfallen. 

Vissa utgifter är av den naturen att de kan utgöra rörelsefrämmande kostnader i 

ett fall, men i ett annat fall kan de utgöra avdragsgilla omkostnader. I de 

situationer där det uppstår osäkerhet kring huruvida en kostnad ska anses som 

en omkostnad eller en rörelsefrämmande kostnad, bör avdrag medges på grund 

av presumtionsen som gäller för aktiebolag. Detta ställningstagande ska 

klargörs med två exempel;  

Exempel 1.  

Ett bolag skänker tröjor till ortens lokala knattelag där företagsledarens son 

spelar fotboll. På tröjorna framgår bolagets logga. I detta fall är det uppenbart 

att denna marknadsföring inte är ägnad att bidra till intäkternas förvärvande 

eftersom reklamen endast är synlig för en ringa krets åskådare. Tröjorna får i 
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detta fall anses utgöra privata levnadskostnader (gåvor). Marknadsföringen kan 

dock bidra till intäkternas förvärvande i de undantagsfall givaren är den lokala 

livsmedelsaffären eller liknande företag som kan anses ha sin kundkrets i byn.  

Exempel 2.  

Ett bolag skänker tröjor till ett damlag i damallsvenskan där företagsledarens 

dotter spelar fotboll. På tröjorna framgår bolagets logga. Denna kostnad kan 

ses som en levnadskostnad (gåva). Kostnaden kan också ses som en 

marknadsföringskostnad för att förvärva kunder, eftersom bolaget därigenom 

får en mycket bra marknadsföring på grund av att reklamen kan ses av en 

betydande åskådarkrets. I det här fallet är det inte uppenbart att kostnaden 

utgör en privata levnadskostnad, vilket synes medföra att kostnaden får dras av. 

I de båda exemplen kan kostnaderna utgöra privata levnadskostnader 

respektive marknadsföring. För att det ska vara fråga om en reklamkostnad 

måste exponeringen av marknadsföringen vara betydande. I exempel 2 går det 

inte att utesluta att tröjorna är privata levnadskostnader. Däremot finns det 

omständigheter som talar för att det rör sig om kostnader för intäkternas 

förvärvande på grund av den betydande exponeringen reklamen får. Detta 

medför att det inte kan anses som uppenbart att kostnaden inte är ägnad att 

bidra till intäkternas förvärvande. Kostnaden för tröjorna i exempel 2 bör 

således vara avdragsgilla enligt presumtionsregeln.  

Stöd för att medge avdrag i oklara fall finns även i lagtolkningsprincipen ”in 

dubio contra fiscum - att i oklara fall döma till förmån för den skattskyldige 

och inte till förmån för staten. Dahlberg skriver i Skattenytt att han är skeptisk 

till att generellt tillmäta värdeprinciper någon avgörande vikt vid tillämpning 

av skattelag, eftersom han anser att de är vaga till betydelseområdet.  Det får 19

anses riktigt att värdeprinciper inte ska tillåtas en avgörande vikt vid 

tillämpningen av skattelag. Däremot bör en sådan princip tillmätas betydelse 

om det tillexempel redan finns omständigheter som talar för att den 

 Dahlberg, M, Om principer vid tolkning av skattelag, SN, 2004, s. 666. 19
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skattskyldige har rätt till avdrag. Principen ”in dubio contra fiscum” kan då 

tolkas som ett ytterligare indicium för att medge avdrag.  

Ytterligare stöd för att kostnaden för tröjorna är avdragsgilla i exempel 2 kan 

hämtas från principen att det är företaget självt som ska göra den affärsmässiga 

bedömningen. Då ett bolag väljer att marknadsföra sig genom ett lag i 

damallsvenskan kan domstolen inte neka kostnaden på affärsmässiga grunder. 

Det år således inte av betydelse huruvida kostnaden är nödvändig eller inte.  

Utgångspunkten är att företag anses bäst kunna avgöra hur de bedriver sin 

affärsverksamhet. Detta antagande får anses rimligt då entrepenörer förutsätts 

ha mest kunskap om hur ett företag ska drivas för att företaget ska generera 

tillfredsställande resultat.  

!17



4 Avdragsrätt för sponsring  

4.1 Problembeskrivning  

Gränsdragningsproblematik mellan avdragsgill kostnad och icke avdragsgill 

levnadskostnad uppkommer särskilt vid sponsring.  Svårigheter föreligger i 20

bedömningen av huruvida det är fråga om en avdragsgill omkostnad eller en 

icke avdragsgill levnadskostnad (gåva). I praxis ges uttryck för att viss 

sponsring är att betrakta som avdragsgill medan annan sponsring träffas av 

avdragsförbudet i 9 kap. 2 § IL. Exempelvis kan nämnas att avdrag medgavs i 

ett fall för bidrag till föreningar som arbetade med att stärka pilgrimsfalkens 

fortlevnad i Sverige. Anledningen att avdrag medgavs var att en stark koppling 

kunde ses mellan verksamheterna i fråga eftersom företaget hade 

pilgrimsfalken som varumärke.  Däremot går det att utläsa av ett annat fall att 21

sponsring träffades av avdragsförbudet för gåvor när ett företag mer allmänt 

stödde en operas verksamhet eftersom det inte fanns någon anknytning mellan 

sponsorn och det sponsrade företaget. Dock medgavs avdrag för den del av 

sponsringen som kunde hänföras till direkta motprestationer.  22

Gränsdragningen är komplex och svårtolkad. 

4.2 Sponsring  

Vad sponsring avser har tidigare diskuterats i litteraturen.  Förenklat kan sägas 23

att ett avtalsförhållande föreligger där en förmögenhetsöverföring görs. 

Förmögenhetsöverföringen, dvs. sponsringen används sedan som ett 

marknadsföringsverktyg i syfte att nå ekonomiska fördelar i framtiden. 

 Se HFD 2000 ref. 31 I.20

 Se HFD 2000 ref. 31 II. 21

 Se HFD 2000 ref. 31 I.22

 Definitioner av sponsring se bl. a. Påhlsson, R, Sponsring, 2 u., Iustus förlag, 2007, 23

s. 14 ff., Bjuv berg, J, Avdragsrätt för utgifter för sponsring m.m. - igen, SN, 2007, s.
101-111.
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Exempel på kända evenemang som sponsras är bland annat Volvo Ocean Race 

(segling) och Scandic Open (golf). Påhlsson skriver att ett av de viktigaste 

syftena med sponsring är att bidra till skapandet av en positiv bild av det 

sponsrade företaget och dess verksamhet.  Sponsring faller in under 24

avdragsprincipen i 16 kap. 1 § IL eftersom det inte finns någon särskild 

bestämmelse för dessa kostnader enligt 16 kap. IL. 

Av RÅ 2000 ref. 31 I [cit. Operamålet] som handlade om sponsring av en 

Operas verksamhet och av RÅ 2000 ref. 31 II [cit. Falconmålet] där ett företag 

fick avdrag för bidrag till organisationer som arbetade med pilgrimsfalkens 

fortlevnad går det att ana vilka tillvägagångssätt och vilka kriterier som HFD 

tillämpar när de bedömer huruvida sponsring är en avdragsgill kostnad eller en 

icke avdragsgill gåva. Operamålet är svårtolkat och lämnar många frågetecken 

efter sig.  

Syftet med avsnitt 4.3 är att redogöra för de kriterier som HFD tillämpar när de 

möjliggör avdragsrätt för sponsring. Dessa tillvägagångssätt och kriterier är 

även av betydelse för bedömningen i Saltåkvarnmålet, vilket redogörs för i 

avsnitt 5.  

