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Sammanfattning 

Sociala medier har på senare år blivit allt mer populära och användandet av olika sociala medier 

har följaktligen ökat. Även företags intresse av att marknadsföra sig på sociala medier har ökat 

och såväl viral marknadsföring som influencer marketing är numera väl använda 

marknadsföringsmetoder av olika företag. Influencer marketing är en marknadsföringsmetod 

som innebär att bolag marknadsför sina produkter via så kallade influencers sociala kanaler. I 

samband med att fler och fler företag använder sig av influencer marketing har det blivit allt 

vanligare med produktutskick från företagen till influencers. När ett bolag skickar ut produkter 

till en influencer utan att något uttryckligt avtal mellan bolaget och influencern föreligger, har 

influencern dock ingen skyldighet att marknadsföra produkten å bolagets vägnar. Fråga uppstår 

i de fallen hur bolaget skall klassificera kostnaderna som uppstår i samband med sådana 

produktutskick. En annan fråga som måste besvaras är om bolaget, till följd av ett utskick av 

produkter, riskerar att bli uttagsbeskattat. I uppsatsen kommer således bolagets skatterättsliga 

konsekvenser till följd av sådana utskick av produkter, när avtal mellan parterna saknas, att 

utredas.  

 

Inledningsvis har begreppen sociala medier, influencers och influencer marketing definierats 

och klargjorts. Därefter har gåvorekvisitet samt olika skatterättsliga aspekter och lagregler 

behandlats i uppsatsen. Vidare har reklamgåva, personalkostnader samt reklam- och PR-

kostnader berörts innan reglerna om uttagsbeskattning slutligen har beskrivits. Den information 

som har redogjorts för har sedan legat till grund för uppsatsens analys.  

 

I uppsatsen konstateras att klassificeringen av bolagets kostnader är beroende av dels vilket 

inkomstslag som influencern skall beskattas i, dels vilken motprestation som utskicket 

motsvaras av. Full avdragsrätt föreligger emellertid oavsett för bolaget, förutsatt att bolagets 

syfte med utskicket är att influencern skall marknadsföra produkterna från utskicket och 

förutsatt att influencern inte skickar tillbaka produkten eller produkterna. Vad gäller frågan om 

uttagsbeskattning kan bolaget endast bli uttagsbeskattat för produktutskicket i de fall som det 

kan ses som att det är bolagets aktieägare som har skickat produkterna till influencern, och inte 

bolaget självt.  
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Förkortningar 
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Begreppslista  

Begrepp  Förklaring 

Sociala medier  Ett slags samlingsbegrepp för olika sociala kanaler där människor kan 

kommunicera med varandra genom text, bild, ljud och film. 

 

Sociala kanaler  Internetbaserade webbplatser och applikationer, såsom till exempel 

Facebook, Instagram, Twitter och bloggar.  

 

Influencer  En person som är aktiv på sociala medier och som har många följare på 

sina olika sociala kanaler.  

 

Följare  En person som prenumererar på en influencers sociala kanaler av den 

anledningen att personen är intresserad av innehållet som visas i de 

kanalerna. 

 

Skattesubjekt  En fysisk eller juridisk person som i enlighet med den svenska 

skattelagstiftningen är skattskyldig i Sverige. 

 

Streamingkanal  En plattform där spelare sluter upp för att utöva, titta och kommentera 

på spel. 

 

Streaming  Ett sätt för spelare att dela med sig av sitt spelande så att andra utövare 

kan titta och kommentera. 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

På senare tid har det blivit vanligt förekommande med så kallade utskick av produkter från 

bolag till så kallade influencers. Utskicken sker med förhoppningar om att influencern kommer 

att marknadsföra produkterna och därmed det aktuella bolaget i utbyte mot de utskickade 

produkterna. I vissa fall regleras sådana utskick i avtal mellan aktuellt bolag och influencern. 

Avtalen definieras ibland som marknadsföringssamarbeten.1 När ett sådant avtal mellan 

parterna saknas, är rättsläget emellertid inte helt klart hur ett utskick från ett bolag till en 

influencer skall definieras och följaktligen skatterättsligt behandlas. Influencern är enligt 

Skatteverket skyldig att behandla värdeöverföringen som en skattepliktig intäkt.2 Frågan är 

emellertid hur en sådan kostnad skall behandlas skattemässigt hos bolaget. 

  

Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall enligt 16 kap. 1 § inkomstskattelag 

(1999:1229, IL) dras av som kostnad. Beroende på hur bolaget skall klassificera kostnaderna 

som uppstår i samband med utskicket, kan helt eller inget avdrag för kostnaden medges. 

Kostnaden skulle kunna behandlas som gåva, reklamgåva, personalkostnader eller reklam- och 

PR-kostnader, varpå de skatterättsliga följderna skiljer sig åt. I de fall en aktieägare har nära 

anknytning till aktiebolaget, till exempel på grund av aktieägaren delar sitt namn med bolaget, 

uppstår även fråga om det skulle kunna ses som att det är aktieägaren som skickar ut 

produkterna till influencern. En följdfråga blir då om reglerna om uttagsbeskattning i 22 kap. 

IL kan komma att bli aktuella för bolaget.  

 

1.2 Problemformulering 

Hur skall ett utskick av produkter från ett svenskt aktiebolag till en influencer behandlas 

skatterättsligt hos bolaget i de fall där ett uttryckligt avtal mellan bolaget och influencern 

saknas?  

 

                                                
1 Hovstadius, Sara. Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar. Svensk Juristtidning. 2015, s. 

205-208. 
2 Skatteverket, Internetinkomster m.m. 2019.  
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur ett bolag skall klassificera kostnader som uppstår i 

samband med utskick av produkter till en influencer när uttryckligt avtal mellan parterna 

saknas. Beroende på hur kostnaden klassificeras av bolaget, undersöker vi huruvida kostnaden 

blir helt eller inte till någon del avdragsgill. Vidare är uppsatsen syfte att undersöka om bolaget, 

i samband med utskicken, kan bli uttagsbeskattat till följd av att aktieägaren och bolaget har en 

nära anknytning till varandra.  