4.2.1 Opera- & Falconmålen 

I RÅ 2000 ref. 31 I träffade Operan i Stockholm ett avtal om 

huvudsponsorskap för Operans internationella verksamheter med dåvarande 

Procordia AB och dess två dåvarande dotterbolag. Procordia sponsrade Operan 

med 9 mkr. årligen. Som sponsor gavs Procordia följande ersättningar/

förmåner;  

Procordia fick i sin marknadsföring omnämna att Procordia var huvudsponsor 

för Operans internationella verksamhet. De erhöll exponering i Operans 

informationsmaterial och samarbetet skulle exponeras på en tavla i operahusets 

entré. De sponsrade bolagen i koncernen fick en tavla eller skulptur som skulle 

 Påhlsson, R, Sponsring, 2 u., Iustus förlag, 2007, s. 15 f. 24
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symbolisera samarbetet mellan Procordia och Operan. Enligt avtalet skulle ett 

marknadsförings- och profi lprogram för samarbetet utformas. 

Marknadsföringsprogrammet skulle bland annat utgöras av en annonskampanj. 

Procordia fick bland annat egna föreställningskvällar, biljetter till varje 

premiärföreställning, biljetter på fasta platser, abonnerande av hela operahuset, 

tillgång till representationsrum samt möjlighet för egna evenemang. 

HFD konstaterade först att avdrag för sponsring endast kan medges om 

sponsringen utgör en omkostnad för intäkternas förvärvande och bibehållande. 

Domstolen redogjorde därefter för presumtionsregeln, dvs. att det föreligger en 

klar presumtion för att ett aktiebolags utgifter uppfyller det allmänna kravet för 

avdragsrätt. HFD anförde att ”endast i det undantagsfallet att det framstår som 

uppenbart att en utgift inte är ägnad att bidra till intäkternas förvärvande eller 

bibehållande kan avdrag vägras.” Domstolen redogjorde för att 

sponsorersättningen var en omkostnad för intäkternas förvärvande och 

bibehållande eftersom det inte fanns några omständigheter som talade för att 

det inte var en omkostnad. Vidare ansåg domstolen att det måste prövas om 

sponsorersättningen omfattades av förbudet mot avdrag för gåvor.  

HFD stipulerade att det inte föreligger någon gåvoavsikt i de fall då mottagaren 

utfört motprestationer och värdet av dessa svarat mot den lämnade 

ersättningen. HFD anförde vidare att ”sponsring träffas av förbudet mot 

avdrag för gåvor om ersättningen inte heller avser en verksamhet hos 

mottagaren som har ett sådant samband med sponsorns verksamhet att 

ersättningen kan anses som indirekta omkostnader i denna. Den omständighet 

att sponsringen är ägnad att förbättra sponsorns goodwill och därigenom kan 

vara kommersiellt motiverad innebär således inte i sig att sponsringen förlorar 

sin karaktär av gåva.”  

HFD bedömde att kostnaden för sponsringen var avdragsgill till den del den 

kunde hänföras till lokal-, representations-, personal- eller reklamkostnader 

(direkta motprestationer). Den del av sponsorersättningen som mer allmänt 

stödde Operans verksamhet var inte avdragsgill eftersom det inte fanns någon 
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anknytning mellan Procordias och Operans verksamheter. Svårigheter uppkom 

för HFD att bedöma hur stor del av kostnaderna för sponsringen som belöpte 

på avdragsgilla respektive icke avdragsgilla utgifter. En skönsmässig 

uppskattning gjordes, vilket resulterade i att hälften av kostnaderna för 

sponsringen kunde dras av. 

RÅ 2000 ref. 31 II handlade om företaget Falcon och dess användande av 

pilgrimsfalken som symbol. I fallet prövades huruvida öltillverkaren Falcon 

skulle medges avdrag för bidrag till två organisationer som arbetade med ett 

projekt vars syfte var att stärka pilgrimsfalkens fortlevnad i Sverige. Falcon 

hade rätt att uppge att de stödde projektet i sin marknadsföring, vilket de även 

gjorde. Underinstanserna medgav inte avdragsrätt, medan HFD var av motsatt 

uppfattning.  

HFD hänvisade till Operamålet och redogjorde för att en motprestation kan 

bestå inte bara av direkta tjänster, utan även av tjänster som mer indirekt 

kommer sponsorn till godo. Vidare anförde HFD att enligt Operamålet ”kan 

t.ex. anknytningen mellan sponsorn och mottagarens verksamheter vara 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.”  

Domstolen ansåg att det förelåg en så pass stark anknytning mellan Falcons 

verksamhet och föreningarnas verksamhet att sponsringen inte träffades av 

avdragsförbudet för gåvor. 
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4.2.2 Rättsläget efter Opera- & Falconmålen 

Efter 2000 års avgöranden har lagreglering på området avseende sponsring 

efterfrågats i syfte att klargöra rättsläget.  Skatteutskottet konstaterade att 25

regeringen borde pröva om inkomstskattelagens regler var ändamålsenligt 

utformade. Därutöver ansåg utskottet att regeringen skulle se över om 

avdragsbestämmelserna behövdes göras tydligare för att i förväg enklare kunna 

bedöma den skattemässiga behandlingen avseende sponsring.  Regeringen 26

återkom till riksdagen med den slutsatsen att det varken var möjligt eller 

lämpligt att att införa regler i syfte att precisera avdragsrätten för sponsring. 

Regeringen ansåg att man i praxis kunde beakta imageskapande sponsring i 

högre utsträckning. Dessutom ansåg regeringen att rättsreglerna inte hindrade 

att rättsutvecklingen följer utvecklingen inom företagen och går mot en större 

öppenhet avseende motprestationernas karaktär, även indirekta sådana.  27

Regeringen föreslog att Skatteverket skulle utfärda rekommendationer på 

området. Skatteverket har inte utfärdat några rekommendationer, istället har 

myndigheten nöjt sig med ett utfärda ett ställningstagande.  Skatteverket 28

skriver i sitt ställningstagande att om sponsringen enbart är avsedd att ge 

sponsorn en förbättrad image och goodwill är den att betrakta som gåva och 

därmed inte avdragsgill.  29

 Cejie, K, HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet, - flera missade 25

möjligheter, SN, 2014, s. 942, 2001/02:SkU21, Munck-Persson, B, Går det att ta sig 
ur den onda cirkeln när det gäller avdrag för sponsring?, SvSkT, 2006 s. 42-43.

 Regeringens skrivelse 2003/04:175.26

 Regeringens skrivelse 2003/04:175, se även Munck-Persson, B, Går det att ta sig ur 27

den onda cirkeln när det gäller avdrag för sponsring?, SvSkT, 2006 s. 42.

 Skatteverkets ställningstagande, Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring, dnr 130 28

702489-04/113 (2005-06-27) 

 Se avsnitt 1. i ställningstagandet. 29
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4.3 Slutsatser   

För att avdrag ska kunna medges för sponsring, måste kostnaden för 

sponsringen utgöra en omkostnad för intäkternas förvärvande och 

bibehållande. Nästa steg är att bedöma huruvida sponsringen omfattas av 

avdragsförbudet för gåvor.  30

Direkta motprestationer 

Av Operamålet framgår att när mottagaren av sponsringen tillhandahåller 

direkta motprestationer, träffas inte sponsringen av förbudet mot avdrag för 

gåvor, förutsatt att motprestationerna motsvarar eller är högre i värde än den 

lämnade sponsorersättningen.  Således borde inte avdrag kunna medges om 31

värdet av motprestationer är lägre än den lämnade ersättningen. När värdet av 

motprestationer inte når upp till den lämnade ersättningen ger praxis inga 

vägledande svar på hur stort belopp som ska vara avdragsgillt respektive icke 

avdragsgillt. Denna fråga får således anses oreglerad. 

Av Operamålet talar vissa omständigheter för att HFD ansåg att direkta 

motprestationer utgjordes av fysiska ting eftersom avdrag medgavs för lokal-, 

representations-, personal och reklamkostnader.  Angående reklamkostnaderna 32

i Operamålet var det enligt HFD endast den marknadsföring som skett genom 

Operans försorg som räknades in till de direkta motprestationerna. Det går inte 

av rättsfallet att exakt utläsa vilka reklamkostnader som avses. Det får antas att 

indirekta motprestationer som exempelvis en positiv inverkan på Procordias 

namn inte var avdragsgilla eftersom HFD i sin motivering skrev; ”Den del av 

beloppet som mer allmänt stöder Operans verksamhet är däremot - med 

avsaknaden av anknytning mellan Procordias och Operans verksamheter - att 

anse som gåva”  

 RÅ 2000 ref. 31 I och II.30

 RÅ 2000 ref. 31 I och II.31

 jfr. RÅ 2000 ref. 31 I. 32

!23



Indirekta motprestationer 

HFD har redogjort för att en motprestation inte endast kan bestå av direkta 

tjänster, utan även av tjänster som mer indirekt kommer sponsorn tillgodo.  33

Exempel på motprestationer av mer indirekt karaktär är rätten att förknippas 

med det sponsrade subjektet och olika värden som tillkommer sponsorn,  34

exempelvis kan nämnas att förbättrad goodwill är att anse som en indirekt 

omkostnad.  För att sponsringen ska få dras av måste motprestationen 35

resultera i indirekta omkostnader hos sponsorn.  När ett bolag allmänt 36

sponsrar ett företag eller organisation är det oftast för att sponsorn vill uppnå en 

positiv inverkan på bolagets rykte och namn, dvs. ökad goodwill och förbättrad 

image. 

HFD uttalade i Operamålet följande; Den omständighet att sponsringen är 

ägnad att förbättra sponsorns goodwill och därigenom kan vara kommersiellt 

motiverad innebär således inte i sig att sponsringen förlorar sin karaktär av 

gåva.” Uttalandet kan tolkas som att det inte räcker med att sponsringen 

resulterar i indirekta omkostnader hos sponsorn för att sponsringen ska vara 

avdragsgill. 

För att sponsringen således inte ska träffas av förbudet mot avdrag för gåvor, 

krävs det enligt HFD att det ska föreligga en stark anknytning mellan 

sponsorns verksamhet och den sponsrade verksamheten.  Av praxis kan dras 37

slutsatsen att när sponsringen resulterar i indirekta omkostnader hos sponsorn  

kan sponsringen vara avdragsgill om det föreligger an stark anknytning mellan 

verksamheterna. Sambandet mellan verksamheterna kan enligt praxis antas 

 RÅ 2000 ref. 31 I och II. 33

 Bjuvberg, J, Avdragsrätt för utgifter för sponsring m.m. - igen, SN, 2007, s.105.34

 Se RÅ 2000 ref. 31 I.35

 RÅ 2000 ref. 31 II.36

 Se RÅ 2000 ref. 31 I och II.37
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ligga i den positiva inverkan på företagets rykte som sponsringen bidrar till.  38

Dock framgår det inte av praxis enligt vilka riktlinjer den positiva inverkan på 

företaget bedöms utifrån. Det är oklart vad en stark anknytning kan tänkas 

vara. En stark anknytning har dock ansetts föreligga mellan öltillverkaren 

Falcon och organisationer som arbetat med att stärka pilgrimsfalkens 

fortlevnad i Sverige. 

Uppsatsförfattaren delar inte Skatteverkets tolkning om att gåva alltid 

föreligger när sponsringen är avsedd att enbart ge sponsorn en förbättrad 

goodwill. Detta eftersom HFD i två fall  har redogjort för att indirekta 39

omkostnader som resulterar i exempelvis förbättrad renommé hos sponsorn kan 

vara avdragsgilla om en stark anknytning går att finna mellan givarens och 

mottagarens verksamheter. Dessutom verkar ställningstagandet gå emot 

regeringens avsikt, eftersom regeringen ansåg att man i praxis kunde beakta 

imageskapande sponsring i högre utsträckning.  40

Direkta vs. indirekta omkostnader 

För indirekta motprestationer räcker det inte med att sponsringen resulterar i 

indirekta omkostnader hos det sponsorn. Det måste även föreligga en stark 

anknytning mellan verksamheterna för att sponsringen ska få dras av. Därför 

får det antas att det ställs högre krav på indirekta omkostnader jämfört med 

direkta omkostnader. Begreppet direkta omkostnader syftar på direkta 

motprestationer som resulterar i direkta omkostnader hos sponsorn. Att som 

HFD ställa höga krav på indirekta omkostnader kan anses oförenligt med 

presumtionsregeln som gäller för aktiebolag. Dessutom är det inte motiverat att 

ställa högre krav på indirekta motprestationer. Indirekta omkostnader borde 

 Se RÅ 2000 ref. 31 II. 38

 Se RÅ 2000 ref. 31 I och II.39

 Munck-Persson, B, Går det att ta sig ur den onda cirkeln när det gäller avdrag för 40

sponsring?, SvSkT, 2006 s. 42-43.
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dras av i lika stor utsträckning som direkta omkostnader. Ställningstagandet ska 

förklaras med två fiktiva exempel;  

Exempel 1.  

Ett bolag som tillverkar bilar träffar ett avtal med ett lag i damallsvenskan i 

hopp om att förvärva kunder. Avtalet går ut på att bolaget ska ge laget en 

ersättning och i gengäld ska bolaget få sin logga exponerad i på lagets 

matchtröjor. 

Det får anses troligt att denna sort av sponsring är avdragsgill utifrån den 

praxis som finns på området. Motprestationen består av marknadsföring i form 

av reklam på lagets tröjor. En sådan motprestation får antas ses som en direkt 

motprestation eftersom reklamkostnader hör till direkta motprestationer enligt 

HFD.  Sponsringen är i detta fall avdragsgill eftersom direkta motprestationer 41

utesluter att sponsring träffas av förbudet mot avdrag för gåvor. Den direkta 

motprestationen, dvs. marknadsföringen måste vidare motsvara sponsringen i 

värde för att sponsringen ska kunna dras av. 

Exempel 2. 

Ett svenskt mjölkföretag ger bidrag till organisationen Framtidsjorden som 

arbetar för en socialt rättvis och ekologiskt hållbar utveckling. Av 

mjölkföretagets hemsida framgår att företaget stöder Framtidsjorden. 

Företagsledarna i mjölkföretaget ser bidraget som en investering eftersom 

företaget tror att detta leder till att mjölkkunder som värnar om ett hållbart 

samhälle i större utsträckning kommer att välja deras mjölk framför 

konkurrenternas mjölk. Sponsringen avser att ge en positiv inverkan på 

företagets produkter, vilket får antas utgöra en indirekt omkostnad.  42

 Se RÅ 2000 ref. 31 I.41

 Jfr. Bidrag som mer allmänt stödde Operans verksamhet, RÅ 2000 ref. I, bidrag till 42

Pilgrimsfalkens fortlevnad, RÅ 2000 ref. 31 II & bidrag till städkampanj och 
näringslivets arbetsgrupp i nedskräpningsfrågor, RÅ 1976 ref. 127 II.
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Enligt rättsläget som råder idag skulle mjölkföretaget inte få avdrag för 

sponsringen eftersom en stark anknytning mellan företagen i exemplet 

troligtvis inte skulle anses föreligga. Det blir svårt att bevisa att ett vanligt 

mjölkföretag skulle ha en stark anknytning med en organisation som arbetar för 

en socialt rättvis och ekologiskt hållbar utveckling.  

Skillnaden mellan de två olika tillvägagångssätten i exemplen att marknadsföra 

ett bolag skiljer sig inte nämnvärt. Enda skillnaden tycks vara att det i exempel 

1 är fråga om en klassisk kostnad för sponsring. Det är däremot omöjligt att 

bevisa vilka intäkter som kommer från att en logga exponeras på matchtröjor. 

Likaså är det omöjligt att kartlägga vilka intäkter som kommer från att ett 

företag sponsrar en organisation som tar ett samhälleligt ansvar. Avgörande för 

att en kostnad ska dras av är om den är intäktsrelaterad. Det synes därför inte 

motiverat att ställa högre krav på indirekta motprestationer. 