 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i den svenska inkomstskattelagen. När syftet med en uppsats 

är att utreda ett konkret rättsligt problem snarare än ett abstrakt sådant, förespråkar Sandgren 

en klassisk juridisk metod istället för en rättsvetenskaplig metod.3 Syftet med vår uppsats är att 

utreda ett konkret rättsligt problem och metoden som används i denna uppsats är således en 

klassisk juridisk metod, i vilken ett de lege lata-resonemang förs. Med klassisk juridisk metod 

avses ett rättsutredande tillvägagångssätt som innebär att de svenska rättskällorna studeras och 

analyseras för att beskriva rättsläget. Utredningen baseras på de svenska rättskällorna efter den 

rangordning som rättskälleläran tillämpar.4  

 

Utöver de svenska rättskällorna används även Skatteverkets allmänna råd (SKV A) som källa 

i kapitel fem. Anledningen till att de allmänna råden används som källa i uppsatsen är att det 

saknas särskilda regleringar i IL gällande vad som krävs för att en värdeöverföring skall 

benämnas som reklamgåva. Skatteverket har därför, i de allmänna råden som berörs i 

uppsatsen, förtydligat vad som krävs för att en värdeöverföring skall utgöra en reklamgåva, 

vilket är varför vi använder de allmänna råden som källa. De allmänna råden är dock inte 

rättsligt bindande och bör endast ses som rekommendationer från Skatteverket.5 Till följd av 

att de berörda allmänna råden stöds av RÅ 2010 ref. 33, anser vi emellertid att råden ändå är 

en trovärdig och användbar källa.  

 

                                                
3 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation. 4 uppl. 

Stockholm, Norstedts Juridik, 2018, s 41 ff. 
4 Ibid. 
5 Tjernberg, Mats. Skatterättslig tolkning. 1 uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2018, s. 111-112.    



 

9 

 

I det inledande kapitlet (kapitel två) används en del icke-juridisk litteratur för att beskriva 

begrepp såsom sociala medier, influencers och influencer marketing. Anledningen till 

användandet av icke-juridiska källor är att informationen som beskriver de tre ovanstående 

begreppen endast i väldigt begränsad mån, om ens någon, kan härledas från juridiska källor. 

För att upprätthålla en hög standard på uppsatsen har vi emellertid kritiskt granskat författarna 

till den icke-juridiska litteraturen som har använts. Till exempel är Alan Charlesworth, 

författare till en av de böckerna som används i kapitel två, universitetslektor som arbetat med, 

undervisat i och forskat kring digital marknadsföring sedan 1996.6  

 

1.5 Avgränsning 

I uppsatsen behandlas framför allt svenska aktiebolags skatterättsliga konsekvenser. Fysiska 

personers skatterättsliga konsekvenser behandlas endast i den mån de är relevanta för att 

bestämma de skatterättsliga konsekvenserna för svenska aktiebolag. I uppsatsen utreds inte när 

det kan ses som att det är aktieägaren, och inte bolaget, som skickar ut produkter till en 

influencer. Istället avgränsar vi vår analys i avsnitt 9.3 till att undersöka vilka konsekvenser 

som ett produktutskick till en influencer kan få när det redan är klarlagt att det skall ses som att 

det är aktieägaren som genomför utskicket. Vidare avgränsar vi uppsatsen till att endast 

behandla inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet. Någon ytterligare behandling av 

inkomstslaget kapital genomförs följaktligen inte. Uppsatsen har inte en internationell 

dimension och ingen hänsyn tas således till internationell skattelagstiftning. 

 

1.6 Disposition  

I uppsatsens andra kapitel behandlas definitionen av sociala medier och vilken omfattning 

begreppet har. Det andra kapitlet innehåller även en bakgrund till marknadsföringsmetoden 

influencer marketing samt en beskrivning av vad som menas med en influencer och vem det 

kan tänkas innefatta. Därefter redogörs för gåvobegreppet, och en djupare förståelse för vad 

gåva är och innebär, ges i uppsatsens tredje kapitel. I det nästföljande kapitlet i uppsatsen 

beskrivs och redogörs för begrepp såsom inkomstslaget näringsverksamhet och avdragsrätt. I 

kapitel fem, sex och sju behandlas reklamgåva, personalkostnader samt reklam- och PR-

kostnader och vilka skatterättsliga konsekvenser de olika begreppen leder till hos utgivande 

                                                
6 The University of Sunderland, Alan Charlesworth. 2019-03-18. 



 

10 

 

bolag. Uppsatsens åttonde kapitel innehåller en beskrivning av reglerna om uttagsbeskattning 

enligt den svenska inkomstskattelagen. Avslutningsvis genomförs en analys i uppsatsens 

nionde kapitel. I analysen sätts problemformuleringen i relation till den utredning som har 

redogjorts för i kapitel två till åtta. Analysen mynnar sedan ut i olika slutsatser som presenteras 

i kapitel tio.  
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2. Marknadsföring via sociala medier  

2.1 Sociala medier 

Det finns många olika definitioner av vad sociala medier innebär och vilken omfattning som 

begreppet har.7 Gemensamt för många av de olika definitionerna är att det handlar om sociala 

kanaler på internetbaserade webbplatser och applikationer, såsom exempelvis Facebook, 

Instagram och bloggar, som människor kan använda sig av för att uttrycka sina åsikter och 

tankar. Sociala medier kan med andra ord sägas vara ett slags samlingsbegrepp för olika sociala 

kanaler där människor kan kommunicera med varandra genom text, bild, ljud och film. 

 

Sociala medier har med åren blivit allt mer populära, och även om olika sociala kanaler skapas 

och utvecklas över tiden, har användandet av sociala medier i sin helhet ökat.8 Samtidigt som 

allmänhetens intresse för sociala medier har ökat, har även företagsintresset för att 

marknadsföra sig på sociala medier ökat. Charlesworth9 menar att anledningen till att fler och 

fler företag väljer att, i bredare utsträckning, använda sig av sociala medier till marknadsföring, 

är för att allmänheten nu för tiden har ett större förtroende för sociala medier än för till exempel 

tidningsannonser. 