Tidigare har nämnts att en kostnad bör granskas om det framkommer 

indikationer på att det kan röra sig om en privat levnadskostnad. 

Gränsdragningsproblematik mellan avdragsgill kostnad och icke avdragsgill 

gåva uppkommer särskilt vid sponsring. Därför är det riktigt att kostnader för 

sponsring granskas. Om rättstillämparna däremot ställer orimligt höga krav på 

vissa typer av kostnader kan det leda till att presumtionsregeln som gäller för 

aktiebolag urholkas.  

Presumtionsregeln som stipulerar att ett aktiebolags alla kostnader uppfyller 

det allmänna kravet på avdragsrätt undergrävs om det ställs höga krav på vissa 

typer av kostnader. Det är bara i uppenbara fall en omkostnad i ett aktiebolag 

inte får dras av. Att ställa höga krav på indirekta omkostnader får till följd att 

huvudregeln för dessa kostnader blir att de inte får dras av, vilket går tvärtemot 

presumtionsregeln som gäller för aktiebolag. Det är således inte förenligt med 

presumtionsregeln att ställa för långtgående krav på indirekta omkostnader.  
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5 Avdragsrätt för klimatkompensation   

5.1 Problembeskrivning  

Just nu genomgår Sverige snabba samhällsförändringar på bland annat 

miljöområdet.  När samhället är under förändring är det intressant att följa 43

praxis utveckling i det nya rättsliga landskapet, vilket får till följd att 

svårigheter kan uppstå för rättstillämparen. Det är upp till riksdagen att stifta 

lagar som följer det allmänna rättsmedvetandet, dock har de högsta 

domstolarna en rättsskapande roll.   

5.2 Avdrag för miljövård 

Kostnader för utgifter för klimatkompensation faller in under avdragsprincipen 

i 16 kap. 1 § IL, eftersom det inte inte finns någon särskild bestämmelse för 

dessa typer av kostnader.  

Antalet rättsfall är få från HFD som tar upp vad som gäller för avdragsrätten 

när ett bolag har någon form av miljövårdskostnad. I denna framställning syftar 

begreppet miljövårdskostnad på en kostnad som ett företag haft för att 

kompensera för sin miljöpåverkan. Det finns dock två rättsfall från 70-talet 

som är av intresse för rättsutvecklingen på detta område. Dessa två rättsfall 

brukar behandlas i samband med att sponsring diskuteras. I Högsta 

förvaltningsdomstolens dom i mål nr 2735-14 [cit. Saltåkvarnmålet] finns 

indikationer som pekar på att HFD avgjorde fallet med hjälp av praxis  som 44

finns på sponsringsområdet. Därför är det av intresse att ta upp rättsfallen från 

70-talet och jämföra dem med Saltåkvarnmålet.  

 Mattson, D, Domarnas makt - domarrollen i ett nytt rättsligt landskap, SvJT 2014 s. 43

588. 

 Med praxis på sponsringsområdet avses följande mål; RÅ 2000 ref. 21 I och II, RÅ 44

1976 ref. 127 I och II.
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Av Saltåkvarnmålet framgår att Saltå Kvarn AB klimatkompenserar för de 

transporter som företaget företar. Företaget hävdade att det hade rätt till avdrag 

för utgifter för klimatkompensation. HFD slog dock fast att avdrag inte kunde 

medges för den del av klimatkompensationen som avsåg köp av 

utsläppskrediter.  

5.2.1 Tidigare praxis på miljövårdsområdet, PLM- & KF-målen 

I RÅ 1976 ref. 127 I [cit. PLM-målet] medgavs PLM avdrag för bidrag till sina 

kampanjer ”Håll Skåne Rent” och ”Håll Sundet Rent” kampanjerna. PLM 

tillverkade och marknadsförde engångsförpackningar av plåt, glas och plast. 

Bolaget var ensam tillverkare av ölburkar och engångsglas i Sverige. Under 

1960-talets senare hälft bedrevs en livlig opinionsbildning mot 

engångsförpackningar och deras skadliga miljöpåverkan. 

HFD konstaterade att opinionsbildningen kunde antas få påtagliga 

återverkningar på avsättningen av bolagets produkter. HFD ansåg att bolagets 

medverkan i kampanjerna kunde ses som ett led i bolagets förvärvsverksamhet, 

vilket resulterade i att kostnaderna kunde ses som avdragsgilla omkostnader. 

Påhlsson skriver att några till sponsorn riktade direkta motprestationer inte 

förefaller ha förekommit i PLM-målet. Det framstår däremot som uppenbart att 

grunden för avdrag var den allmänna positiva inverkan på företagets rykte som 

kampanjerna bidrog till. Här fanns ett samband mellan företagens produkter, 

men det var inte detta samband som HFD hänvisade till när avdrag medgavs. 

Sambandet som HFD hänvisade till var det samband som låg i den förbättrade 

renommé som deltagandet i kampanjerna kunde förväntas innebära. Det får 

antas att den starka opinionen har påverkat målets utgång. Synsättet och domen 

stämmer väl överens med dagens reglering i 16 kap. 1 § IL, där det framgår att 

även kostnader för bibehållande av inkomst är avdragsgilla.  45

 Påhlsson, R, Sponsring, 2 u., Iustus förlag, Mölnlycke, 2007, s. 50. 45
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PLM hade även gett ett bidrag till Sveriges Industriförbund för utredning 

angående skadeverkningar av nedskräpning på människor och djur. HFD 

bedömde att detta bidrag var av allmän natur utan direkt samband med bolagets 

förvärvsverksamhet. Bidraget kunde därför inte dras av som en omkostnad.  

Kooperativa förbundet medgavs inte avdrag för bidrag till en 

renhållningskampanj i RÅ 1976 ref. 127 II [cit. KF-målet.]. Likaså nekades 

förbundet avdrag för kostnader till näringslivets arbetsgrupp i 

nedskräpningsfrågor. Som skäl för avdragsrätt angav förbundet att de indirekt 

bidrog till nedskräpning eftersom de säljer och producerar varor som bidrar till 

nedskräpning och miljöproblem. HFD medgav inte avdrag eftersom domstolen 

ansåg att att något sådant samband mellan Kooperativa förbundets verksamhet 

och de bidrag de lämnade inte förelåg.  

I litteraturen har den nekade avdragsrätten tolkats som att moraliska 

förpliktelser inte kan konstituera ett avdragsgrundande samband.  Efter 46

beaktande av PLM- och KF-målen, har följaktligen slutsatsen dragits att endast 

utgifter som kan antas resultera i positiva effekter på den skattskyldiges 

intäkter kan föranleda avdragsrätt. Påhlsson anger att en sådan tolkning borde 

kunna medföra att insatser som ett bolag gör mot exempelvis miljöförstöring 

som företaget självt har gjort upphov till skulle kunna motivera avdragsrätt.  47

 Påhlsson, R, Sponsring, 2 u., Iustus förlag, Mölnlycke, 2007, s. 51, jfr även bidraget 46

till renhållningskampanjer i RÅ 1976 ref. 127 II & bidraget till Sveriges 
Industriförbund i RÅ 1976 ref. 127 I. 

 Se Påhlsson, R, Sponsring, 2 u., Iustus förlag, Mölnlycke, 2007, s. 61 f., Cejie, K, 47

HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet, - flera missade möjligheter, SN, 2014, 
s. 937.
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5.2.2 Saltåkvarnmålet 

Frågan i I Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 2735-14 var om 

klimatkompensationen var en avdragsgill omkostnad enligt 16 kap. 1 § IL.  

Saltå Kvarn AB [cit. Saltå Kvarn] är ett livsmedelsföretag som säljer 

kravmärkta jordbruksprodukter som produceras i Sverige och utomlands. 

Företaget har sedan de började importera ekologiska råvaror från andra länder, 

klimatkompenserat för sina transporter. Idag klimatkompenserar Saltå Kvarn 

för företagets samtliga transporter, eftersom företaget har en ekologisk profil.  48

En del av beloppet för klimatkompensationen i målet utgjorde betalning till ett 

svenskt konsultföretag för analys och beräkning av den klimatpåverkan som 

bolagets transporter förorsakade. Resterande del avsåg köp av utsläppskrediter. 

Utsläppskrediterna kompenserade för transporternas påverkan genom 

trädplantering i Uganda via en certifierad organisation.   49

HFD konstaterade först att rätten till avdrag ska prövas mot bestämmelsen i 16 

kap. 1 § IL och de allmänna bestämmelserna 9 kap. 2 § IL om avdragsförbud 

för gåvor m.m.  Domstolen anförde vidare att det följer av regleringen att 

utgifterna är avdragsgilla om de syftar till att förvärva och bibehålla inkomster 

och avdragsförbudet inte är tillämpligt. HFD konstaterade vidare att ”avdrag 

kan komma i fråga även om det inte förekommer någon direkt motprestation 

men däremot en stark anknytning mellan den egna verksamheten och den 

verksamheten som stöds”. Här hänvisade HFD till PLM- och KF- och 

Falkonmålen. Därefter yttrade HFD med hänvisning till Operamålet att 

avdragsförbudet kan tillämpas även om företagets utgifter ger upphov till 

förbättrad goodwill och därmed är kommersiellt motiverad.  

 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 93/13/D (2014-04-24).48

 Utsläppskrediter ska skiljas från utsläppsrätter. För information om den exakta 49

trädplanteringen och upplägget, se s. 1-2 i förhandsbeskedet; Skatterättsnämndens 
förhandsbesked dnr. 93/13/D (2014-04-24).
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Angående konsultkostnaderna bedömde HFD att det saknades anledning att 

ifrågasätta dessa kostnader och fastställde Skatterättsnämndens [cit. SRN] 

förhandsbesked gällande den del som avsåg avdrag för konsultkostnader. SRN 

bedömde anknytningen mellan bolagets verksamhet och klimatkompensationen 

som stark, vilket resulterade i att utgifterna inte kunde träffas av 

avdragsförbudet för gåvor.  En majoriteten bestående av fyra ledamöter i SRN 50

medgav avdrag för både konsultkostnaderna och trädplanteringen.  

Gällande utsläppskrediterna konstaterade HFD att någon direkt motprestation 

inte kom företaget till godo och att det inte fanns någon egentlig anknytning 

mellan bolagets verksamhet avseende ekologiska produkter och trädplantering.  

Rätt till avdrag förelåg således inte för köp av utsläppskrediter.  

5.3 Slutsatser 

Att HFD särskilt nämner avdragsförbudet för gåvor samtidigt som domstolen 

resonerar kring direkta motprestationer och stark anknytning mellan 

verksamheter, talar för att HFD har bedömt frågan utifrån praxis som finns 

angående sponsring. I sina domskäl refererar även HFD till praxis som handlar 

om sponsring, vilket ytterligare tyder på att HFD har avgjort frågan utifrån den 

praxis som finns på sponsringsområdet.  Analysen avgränsas till att fokusera 51

på kostnaden för köp av utsläppskrediter.  

 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 93/13/D (2014-04-24). Förhandsbeskedet 50

överklagades av Skatteverkets allmänna ombud som yrkade på att förhandsbeskedet 
skulle fastställas. 

 Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 2735-14 & jfr. K, Cejie som också har 51

bedömt att frågan angående klimatkompensation bedömts utifrån den praxis som 
gäller för sponsring; Cejie, K, HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet, - flera 
missade möjligheter, SN, 2014.
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Direkt motprestation 

I målet anser HFD att någon direkt motprestation inte kommer företaget till 

del. Det är olyckligt att HFD endast konstaterar att en direkt motprestation inte 

finns, eftersom det skulle vara värdefullt att veta vilka krav domstolen ställer 

på direkta motprestationer. Operamålet som är omdiskuterat i litteraturen, är 

det enda målet som har behandlat direkta motprestationer. Det är därmed 

önskvärt att direkta motprestationer preciseras ytterligare genom praxis. 

Förutsatt att frågan angående klimatkompensation avgörs utifrån den praxis 

som finns på sponsringsområdet, anser uppsatsförfattaren till skillnad från HFD 

att det föreligger omständigheter som tyder på att det finns en direkt 

motprestation. 

Uppsatsförfattaren är av samma uppfattning som Cejie att den direkta 

motprestationen kan bestå av absorberad koldioxid.  Saltå Kvarn har köpt 52

utsläppskrediter. Av Kyotoprotokollet  framgår det att handel med 53

utsläppskrediter är ett instrument som kan användas för att förebygga att 

klimatpåverkande gaser släpps ut i atmosfären. Saltå Kvarn har genom sina 

transporter släppt ut koldioxid. För att säkerställa att motsvarande mängd 

koldioxid sugs upp, har bolaget köpt utsläppskrediter. Träd har planterats och 

koldioxiden har sugits upp. Därför är det en möjlig uppfattning att den 

absorberande koldioxiden utgör en direkt motprestation.  Företaget har betalat 54

för en tjänst som de dessutom har fått utförd. Att någon direkt motprestation 

inte har kommit företaget tillgodo är därför svårt att anse. Något som 

ytterligare talar för att absorberad koldioxid ska ses som en direkt 

motprestation är att regeringen har ansett att inget hindrar rättsutvecklingen 

från att följa företagens utveckling mot en större öppenhet avseende 

motprestationernas karaktär.

 Se Cejie som också är av den uppfattningen; Cejie, K, HFD:s avgörande i 52

klimatkompensationsmålet, - flera missade möjligheter, SN, 2014, s. 944 f. 

 I Doha förlängdes Kyotoprotokollet till att gälla fram till och med år 2020.53

 Cejie som också är av den uppfattningen; Cejie, K, HFD:s avgörande i 54

klimatkompensationsmålet, - flera missade möjligheter, SN, 2014, s. 945.
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I ett klassiska exempel för sponsring får bolaget som utger sponsorersättningen 

exempelvis sin logga exponerad på en arena. Skillnaden mellan 

motprestationen i detta klassiska exempel jämfört med motprestationen i 

Saltåkvarnmålet är små. Enda skillnaden är att det faktiskt går att uppfatta 

motprestationen med blotta ögat i det klassiska exemplet för sponsring, 

eftersom marknadsföringen är synlig på arenan. Uppsugande av koldioxid går 

inte att uppfatta med blotta ögat, men det är vida känt att koldioxid absorberas 

när träd planteras. Det skulle leda till förvirring om vissa motprestationer inte 

anses som direkta motprestationer endast på den grund att de inte kan uppfattas 

som synliga. Det kan därför ifrågasättas vad en direkt motprestation egentligen 

är för något. Av betydelse borde snarare vara att bolaget i fråga faktiskt får sin 

tjänst utförd. Därför bör uppsugande av koldioxid ses som en direkt 

motprestation i lika stor utsträckning som en logga på en arena.  

Vidare ska den direkta motprestationens värde motsvara minst den lämnade 

ersättningen för att sponsringen ska få dras av.  Det får antas att bolagets 55

betalning för utsläppskrediterna motsvarar den kostnad som krävs för att 

förhindra att koldioxiden släpps ut i atmosfären. Inget i målet talar för att Saltå 

Kvarn har betalat ett överpris för köpet av utsläppskrediter. Saltå Kvarn har 

nämligen köpt utsläppskrediter motsvarande dess utsläpp av gaser som ett 

konsultföretag har räknat ut.  