 

Ett sätt för företagen att använda sig av sociala medier för att marknadsföra sig själva är med 

hjälp av viral marknadsföring.10 Viral marknadsföring är en marknadsföringsmetod som ibland 

också kallas för word-of-mouth marknadsföring. Metoden går ut på att företag publicerar eller 

producerar någonting, till exempel ett inlägg eller en produkt, som skall få människor att bli 

intresserade och vilja sprida nyheten vidare. Målet med metoden är att nyheten sedan, med 

hjälp av allmänheten, skall spridas vidare likt ett virus. Ett exempel på ett sätt som sociala 

medier används på för att genomföra viral marknadsföring, är att ett företag publicerar ett 

inlägg på Facebook där följare uppmanas att “tagga en vän” eller att dela inlägget om de gillar 

vad de ser.11   

 

                                                
7 Charlesworth, Alan. An Introduction to Social Media Marketing. 1 uppl. Routledge, 2015, s 1-5.  
8 Ibid, s. 35 ff. 
9 Ibid, s. 7 ff. 
10 Ibid, s. 113 ff. 
11 Ibid. 
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2.2 Influencers 

Sedan lång tid tillbaka har det funnits vissa människor som har haft större inflytande över 

allmänheten än andra.12 I stora populationer kan det handla om offentliga personer medan det 

i mindre populationer, såsom en skola, kan röra sig om “den mest populära” personen. Vad 

dessa personer gör, hur de beter sig och hur de ser ut har påverkan på de människor som nås 

av nämnda personers inflytande. I och med sociala mediers framgång har dessa inflytelserika 

människor kunnat få bättre fäste och därmed har de kunnat bygga ett socialt nätverk i form av 

följare. I samband med det har de inflytelserika människorna också fått ett namn, nämligen 

influencers.13  

 

En influencer definieras som en person som är aktiv på sociala medier, och som med hjälp av 

sina sociala kanaler har lyckats bygga ett omfattande socialt nätverk av följare som hen har 

stort inflytande över.14 Personen i fråga behöver inte vara aktiv på fler än en social kanal för 

att kunna benämnas influencer.  

 

2.3 Influencer marketing 

Institutet för reklam och marknadsstatistik (IRM) definierar influencer marketing som “ett 

samlingsbegrepp för marknadsföringsformer som drar nytta av en influencers inflytande hos 

sina följare”.15 Med andra ord är influencer marketing ett sätt för olika företag att marknadsföra 

sina produkter via influencers sociala kanaler, tillika ett sätt för influencers att mot ersättning 

göra reklam för olika företags produkter på sina sociala medier. Ersättningen kan till exempel 

komma i form av pengar, produkter, tjänster eller rabattkoder. 2017 publicerade IRM sin första 

kartläggning av investeringar som annonsörer gjort i influencer marketing i Sverige.16 Enligt 

rapporterna från såväl 2017 som 2018 är branschen kraftigt uppåtgående, även om tillväxten 

förväntas avta något de kommande åren. Branschen hade 2017 en omsättning uppgående till 

                                                
12 Charlesworth, An Introduction to Social Media Marketing, s. 120 ff.  
13 Ibid. 
14 De Veirman, M., Cauberghe, V., Hudders, L., Marketing through Instagram influencers: Impact of number of 

followers and product divergence on brand attitute. 2017-07-14, s. 1.   
15 Institutet för reklam och marknadsstatistik, Investeringarna i influencer marketing växer kraftigt. 2018-12-06. 
16 Institutet för reklam och marknadsstatistik, Influencer marketing omsätter en halv miljard. 2017-06-08. 
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660 miljoner kronor, vilket var en ökning med 33 % från året innan17, 2016, när influencer 

marketing omsatte en halv miljard kronor.18   

 

Som tidigare nämnt i avsnitt 2.1, har allmänheten nu för tiden ett större förtroende för sociala 

medier än vad de har för de mer traditionella marknadsföringskanalerna såsom till exempel 

tidningsannonser. Det är också till följd därav som marknadsföringsmetoder såsom den virala 

marknadsföringen är så framgångsrika.19 Viral marknadsföring leder till att stora mängder 

människor nås av ett budskap eller en nyhet som företaget sänt ut till en mindre mängd 

människor. På samma sätt fungerar influencer marketing. Företag förmedlar information till 

influencern som de vill skall spridas och influencern använder sedan sina sociala kanaler för 

att sprida den informationen till sitt sociala nätverk.  

 

En del av att vara en influencer är, som tidigare nämnt, att vara aktiv på sociala medier. Följare 

till influencern kan i vissa fall uppleva det som att de har ett personligt förhållande till 

influencern, en så kallad parasocial relation.20 En sådan relation kan uppstå när följare 

exponeras för influencers inlägg och dylikt under en längre period. Till skillnad från ett 

personligt förhållande, är en parasocial relation ensidig och influencern har i många fall ingen 

aning om vem följaren är. Ett vanligt exempel på en parasocial relation är den som en tittare 

kan få till en eller flera av en tv-series återkommande karaktärer. Den parasociala relationen 

som byggs upp från följarens sida, gör att följaren upplever influencern som ärlig, personlig 

och lättillgänglig, vilket i sin tur gör att följaren litar på influencern.21 Av den anledningen är 

influencers följare mer benägna att lyssna och ta till sig när influencern till exempel 

marknadsför en produkt eller ett varumärke.22  

 

För att kunna värdera en influencers popularitet kan antalet följare vara ett mått. En följare är 

en person som prenumererar på influencers kanaler av den anledningen att den är intresserad 

                                                
17 Institutet för reklam och marknadsstatistik, 2018. 
18 Institutet för reklam och marknadsstatistik, 2017. 
19 Charlesworth, An Introduction to Social Media Marketing, s. 113 ff.  
20 L. Dibble, J., Hartmann, T., F. Rosaen, S., Parasocial Interaction and Parasocial Relationship: Conceptual 

Clarification and a Critical Assessment of Measures. 2016, s. 3-5.  
21 Ibid. 
22 Abidin, Crystal. Communicative intimacies: Influencers and Perceived Interconnectedness. Ada: A journal of 

Gender, New Media, and Technology. Issue no. 8, 2015.  
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av influencerns innehåll. Ju fler följare influencern har på sina sociala kanaler, desto populärare 

och mer sympatisk anses denne vara.23  

 

Det finns många olika varianter av influencer marketing. Ibland föreligger avtal mellan 

parterna, till exempel vid så kallade marknadsföringssamarbeten, och ibland sänder företag ut 

produkter till en eller flera influencers utan att något uttryckligt avtal föreligger.24 Föreligger 

inget avtal mellan bolaget och influencern, torde inte influencern vara skyldig att utföra någon 

motprestation till följd av utskicket. Avtalsbundenhet uppstår nämligen, enligt en motsatsvis 

tolkning av 1 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område (AvtL), först när ett avtal anses föreligga.  

 

Ett avtal föreligger vidare enligt 1 § AvtL när ett anbud från en part har accepterats av en annan 

part. Att ett företag skickar ut en produkt till en influencer, utan att något uttryckligt avtal 

föreligger mellan företaget och influencern sedan innan, skulle i det avseendet ses som ett 

anbud.25 För att ett avtal skall föreligga under de omständigheterna, måste influencern med 

andra ord acceptera anbudet. Genom att till exempel marknadsföra produkten som företaget 

skickat ut till influencern, kan influencern sägas ha accepterat företagets anbud genom 

realhandlande.26 Ett så kallat realavtal uppstår i det fallet.27  

 

En annan variant av influencer marketing är ambassadörskap. Att vara en ambassadör för ett 

varumärke innebär att en person marknadsför ett företag genom att till exempel visa upp 

produkter som bär företagets varumärke. Ofta sker sådan marknadsföring i utbyte mot till 

exempel gratis produkter och rabattkoder, men i vissa fall även mot betalning.28 När en 

influencer blir ambassadör för ett varumärke, gäller samarbetet oftast över en längre period och 

marknadsföring sker i de fallen oftast upprepade gånger via influencerns sociala kanaler.29  

  

                                                
23 De Veirman, Cauberghe, Hudders, Marketing through Instagram influencers: Impact of number of followers 

and product divergence on brand attitute, s. 5. 
24 Hovstadius. Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar, s. 205. 
25 Ibid, s. 206. 
26 Ibid, s. 206-207.  
27 Adlercreutz, Axel, Gorton, Lars, Lindell-Frantz, Eva. Avtalsrätt I. 14 uppl. Lund, Juristförlaget, 2016, s. 71. 
28 Smith, Brian G. et al. Rise of the Brand Ambassador: Social Stake, Corporate Social Responsibility and 

Influence among the Social Media Influencers. Communication Management Review. Vol. 03 No. 01, 2018, s. 8 

ff 
29 Cure Media, Brand Ambassadors - Influencer Marketing. 2018-02-09.  
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3. Gåvobegreppet 

3.1 Den civilrättsliga innebörden av gåvobegreppet 

Det finns ingen klar definition av gåvobegreppet i civilrätten. Varken i lagstiftning, förarbeten 

eller rättspraxis går det att finna en fastställd definition av begreppet gåva. I den civilrättsliga 

doktrinen har det konstaterats att någon homogen definition av gåvobegreppet inte kan 

fastställas, utan att gåvobegreppet skall ges olika definitioner beroende på i vilken situation 

begreppet används. Trots att begreppet är svårdefinierat finns det tre rekvisit som är 

återkommande vid försök att definiera gåva, nämligen kraven på förmögenhetsöverföring, 

frivillighet och gåvoavsikt.30 Rekvisiten innebär att en förmögenhetsöverföring skall ske såväl 

frivilligt som med gåvoavsikt för att överföringen i civilrättslig mening skall anses utgöra en 

gåva. Överföringen skall alltså resultera i att den givande partens förmögenhet minskar 

samtidigt som den mottagande partens förmögenhet ökar. Med gåvoavsikt menas att givande 

part skall ha som ändamål att tillföra en ekonomisk vinst till mottagande part utan något krav 

på motprestation från den mottagande parten. En prövning av om förmögenhetsöverföringen 

skett med gåvoavsikt skall ske utifrån neutrala iakttagbara förhållanden.31 

 

3.2 Den skatterättsliga innebörden av gåvobegreppet 

3.2.1 Skatterättens förhållande till civilrätten 

Precis som inom civilrätten finns ingen enhetlig skatterättslig definition av gåvobegreppet. 

Huruvida den skatterättsliga innebörden av ett begrepp skall följa den civilrättsliga eller inte 

har diskuterats i doktrin under många år.32 Enligt bland annat Hultqvist33 skall skatterättsliga 

begrepp följa den civilrättsliga definitionen till den del det inte finns specifika regleringar inom 

skatterätten som föreskriver annorlunda. I de fall som den civilrättsliga definitionen inte är helt 

fastställd, skall den civilrättsliga definitionen först utredas i det enskilda fallet och sedan 

därefter agera vägledande för den skatterättsliga bedömningen.34 Även Bergström35 för ett 

                                                
30 Bengtsson, Bertil. Om gåvobegreppet i civilrätten. Svensk Juristtidning. 1962, s. 694. 
31 Englund, Göran och Silfverberg, Christer. Beskattning av arv och gåva. 12 uppl. Stockholm, Norstedts 

Juridik, 2001, s 104-105. 
32 Hultqvist, Anders. Rättshandlingars verkliga innebörd. Skattenytt. 2007, s. 696. 
33 Ibid, s. 697. 
34 Ibid. 
35 Bergström, Sture. Skatter och civilrätt: en studie över användningen av civilrättsliga termer i skatterättsliga 

sammanhang. 1 uppl. Stockholm, LiberFörlag, 1978, s. 94. 
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liknande resonemang om hur skatterätten skall förhålla sig till civilrätten. Enligt honom skulle 

det vara förvirrande och föga funktionellt om en civilrättslig definition av ett begrepp skiljde 

sig från en skatterättslig definition av samma begrepp. Av den anledningen anser Bergström 

att innebörden av ett skatterättsligt begrepp i regel skall följa den civilrättsliga innebörden av 

samma begrepp.36 Hultqvist och Bergströms uppfattningar av att det skulle vara problematiskt 

om skatterätten inte följde civilrätten, stöds även av ett avgörande från HFD.37 

 

I enlighet med Hultqvist och Bergströms resonemang, bör den civilrättsliga innebörden av 

gåvobegreppet ligga till grund för vad som inom skatterätten skall bedömas vara en gåva. De 

tre ovan nämnda kraven på förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt kan följaktligen 

sägas vara aktuella även för den skatterättsliga bedömningen av om en överföring kan anses 

vara en gåva eller inte. Det konstaterandet stöds även av att HFD i RÅ 2000 ref. 31 utgick från 

de tre gåvorekvisiten i sin bedömning av huruvida en förmögenhetsöverföring skulle 

klassificeras som en gåva eller en avdragsgill kostnad.38  

 

3.2.2 Gåva i skatterätten 

I enlighet med 8 kap. 2 § IL är gåvor skattefria. Tidigare beskattades gåvor med en särskild 

gåvoskatt och reglerades vid den tidpunkten i lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 

(AGL). Lagen upphävdes år 2005 med anledning av det skulle vara möjligt att skatteplanera.39 

Genom upphävandet av AGL och upprättandet av 8 kap. 2 § IL, har gränsdragningen mellan 

en ren och remuneratorisk gåva blivit mer betydelsefull eftersom att en ren gåva är skattefri. 

Utgifter för rena gåvor får dessutom, i enlighet med 9 kap. 2 § IL, inte dras av som kostnad. 