Indirekt motprestation 

Inledningsvis bör det nämnas att SRN:s majoritet ansåg att det finns ett 

samband mellan verksamheterna. Sambandet får enligt SRN antas ligga i det 

förhöjda renommé som åtgärder för att neutralisera miljön bidrar till. Enligt 

SRN är det nödvändigt för ett företag med uttalad miljöprofil att ha kontroll 

över negativa konsekvenser som företagets verksamhet kan ha för miljön.  56

 RÅ 2000 ref. 31 I. 55

 se s. 1 i förhandsbeskedet; Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 93/13/D 56

(2014-04-24).
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SRN:s tolkning stämmer väl överens med tidigare praxis på miljövårdsområdet 

och diskussionen som har förts i litteraturen.   57

Den slutsatsen att ett bolag kan få avdragsrätt för de insatser som ett bolag gör 

mot miljöförstöring som bolaget självt har gjort upphov till får idag anses ha 

lägre relevans. Detta mot bakgrund av att HFD i Saltåkvarnmålet nekades 

avdragsrätt för klimatkompensation. Numera bör slutsatsen kunna dras att 

praxis inte medger avdragsrätt för kostnader för miljöförstöring som bolaget 

självt har orsakat. Saltåkvarnmålet är dock svårtolkat, vilket ger utrymme för 

att HFD ändå skulle kunna medge avdragsrätt för insatser ett bolag gör mot 

dess inverkan på miljön. Under vilka omständigheter avdragsrätt skulle kunna 

medges är dock oklart. Rättsläget får anses oklart. 

Till skillnad från SRN konstaterar HFD att det inte finns någon egentlig 

anknytning mellan bolagets verksamhet avseende ekologiska produkter och 

trädplantering. Det är otillfredsställande att HFD inte utvecklar domskälen 

närmare, särskilt eftersom rättsläget avseende sponsring får anses vara något 

komplext. Den praxis som finns på området är otydlig och i samband med 

Saltåkvarnmålet blir rättsläget knappast klarare.  

PLM- och Saltåkvarnmålen förefaller vara slående lika men gav dock olika 

utfall. Det handlade inte om att bolagen sponsrade miljöorganisationer för att 

de var moraliskt förpliktade, utan snarare att de hade orsakat en miljöförstöring 

som de kunde kopplas samman med. Det är omöjligt av praxis att utläsa vilka 

krav som ställs på indirekta motprestationer. 

Det  får anses som ett rimligt synsätt att avdrag skulle kunna medges för 

insatser som ett bolag gör mot miljöförstöring som bolaget självt har orsakat. 

När ett bolag orsakar miljöförstöring är det naturligare att koppla ihop bolaget 

med de negativa konsekvenser miljöförstöringen ger upphov till  jämfört med 58

 RÅ 1976 ref. 127 I och RÅ 2000 ref. 31 II, se även avsnitt 4.2.1.57

 jfr. PLM:s bidrag till renhållningskampanjerna i RÅ 1976 ref. 127 I. 58
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ett bolag som allmänt stöder miljön.  Då ett bolag blir hopkopplat med 59

miljöförstöring leder det vanligtvis till att företaget får påtagligt sämre 

renommé som i sin tur kan leda till att företagets kunder istället väljer en 

konkurrent. För att hejda inkomstbortfall på grund av miljöförstöringen kan 

bolaget sätta in insatser som bidrar till att miljön återställs till det läge som 

miljön befann sig i innan miljöförstöringen ägde rum. Den indirekta 

motprestationen består då av den goda image som bolaget får av 

trädplanteringen i Uganda. Sambandet mellan verksamheterna får då antas 

ligga i den renommé som åtgärder för att återställa miljön bidrar till. Detta 

synsätt förefaller stämma överens med dagens reglering i 16 kap. 1 § IL, där 

det framgår att även utgifter för att bibehålla inkomster ska vara avdragsgilla.  60

Avdragsgill kostnad enligt 16 kap. 1 § IL 

Uppsatsförfattaren är av den uppfattningen att fråga om avdragsrätt för 

klimatkompensation borde tolkas enligt avdragsprincipen snarare än utifrån 

praxis som finns på sponsringsområdet.  Frågan blir då om kostnaden för 61

utsläppskrediterna utgör en avdragsgill omkostnad eller inte. 

Eftersom Saltå Kvarn har en uttalad ekologisk och miljömedveten profil bör en 

kostnad för klimatkompensation ses som vilken annan kostnad som helst i 

företagets verksamhet. Klimatkompensation som bestod av köp av 

utsläppskrediter, skedde endast för den transport som inte kunde kompenseras 

på annat sätt, exempel genom användandet av förnybar energi.  Anledningen 62

till att Saltå Kvarn är ett ledande ekologisk företag kan antas bero på att det tar 

miljöhänsyn. Kostnaden för klimatkompensationen kan därför anses som en 

 jfr. PLM:s allmänna bidrag till Sveriges Industriförbund i RÅ 1976 ref. 127 I & de 59

allmänna bidragen som Kooperativa Förbundet utgav till renhållningskampanj och 
näringslivets arbetsgrupp i nedskräpningsfrågor i RÅ 1976 ref. 127 II. 

 Påhlsson, R, Sponsring, 2 u., Iustus förlag, Mölnlycke, 2007, s. 50. 60

 Se Cejie som också är av den uppfattningen; Cejie, K, HFD:s avgörande i 61

klimatkompensationsmålet, - flera missade möjligheter, SN, 2014, s. 949. 

 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 93/13/D (2014-04-24) s. 3. 62
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affärsmässig omkostnad eftersom syftet var att företaget skulle kunna behålla 

sin plats på marknaden som en miljömedveten aktör.  Klimatkompensationen 63

synes därför kunna dras av enligt avdragsprincipen som en kostnad för 

bibehållande av inkomst.  

Då kompensationen kan dras av enligt avdragsprincipen, torde presumtionen 

som innebär att det föreligger en presumtion för att ett aktiebolag uppfyller de 

allmänna kraven på avdragsrätt vara tillämpbar. En strikt tillämpning av 

presumtionsregeln ger vid handen att kostnaden för klimatkompensationen är 

avdragsgill. Detta eftersom det inte finns några omständigheter som talar för att 

det framstår som uppenbart att utgiften för klimatkompensationen inte är ägnad 

att bidra till intäkternas förvärvande eller bibehållande.  

Om kostnaden utgör en privat levnadskostnad bryts dock presumtionen. Det 

skulle kunna argumenteras för att klimatkompensation skulle kunna jämföras 

vid en privat levnadskostnad (gåva). Skälet till att klimatkompensera skulle då 

enbart vara för att främja företagsledarnas egna intressen i miljöfrågor. Detta 

får inte anses troligt på grund av bolagets miljömedvetna profil. Saltå Kvarn 

behöver klimatkompensera för att upprätthålla sin ledande ställning på 

marknaden, dvs. kompensation sker av affärsmässiga skäl.  

Det krävs dessutom för brytande av presumtionen, att det ska framstå som 

uppenbart att en utgift inte är ägnad att bidra till intäkternas förvärvande eller 

bibehållande.  Kravet på uppenbart förefaller få till följd att det inte får råda 64

osäkerhet kring huruvida en kostnad är rörelsefrämmande eller inte. Eftersom 

det finns omständigheter som talar för att klimatkompensationen är en 

avdragsgill omkostnad synes tillämpning av presumtionsregeln föranleda att 

kostnaden får dras av, även om det skulle finnas en ringa indikation på att det 

kan röra sig om en privat levnadskostnad.  

 Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr. 93/13/D (2014-04-24) s. 3. 63

 Lodin, S, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, Simon-Almendal, Inkomstskatt - 64

en läro- och handbok i skatterätt, 14:3 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 104, jfr. 
HFD 2000 ref. 31 I. 
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Av härmed framförda skäl kan uppsatsförfattaren inte ansluta sig till HFD:s 

uppfattning som lyder; ”Den ersättning som bolaget betalar skapar 

förutsättningar för att, inom ramen för privat projekt, plantera träd i Uganda.” 

Uttalandet tyder på att HFD anser att klimatkompensationen utgör en privat 

levnadskostnad. Det är olyckligt att HFD inte utvecklar sina domskäl med att 

ange skälen till varför kostnaden för kompensationen utgör ett privat projekt, 

särskilt eftersom det föreligger en presumtion för aktiebolag.  

5.4 Saltåkvarnmålet och samhällsutvecklingen 

I dagens samhälle sker det snabba förändringar på miljöområdet.  Intresset för 65

ett hållbart samhälle är på frammarsch och ekologiska livsmedel köps i allt 

större utsträckning. Försäljningen av ekologiska och kravmärkta livsmedel 

ökade under 2013 med 13 respektive 15 procent.  Under 2014 var ökningen av 66

ekologiska produkter rekordstor. Den ökade med totalt 38 procent.   67

De snabba samhällsförändringarna på såväl miljöområdet som på andra 

områden i samhället sätter stor press på domstolarna med nya utmaningar och 

uppgifter. Rätten kommer till uttryck genom lagar som riksdagen stiftar. Dock 

finns det alltid behov av praxis som kompletterar lagstiftningen. De högsta 

domstolarna har idag en viss rättsskapande roll. Politiken kan i sin tur ingripa 

och ändra lagen om inte domstolarnas rättsskapande har varit till belåtenhet.  

För att legitimiteten i domarmakten ska upprätthållas under de nya 

förhållandena måste den offentliga makten accepteras av samhället. För att få 

allmänhetens förtroende krävs det bland annat att domstolarna redovisar skälen 

 Mattson D, Domarnas makt – domarrollen i ett nytt rättsligt landskap, SvJT 2014, s. 65

587. 

 Se KRAV:s marknadsrapport 2014, http://arkiv.krav.se/mrapport/krav-66

marknadsrapport-2014.pdf

 Se Ekowebs marknadsrapport 2014, http://www.mynewsdesk.com/se/krav/67

pressreleases/nya-foersaeljningsrekord-foer-ekologiskt-1110676
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för sina avgöranden med väl underbyggda argument.  Med stöd av argument 68

från avdragsprincipen anser uppsatsförfattaren att en kostnad för köp av 

utsläppskrediter kan bli avdragsgill.  

En kostnad för utgifter för klimatkompensation är inte specialreglerad, vilket 

resulterar i att kostnaden ska bedömas enligt avdragsprincipen. När det är fråga 

om en kostnad för intäkternas förvärvande och bibehållande ska därmed 

kostnaden dras av. Denna princip har sitt ursprung från utformningen av KL. 

Samhället har ändrats radikalt sedan 1920-talet, men principen är fortfarande 

densamma. I takt med utvecklingen, uppkommer nya former av kostnader i ett 

samhälle. På 20-talet kunde man inte förutse att det skulle komma datorer och 

mobiltelefoner. När mobiler utbjöds på marknaden och företagen drog av dessa 

kostnader, var de avdragsgilla enligt den grundläggande principen för avdrag. 

Idag är datorer och mobiler vedertagna kostnader medan andra kostnader inte 

räknas som ”traditionella kostnader”. Att neka avdrag för klimatkompensation 

borde vara lika fel som att neka avdrag för mobiler under 90-talet.  

Avgörande för att dra av en kostnad är följaktligen om det rör sig om en 

kostnad för intäkternas förvärvande och bibehållande. Om det en dag kom fram 

att Saltå Kvarn inte tar sitt ansvar i miljöfrågan, skulle det kunna leda till att 

företaget tappar inkomster av den anledning att kunderna inte längre har lika 

stort förtroende för företaget. Slutsatsen att företaget skulle tappa kunder får 

anses som trolig eftersom samhället har ett ökat intresse för miljöfrågor. 

Kostnaden för köp av utsläppskrediter bör kunna dras av som en kostnad för 

bibehållande av inkomst.  

Ytterligare stöd för att kostnader som avser att bevara inkomster är 

avdragsgilla går att finna i inkomstskattesakkunnigas betänkande där det 

framgick att avdrag ska medges för omkostnader för intäkternas förvärvande 

och förvärvskällornas bevarande och bibehållande.  Både dagens reglering 69

och den historiska bakgrunden av principen tyder på att kostnader för 

 Mattson D, Domarnas makt – domarrollen i ett nytt rättsligt landskap, SvJT 2014, s. 68

590 ff. 

 SOU 1923:69 s. 10.69
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bevarande av inkomst ska vara avdragsgill. Ett varningens finger kan höjas mot 

att tillämpa lagtolkning, särskilt när det gäller skatteregler.  När det av 70

lagtexten framgår att utgifter för bibehållande av intäkter är avdragsgilla är det 

fråga om bokstavstolkning och ingen extensiv tolkning. Bokstavstolkning är 

det första steget som sker vid läsning av lagtext, vilket ger vid handen att denna 

tolkningsmetod är mest förenlig med lagtext. Vid tillämpning av skatteregler 

bör därför bokstavstolkning användas. Att dra av kostnader för bibehållande av 

inkomster är därmed förenligt med lagtext. 

Justitieråden i HFD har även en rättsskapande uppgift, dvs. att tolka och 

tillämpa i en samhällelig kontext.  Bevisligen har det skett snabba 71

förändringar på miljöområdet samtidigt som allmänhetens intresse på senare år 

har ökat väsentligt för ekologiska produkter. Att medge avdrag för 

klimatkompensation i HFD förefaller därför vara förenligt med 

samhällsutvecklingen och dessutom förenligt med justitierådens 

arbetsuppgifter.  

Att HFD inte använde sig av sin makt att rättsskapa kan tolkas som en signal 

till lagstiftaren att det ligger på deras bord att lagstifta i en anda som följer det 

allmänna rättsmedvetandet. Det bör nämnas att de flesta omständigheter talar 

för att HFD avgjorde frågan om klimatkompensation utifrån praxis som finns 

på sponsringsområdet. Det får då anses märkligt att HFD inte använde sin makt 

att rättsskapa, eftersom regeringen tydligt har redogjort för att det vore 

lämpligare om praxis beaktade sponsring i större utsträckning. 

Dessutom ansåg regeringen att rättsreglerna inte hindrar att rättsutvecklingen 

följer utvecklingen i företagen och går mot en större öppenhet avseende 

motprestationernas karaktär.  Regeringens uttalande tyder på att domstolen 72

inte är bunden av den praxis som finns på sponsringsområdet och att andra 

motprestationer än de som förut tagits upp i praxis kan förekomma. I avsnitt 

 Rosén, J, De svenska lagförarbetenas vara eller inte vara som rättskälla — effekter 70

av Sveriges anslutning till den Europeiska unionen, SvJT, 1996, s. 247.

 Mattson D, Domarnas makt – domarrollen i ett nytt rättsligt landskap, SvJT 2014, s. 71

589.

 Se avsnitt 4.2.272
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5.3 har redogjorts för att en direkt motprestation skulle kunna bestå av 

absorberad koldioxid och att en indirekt motprestation skulle kunna bestå av 

renommé från trädplanteringen i Uganda. Med anledning av utvecklingen i 

samhället avseende miljöområdet och uttalandet från regeringen om att 

rättsutvecklingen kan gå mot en större öppenhet avseende motprestationernas 

karaktär är det anmärkningsvärt att HFD inte valde att ge avdragsrätt för 

klimatkompensation. Varken rättsreglerna eller praxis som finns på 

sponsringsområdet hindrar HFD från att rättsskapa. Det är inte bara politiker 

som har ett ansvar att rättsskapa, även HFD borde rättsskapa när 

grundläggande förändringar sker i samhället. 
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6 Sammanfattande slutsatser  

Principer och bestämmelser 

För kostnader som inte träffas av någon specialbestämmelse gäller 

sambandskravet enligt avdragsprincipen. En läsning av bestämmelserna i 16 

kap. IL ger inte alltid ett tydligt svar på vilket samband som ska föreligga 

mellan utgifter och intäkter enligt avdragsprincipen. Eftersom det finns 

principer för att avgöra vilka kostnader ett bolag har avdragsrätt för, torde 

dessa principer bli vägledande när det föreligger otydlighet kring huruvida en 

kostnad är intäktsrelaterad eller inte. 