Det finns flertalet rättsfall som behandlar problematiken med gränsdragningen och 

sammanfattningsvis kan sägas att domstolens prövning görs i det enskilda fallet och att det är 

den samlade bedömningen av omständigheterna som avgör. Domstolen undersöker bland annat 

syftet med och värdet på förmögenhetsöverföringen samt parternas förhållanden till varandra.40 

I fallet HFD 2017 ref. 38 Ⅰ-ⅠⅠⅠ fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), trots att ett 

anställningsförhållande mellan parterna förelåg, att överlåtelsen var skattefri. Anledningen till 

                                                
36 Ibid. 
37 RÅ 2010 ref. 51. 
38 RÅ 2000 ref. 31. 
39 Prop. 2004/05:25, Slopad arvsskatt och gåvoskatt, s. 22-23.  
40 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer och Simon-Almendal, Teresa. 

Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt. 17 uppl. Lund, Studentlitteratur, 2019, s. 67. 
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att gåvan ansågs vara en skattefri gåva var att parternas relation var personlig utöver det faktum 

att ett anställningsförhållande förelåg.41  

 

3.2.3 Benefikt fång och oneröst fång 

Ett benefikt fång innebär att en överlåtelse eller ett förvärv sker utan att ett krav på ersättning 

från mottagaren föreligger.42 För mottagaren innebär det att själva överförelsen är en skattefri 

intäkt och mottagaren undslipper således kapitalvinstbeskattning i samband med förvärvet.43 

Mottagaren av förvärvet träder istället, i enlighet med 44  kap. 21 § IL och den så kallade 

kontinuitetsprincipen, in i givande parts beskattningssituation vad gäller anskaffningsutgiften 

och förbättringsutgifter med mera.44 Kontinuitetsprincipen innebär att den mottagande parten, 

vid en framtida försäljning och i enlighet med realisationsprincipen i 44 kap. 26 § IL, kommer 

att beskattas för eventuella värdestegringar som skett under såväl givarens som mottagarens 

innehavstid.45 Några exempel på benefika fång är arv, testamente och gåvor.46Motsatsen till ett 

benefikt fång kallas oneröst fång och innebär att förmögenhetsöverlåtelsen sker i utbyte mot 

vederlag av något slag.47 

 

3.2.3.1 Remuneratorisk gåva 

Det är skillnad på en gåva och en remuneratorisk gåva. Den sistnämnda är en gåva som ges till 

följd av en prestation; den givande parten ger en gåva till den mottagande parten på grund av 

att denne har gjort något som gynnar den givande parten. Hade den mottagande parten inte 

utfört prestationen som i sin tur gynnat den givande parten, hade överföringen följaktligen setts 

som en gåva.48 En remuneratorisk gåva är alltså per definition inte benefik och skall istället ses 

som en form av ersättning för utfört arbete.49  

 

                                                
41 HFD 2017 ref. 38 Ⅰ-ⅠⅠⅠ. 
42 Håstad, Torgny, Björkdahl, Erika P., Brattström, Margareta och Zackariasson, Laila. Civilrättens grunder. 1 

uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2016, s. 55. 
43 Lodin et al, Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 66-67. 
44 Eriksson, Asbjörn. Praktisk beskattningsrätt: Lärobok i inkomstsbeskattning 2019. 26 uppl. Lund, 

Studentlitteratur, 2019, s. 180. 
45 Lodin et al, Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 66. 
46 Ibid. 
47 Håstad et al, Civilrättens grunder, s. 55. 
48 Håstad et al, Civilrättens grunder, s. 193. 
49 Lodin et al, Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 67. 
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3.2.4 Motprestation  

3.2.4.1 Inledning 

Ibland kan även gåva förväxlas med så kallad sponsring. Sponsring innebär att en part 

genomför en förmögenhetsöverföring till en annan part i syftet att få någon form av tjänst i 

utbyte.50 Gentjänsten kan till exempel bestå av direkt eller indirekt marknadsföring för den 

givande partens verksamhet.51 I praxis har sponsring definierats som “att ett företag (sponsorn) 

lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig 

natur”.52  

 

Som tidigare nämnt får utgifter för gåvor enligt 9 kap. 2 § IL inte dras av som kostnader. 

Utgifter som uppstår i samband med sponsring skall emellertid dras av som kostnader, eftersom 

det är utgifter av kommersiellt slag som det enligt 16 kap. 1 IL § råder avdragsrätt för. 

Anledningen till att ett företag väljer att sponsra en annan verksamhet är nämligen att 

sponsringen på ett eller annat sätt skall leda till ett förvärvande eller bibehållande av företagets 

inkomster. Det som skiljer sponsring och gåva åt är följaktligen kravet på motprestation. En 

förmögenhetsöverföring måste med andra ord följas av en motprestation för att ett bolag skall 

få göra avdrag för kostnader för sponsring. Anledningen till att sponsring inte omfattas av 

avdragsförbudet i 9 kap. 2 § IL är således avsaknaden av gåvoavsikt.53   

 

3.2.4.2 RÅ 2000 ref. 31 I 

Kravet på motprestation har prövats i bland annat RÅ 2000 ref. 31 I och II.54 Första delen av 

rättsfallet handlade om ett sponsoravtal mellan en koncern (Procordia) och Kungliga operan 

(Operan). Sponsoravtalet gick ut på att Procordia skulle betala nio (9) miljoner kronor per 

kalenderår i tre år och för det skulle Procordia, utöver reklam och marknadsföring, få en rad 

förmåner. De olika förmånerna reglerades i sponsoravtalet mellan Procordia och Operan. HFD 

konstaterade inledningsvis i det berörda rättsfallet att ett aktiebolags utgifter presumeras ske i 

syftet att bibehålla och förvärva inkomster och att det måste vara uppenbart att syftet är 

någonting annat för att den presumtionen skall frångås.  

                                                
50 Påhlsson, Robert. Inledning till skatterätten. 3 uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2003, s. 14-15. 
51 Lodin et al, Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 82. 
52 RÅ 2000 ref. 31 I 
53 Lodin et al, Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 82-83. 
54 RÅ 2000 ref. 31 I och II. 
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I rättsfallet kom HFD fram till att det var klart att bidraget utgjorde en så kallad driftkostnad, 

det vill säga att det var en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Bidraget ansågs med 

andra ord uppfylla rekvisiten i 16 kap. 1 § IL och Procordia kunde således inte nekas avdrag 

på den grunden. Det som HFD därefter behövde ta ställning till var om Procordia ändock kunde 

nekas avdrag på så sätt att bidraget träffades av gåvoförbudet i 9 kap. 2 § IL. Om bidraget 

kunde anses vara en gåva, skulle Procordia inte medges avdrag för bidraget.  