Det föreligger en presumtion för att ett aktiebolags samtliga kostnader 

uppfyller det allmänna kravet för avdragsrätt. Som huvudregel ska därmed en 

kostnad som ett aktiebolag har vara avdragsgill, förutsatt att det inte 

framkommer några indikationer på att en kostnad kan vara rörelsefrämmande. 

Kravet på att det ska vara uppenbart att en kostnad inte är ägnad att bidra till 

intäkternas förvärvande eller bibehållande bör föranleda restriktivitet mot att 

neka avdrag i oklara fall. Därför borde avdrag medges i de situationer där 

oklarhet uppstår kring huruvida en kostnad ska anses som en omkostnad eller 

en rörelsefrämmande kostnad. 

Avdragsrätt för sponsring  

En kostnad för sponsring måste för det första vara intäktsrelaterad för att 

avdrag för sponsring ska medges. Vidare måste även prövas om kostnaden för 

sponsringen träffas av avdragsförbudet för gåvor. För att komma förbi 

avdragsförbudet måste sponsorn få tillbaka motprestationer från det sponsrade 

bolaget. 
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När det är fråga om direkta motprestationer måste dessa motsvara eller vara 

högre i värde än den lämnade sponsorersättningen för att att sponsringen ska 

kunna dras av. När värdet av motprestationer inte når upp till den lämnade 

ersättningen ger praxis inga svar på hur stort belopp som ska vara avdragsgillt 

respektive icke avdragsgillt. Denna fråga får således anses oreglerad. 

Indirekta motprestationer är tjänster som mer indirekt kommer sponsorn 

tillgodo. För att en kostnad för sponsring ska få dras av måste motprestationen 

resultera i indirekta omkostnader hos sponsorn. Det måste även föreligga en 

stark anknytning mellan sponsorns verksamhet och den sponsrade 

verksamheten för att kostnaden för sponsringen ska få dras av. Sambandet 

mellan verksamheterna kan enligt praxis antas ligga i den positiva inverkan på  

sponsorns renommé som sponsringen bidrar till. Tyvärr framgår det inte av 

praxis enligt vilka riktlinjer den positiva inverkan på sponsorn bedöms utifrån. 

Det bör nämnas att det inte får anses klarlagt vad direkta respektive indirekta 

motprestationer i själva verket är för något. Rättsläget angående 

motprestationer får därför anses vara oklart.  

Eftersom det dessutom måste föreligga en stark anknytning mellan sponsorns 

verksamhet och den sponsrade verksamheten får det antas att det ställs högre 

krav på indirekta omkostnader jämfört med direkta omkostnader. Avgörande 

för att en kostnad ska dras av är om den är intäktsrelaterad. Därför är det 

omotiverat att ställa högre krav på indirekta omkostnader eftersom det i många 

fall är omöjligt att kartlägga vilka kostnader som kommer från indirekta 

respektive direkta omkostnader.  

Att ställa höga krav på vissa typer av kostnader kan anses oförenligt med 

presumtionsregeln som stipulerar att ett aktiebolags alla kostnader uppfyller 

det allmänna kravet på avdragsrätt. Det är bara i uppenbara fall en kostnad i ett 

aktiebolag inte får dras av. Att ställa höga krav på indirekta omkostnader får till 

följd att huvudregeln för dessa kostnader blir att de inte får dras av, vilket går 

tvärtemot presumtionsregeln. 
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Avdragsrätt för klimatkompensation  

Domskälen i Saltåkvarnmålet tyder på att domstolen har utgått från praxis som 

finns på sponsringsområdet. Av målet går det inte att utläsa vilka krav som 

ställs på en direkt motprestation när ett företag har en kostnad för 

klimatkompensation eftersom HFD:s domskäl är knapphändiga. Likaså går det 

inte att utläsa vilket samband som krävs mellan verksamheterna för att en 

klimatkompensation ska få dras av. I målet konstaterar endast HFD att det inte 

finns någon egentlig anknytning mellan verksamheterna. Det hade varit 

önskvärt att förtydliga den praxis som finns på sponsringsområdet eftersom 

befintlig praxis på området är svårtolkad och komplex.  

Efter PLM- och KF-målen har den slutsatsen dragits att insatser som ett bolag 

gör mot föroreningar som företaget självt har orsakat, skulle kunna motivera 

avdragsrätt.  Denna  slutsats  förefaller  ha  lägre  relevans,  då  HFD  i 

Saltåkvarnmålet  nekade  avdragsrätt  för  klimatkompensation.  Mot  denna 

bakgrund bör slutsatsen kunna dras att avdrag inte medges för kostnader för 

miljöförstöring som bolaget självt har orsakat när avdragsrätten avgörs utifrån 

praxis  som  finns  på  sponsringsområdet.  Saltåkvarnmålet är dock svårtolkat, 

vilket ger utrymme för praxis att medge avdragsrätt för insatser ett bolag gör 

mot dess inverkan på miljön. Under vilka omständigheter avdragsrätt skulle 

kunna medges är dock oklart. 

Avdragsprincipens förenlighet med samhället 

Uppsatsförfattaren  är  av  den  uppfattningen  att  fråga  om  avdragsrätt  för 

klimatkompensation  borde  tolkas  enligt  avdragsprincipen  snarare  än  utifrån 

praxis  som  finns  på  sponsringsområdet.  Avdragsprincipen bör tolkas utifrån 

dagens samhälle. En kostnad för klimatkompensation bör ses som vilken annan 

kostnad som helst i ett företag som har en uttalad miljömedveten profil. 
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Kostnaden för klimatkompensationen är att anse som en omkostnad eftersom 

syftet var att företaget skulle kunna behålla sin plats på marknaden i form av en 

miljömedveten aktör.  Om det kom fram att Saltå Kvarn inte tar miljöansvar, är 

det mot bakgrund av dagens samhälle troligt att företaget skulle tappa kunder. 

Klimatkompensationen synes därför kunna dras av som en kostnad för 

bibehållande av inkomst.  

I inkomtskattesakkunnigas betänkande framgick att avdrag ska medges för 

förvärvskällornas bevarande och bibehållande. Både dagens bestämmelse och 

den historiska bakgrunden av principen tyder på att en kostnad för bevarande 

av inkomst ska vara avdragsgill.  

Presumtionsregeln som förutsätter att ett aktiebolags samtliga kostnader är 

avdragsgilla talar även för att klimatkompensationen är avdragsgill. Det får inte 

anses troligt att jämföra klimatkompensationen med en privat levnadskostnad 

eftersom Saltå Kvarn klimatkompenserar för att upprätthålla sin ställning på 

marknaden. 

Justitieråden i HFD har en rättsskapande uppgift som innebär att tolka och 

tillämpa i en viss samhällelig kontext. Att tillåta avdrag för 

klimatkompensation synes vara förenligt med avdragsprincipen och 

justitierådens arbetsuppgifter. 

Då det av HFD:s domskäl talar för att frågan om klimatkompensation 

avgjordes utifrån praxis som finns på sponsringsområdet är det olyckligt att 

HFD inte använde sin makt för att rättsskapa. Detta eftersom regeringen har 

ansett att det vore lämpligare om praxis beaktade sponsring i större 

utsträckning.  

Med anledning av hur samhället ser på miljöfrågor idag och uttalandet från 

regeringen om att rättsutvecklingen kan gå mot en större öppenhet avseende 

motprestationernas karaktär är det anmärkningsvärt att HFD inte medgav 

avdragsrätt för kostnader för klimatkompensation. Varken praxis som finns på 
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sponsringsområdet eller rättsreglerna hindrar HFD från att rättsskapa när 

fundamentala förändringar har skett i samhället. 
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