 

En omständighet som enligt HFD kunde tala för att ett bidrag hade karaktären av en gåva var 

om givaren kunde anses ha haft gåvoavsikt i samband med givandet av bidraget. Vidare 

menade HFD att någon gåva inte kunde anses föreligga när bidraget motsvarades av en 

motprestation vars värde stod i paritet med själva bidraget. Till den del som bidraget från 

Procordia kunde hänföras till lokal-, representation-, personal- och reklamkostnader ansåg 

HFD följaktligen att kravet på motprestation var uppfyllt och att avdrag skulle medges. Det 

innebar att Procordia fick göra avdrag för den delen av bidraget till Operan som motsvarades 

av erhållen marknadsföring, biljetter till Operans föreställningar samt användandet av operans 

lokaler. Procordia fick även göra avdrag för de delar av bidraget som kunde kategoriseras som 

någon form av verksamhetsrelaterade kostnader. Till den del som bidraget däremot inte 

motsvarades av någon motprestation från Operans sida eller till den del som motprestationens 

värde inte stod i rimlig proportion till själva bidraget, ansåg HFD att en gåva förelåg och avdrag 

medgavs således inte för den delen.55  

 

3.2.4.3 RÅ 2000 ref. 31 II 

I RÅ 2000 ref. 31 II handlade rättsfallet om företaget Falcon AB (Falcon) som hade gett ett 

flertal bidrag till Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och Göteborgs ornitologiska Förening 

(GOF) projekt Pilgrimsfalk och sedan kostnadsfört dessa bidrag som sponsring. Falcon 

nekades avdrag för bidragen av Skatteverket. Eftersom Falcon har en pilgrimsfalk som 

varumärke, ansåg Falcon att den bedrivna verksamheten hade en sådan nära anknytning till 

projektet att bidraget resulterade i ett reklamvärde.  

 

                                                
55 RÅ 2000 ref. 31 I. 
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HFD ansåg kravet på motprestation vara uppfyllt och således fanns det ingen anledning att 

neka avdragsrätt för bidragen. HFD anförde i domen att motprestationerna inte behövde vara 

tjänster som kom det sponsrande bolaget direkt tillgodo, utan att även tjänster som hade en 

indirekt påverkan på sponsorn kunde anses uppfylla kravet på motprestation. Av domen 

framkom att en ökning av mottagarens verksamhet skulle kunna ha indirekt påverkan på 

sponsorn, förutsatt att sponsorns verksamhet är starkt påverkad av mottagarens verksamhet. 

Med andra ord menade HFD att om anknytningen mellan de båda parternas verksamhet är 

stark, skulle en förbättring av mottagarens verksamhet indirekt kunna leda till en förbättring av 

sponsorns verksamhet.56   

 

3.2.4.4 SRN DNr 85–15/D  

I förhandsbeskedet SRN DNr 85–15/D prövade skatterättsnämnden, på parten A:s förfrågan, 

huruvida donationer via en streamingkanal skulle kunna utgöra en skattepliktig inkomst eller 

en skattefri gåva. A var ensam ägare och anställd i AB X, en verksamhet i vilken A ägnade sig 

primärt åt att spela och kommentera på den sociala plattformen Twitch. Twitch är en plattform 

där alla som är uppkopplade (följare) kan ta del av och kommentera andra utövares spel. 

Plattformen är bekostad genom reklam och av den anledningen är det kostnadsfritt för utövarna. 

När en person streamar på Twitch finns det en del möjligheter för följare att uppmuntra 

personen som streamar att fortsätta med det hen gör. Bland annat finns det en donationsknapp. 

Donationsknappen ger publiken en chans att förse spelaren med pengar för att visa 

uppskattning för streamingen. I förhandsbeskedet behövde alltså följarna, för att donera pengar 

till A, klicka på donationsknappen och donationerna gick sedan direkt till ett privatkonto 

tillhörande A.  

 

Skatterättsnämnden publicerade ett förhandsbesked med beslutet om att donationerna inte 

kunde ses som en skattefri gåva i enlighet med 8 kap. 2 § IL. Skatterättsnämnden kom fram till 

att donationerna inte kunde kännetecknas som en gåva i och med att samtliga rekvisit för gåva 

inte var uppfyllda. Donationerna var förvisso frivilliga, och en förmögenhetsöverföring 

genomfördes, men enligt Skatterättsnämnden förelåg ingen gåvoavsikt. Skatterättsnämnden 

menade att dessa donationer skickades till följd av streamingen som A erbjöd och att kravet på 

motprestation var uppfyllt i och med att A fortsatte med sitt spelande. Eftersom betalningarna 

                                                
56 RÅ 2000 ref. 31 II. 



 

21 

 

till A var en direkt följd av A:s prestationer för streamingen bedömdes donationerna vara 

skattepliktiga intäkter.57   

                                                
57 SRN DNr 85–15/D 
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4. Skattelagstiftningen  

4.1 Skatterättsliga principer 

4.1.1 Inledning 

För att få svar på hur beskattningen skall gå till och vad som skall beskattas finns ett par olika 

skatterättsliga principer likt den i punkt 3.1 nämnda neutralitetsprincipen.58 Många av de 

skatterättsliga principerna går inte att finna uttryckligen i lagtext. Vissa av principerna har 

kommit till användning vid skatterättens konstruktion medan andra skatterättsliga principer har 

varit en resurs vid lagtolkning och förarbeten.59 De skatterättsliga principerna är emellertid av 

allmän karaktär60 och behöver kompletteras av ytterligare ställningstaganden för att kunna ge 

en mer konkret bild av hur de skatterättsliga lagreglerna skall utformas.61 

 

4.1.2 Reciprocitetsprincipen 

En betydelsefull princip är reciprocitetsprincipen. Principen återfinns i 25a kap. 5 § IL och har 

satt sin prägel på primära delar av inkomstskattelagstiftningen. Principen tar sin grund i 

ömsesidighet; det skall råda reciprocitet mellan en skattepliktig intäkt och en avdragsgill 

kostnad. Med andra ord innebär principen att en skattepliktig intäkt för ett skattesubjekt, skall 

resultera i en avdragsgill kostnad för ett annat skattesubjekt.62 Reciprocitetsprincipen är 

emellertid inte alltid tillämplig. Personliga levnadskostnader är till exempel inte avdragsgilla 

även om motpartens intäkt är skattepliktig.63 

4.2 Omfångsfrågan och periodiseringsfrågan 

4.2.1 Omfångsfrågan 

Det är inte alla inkomster som är skattepliktiga intäkter och det finns vissa utgifter som inte är 

avdragsgilla kostnader. Vad som skall tas upp till beskattning och vad som får dras av som 

                                                
58 Lodin et al. Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 27-28.  
59 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 58. 
60 Hjort af Ornäs, Lena. Skatterätt. 2 uppl. Stockholm, Liberförlag, 2013, s. 19. 
61 Lodin et al. Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 29. 
62 Kellgren, Jan och Bjuvberg, Jan. Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för 

inkomstbeskattningen. 3 uppl. Lund, Studentlitteratur, 2014, s. 22.  
63 Lodin et al, Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 46. 
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kostnad, kan besvaras med hjälp av omfångsfrågan.64 Den svenska inkomstskattelagen är 

uppdelad i tre inkomstslag, nämligen inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. 

Vilka inkomster som skall tas upp till beskattning regleras i olika kapitel i IL beroende på vilket 

inkomstslag som inkomsterna är hänförliga till. I inkomstslaget tjänst respektive kapital 

regleras vilka inkomster som skall tas upp till beskattning i 11 kap. IL respektive 42 kap. IL. I 

11 kap. 1 § IL föreskrivs till exempel att lön är en skattepliktig intäkt och i 42 kap. 1 § IL 

regleras bland annat att ränteinkomster skall tas upp till beskattning. För inkomster hänförliga 

till näringsverksamhet återfinns huvudregeln för vilka intäkter som är skattepliktiga i 15 kap. 

1 § IL. Enligt 15 kap. 1 § IL skall “Ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning 

av tillgångar, kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverksamheten ska tas upp som 

intäkt.” För samtliga inkomstslag gäller att de enligt respektive kapitel skattepliktiga intäkterna, 

endast är skattepliktiga under den förutsättning att inkomsterna inte är skattefria enligt 8 kap. 

IL eller att det inte finns en särskild regel i respektive inkomstslag som anger att en specifik 

intäkt är skattefri.65   

 

Avdragsrätten för inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital är i sin tur främst 

reglerad i 12, 16 och 42 kap. IL. För samtliga inkomstslag gäller att avdragsrätten till stor del 

är beroende av inkomsterna, eftersom huvudregeln är att endast de utgifter som har varit 

nödvändiga för att förvärva och bibehålla inkomster får dras av som kostnad.66 Mer om vilka 

utgifter som får dras av som kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet kommer att tas upp 

i avsnitt 4.3.  

 

4.2.2 Periodiseringsfrågan  

Periodiseringsfrågan berör frågan när beskattning skall ske. Svaret på periodiseringsfrågan kan 

bland annat utläsas av 44 kap. 26 § IL, en paragraf som ger uttryck för den så kallade 

realisationsprincipen som gäller vid kapitalvinstbeskattningen. Realisationsprincipen 

konstaterar att tidpunkten för beskattning av kapitaltillgångar infaller först vid avyttring.67 

Realisationsprincipen i 44 kap. 26 § IL är emellertid inte den enda principen som anger 

tidpunkten för beskattning. Kontantprincipen är en skatterättslig princip som gäller näst intill 

                                                
64 Kellgren och Bjuvberg, Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen, 

s. 18. 
65 Eriksson, Praktisk beskattningsrätt: Lärobok i inkomstbeskattning 2019, s. 35-36. 
66 Lodin et al, Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 304. 
67 Ibid, s. 35.  
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uteslutande i inkomstslaget tjänst och som innebär att en inkomst skall tas upp till beskattning 

det år som intäkten kan disponeras. En i december 2018 intjänad lön som betalas ut i januari 

2019 skall alltså tas upp till beskattning år 2019. Vad gäller utgifterna är de enligt 

kontantprincipen avdragsgilla som kostnader i samband med att en betalning sker.68  

 

Realisationsprincipen omfattar även inkomstslaget näringsverksamhet vad gäller 

kapitalvinstbeskattningen.69 För övriga inkomster och utgifter som härrör från en 

näringsverksamhet är reglerna om tidpunkten för beskattning emellertid annorlunda. Om inga 

särskilda regler i IL föreskriver annorlunda, skall inkomster tas upp som intäkt i enlighet med 

vad som följer av god redovisningssed.70 Med god redovisningssed menas att den skatterättsliga 

bedömningen skall ske i enlighet med den i redovisningen rådande lagstiftningen och dess 

principer. När en inkomst skall tas upp som en skattepliktig intäkt och när en utgift skall dras 

av som en avdragsgill kostnad bestäms med andra ord av redovisningens lagregler och 

principer.71 Att beskattningstidpunkten i inkomstslaget näringsverksamhet bestäms av 

redovisningsreglerna kallas för det kopplade området.72 

 

4.3 Avdragsgilla kostnader i näringsverksamhet 

4.3.1 Allmänna avdragsgilla kostnader 

Svensk skattelagstiftning är som tidigare nämnt indelad i tre inkomstslag: inkomstslagen tjänst, 

kapital och näringsverksamhet. Regler som medger avdragsrätt för utgifter återfinns i samtliga 

inkomstslag.73 För juridiska personer skall all beskattning ske i inkomstslaget 

näringsverksamhet.74 I inkomstslaget näringsverksamhet finns den grundläggande regeln att 

utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad i 16 kap. 1 § IL.75 

Samtliga kostnader som är erforderliga för att kunna bedriva bolaget är avdragsgilla så länge 

det inte finns någon särskild regel som helt eller delvis begränsar avdragsrätten. Detta innebär 

alltså att juridiska personer får göra avdrag för kostnader som har uppstått som ett led för 

                                                
68 Ibid, s. 144-146.  
69 Lodin et al, Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 284.  
70 Ibid, s. 283. 
71 Eriksson, Praktisk beskattningsrätt: Lärobok i inkomstbeskattning 2019, s. 312-313. 
72 Påhlsson, Robert. Företagens inkomstskatt. 5 Uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2014, s. 50. 
73 Lodin et al, Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 76-77. 
74 Eriksson, Praktisk beskattningsrätt: Lärobok i inkomstbeskattning 2019, s. 34. 
75 Påhlsson, Företagens inkomstskatt, s. 70 
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intäkternas förvärvande. De avdragsgilla kostnaderna reducerar sedan de skattepliktiga 

intäkterna, vilket leder till att det skattemässiga resultatet minskar och därmed även den 

slutgiltiga beskattningen.76  

 

I rättsfallet RÅ 2004 ref. 27 fastställde HFD att benämningen på en rättshandling inte var det 

väsentliga för beslutet om när en inkomst skulle tas upp till beskattning. Istället var det 

rättshandlingens verkliga innebörd som var avgörande. HFD:s dom innebär att en skattskyldig 

person inte skall kunna benämna en rättshandling som någonting annat än vad den faktiskt är, 

för att på så sätt gynnas skattemässigt.77 

 

Av 16 kap. 2 § IL framgår det att kostnader för representation enbart är avdragsgilla om utgiften 

har “ett omedelbart samband” med näringsverksamheten och om kostnaderna uppstår 

“uteslutande för att inleda eller bibehålla affärsförbindelser”. Vidare framgår det att avdraget 

maximalt får uppgå till ett belopp som är skäligt.78 För att motverka missbruk av avdraget för 

representation, i samband med personliga levnadskostnader, har rekvisitet om att det måste 

finnas “ett omedelbart samband” till näringsverksamheten stadgats.79 Ett typfall för hur detta 

rekvisit har tillämpats är i RÅ 1970 ref. 21, där avdrag inte medgavs på grund av att utgiften 

för representationen inte var omedelbart sammankopplad med näringsverksamheten. Trots att 

kostnaden på olika vis kunde ha varit förmånlig för verksamheten ansågs den inte ha tillräckligt 

starkt samband och resulterade därför i en icke-avdragsgill kostnad.80 

 

4.3.2 Särskilda avdragsgilla kostnader 

Grundprincipen är som tidigare nämnt att avdrag beviljas för utgifter som är nödvändiga för att 

inkomster skall kunna förvärvas och bibehållas. Kostnaderna är enbart avdragsgilla om de är 

anknutna till en skattepliktig verksamhet. Det finns även en princip inom avdragsrätten som 

grundar sig i att avdrag ej skall beviljas för förvärvande av inkomstkällan utan enbart för 

förvärvande av inkomster i en redan existerande inkomstkälla.81 

 

                                                
76 Lodin et al, Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 304. 
77 RÅ 2004 ref. 27. 
78 Lodin et al, Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 278. 
79 Påhlsson, Företagens inkomstskatt, s. 80 
80 RÅ 1970 ref. 21 
81 Lodin et al. Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 77. 
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För att kostnaden skall vara avdragsgill, finns som tidigare nämnt ett krav i 16 kap. 1 § IL på 

att det skall finnas en anknytning mellan verksamhetens inkomster och utgifter.82 Kravet anses 

vara uppfyllt även om verksamheten inte har fått ett positivt resultat till följd av utgiften, så 

länge syftet med utgiften var att den skulle resultera i en inkomst. Finns det en anknytning 

mellan utgiften och verksamheten, kommer följaktligen avdragsrätt att medges för utgiften.83 

Sambandet mellan utgiften och verksamheten kan ibland anses otillräcklig vid bland annat 

gåvor, bidrag och representation.84 Utgifter i aktiebolag presumeras emellertid uppfylla det 

ovan nämnda kravet sambandskravet mellan verksamhetens inkomster och utgifter. För att 

sambandskravet inte skall anses vara uppfyllt, skall det vara uppenbart att utgiften inte uppkom 

som ett led i att förvärva och bibehålla inkomster.85 

 

 

  

                                                
82 Påhlsson, Företagens inkomstskatt, s. 70. 
83 Lodin et al. Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 77-78. 
84 Ibid, s. 279-278 
85 Ibid, s. 78 och RÅ 2000 ref. 31. 
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5. Reklamgåva 

5.1 Allmänt om reklamgåva 

I avsnitt 3.2 konstaterades att avdragsrätt inte medges för gåvor. Det finns emellertid vissa 

undantag från den huvudregeln, bland annat i form av representationsgåvor och reklamgåvor. 

Med reklamgåva menas varor som ges från ett företag till individer i syfte att marknadsföra 

företagets varumärke.86 Kretsen av människor som reklamgåvorna skickas till är oftast 

obestämd.87 För kostnader som uppstår till följd av reklamgåvor, medges oftast avdrag enligt 

16 kap. 1 § IL. Bidrag från aktiebolag presumeras nämligen oftast ske i syftet att förvärva och 

bibehålla inkomster.88 Även om det inte är ett krav för att gåvan skall benämnas som 

reklamgåva, är varorna ofta försedda med företagets varumärke.89 Det finns inga särskilda 

lagregler i IL som reglerar avdragsrätten för reklamgåvor men Skatteverket har uttalat sig om 

vad krävs för att en värdeöverföring skall benämnas som reklamgåva. Till att börja med skall 

gåvan inte vara av personlig karaktär. Vidare skall gåvan enligt Skatteverkets allmänna råd 

antingen “ha anknytning till givarens sortiment eller tillverkning” eller vara “enklare 

presentartiklar såsom almanackor eller pennknivar”.90 Om gåvan är en produkt som företaget 

själva har producerat, eller som finns i företagets egna sortiment, torde kravet på anknytning 

vara uppfyllt.91    

 

5.2 RÅ 2010 ref. 33 

RÅ 2010 ref. 33 handlar om ett aktiebolag som av Skatteverket nekades fullt avdrag för 

kostnader för kundpresenter. De kundpresenterna som bolaget inte medgavs avdrag för var 

bland annat olika klädesplagg, guldpennor och ståltermosar. Bolaget överklagade Skatteverkets 

beslut och menade på att det inte fanns någon exakt beloppsgräns som begränsar avdragsrätten 

för reklamgåva. I HFD anförde Skatteverket att de gåvor som bolaget inte medgetts avdrag för 

var av exklusiv karaktär och, på grund av att mottagarna kunnat välja färg och pris på de olika 

klädesplaggen, av personlig prägel. Att en reklamgåva saknar personlig prägel skall vidare, 

                                                
86 Eriksson, Praktisk beskattningsrätt: Lärobok i inkomstbeskattning 2019, s. 385-386. 
87 SOU 1962:42, Avdrag för representationskostnader, m. m., s. 71.  
88 Lodin et al. Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 279.  
89 Bokelund Svensson, Ulf. Representation. 8 Uppl. Vällingby, Björn Lundén Information AB, 2018, s. 188  
90 SKV A 2017:26, avsnitt 5.1.  
91 Bokelund S., Representation, s. 189.  
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enligt Skatteverket beskrivning i det berörda rättsfallet, förstås som att reklamgåvorna skickas 

ut till en uträckt kundkrets och inte en specifik sådan. HFD konstaterade i rättsfallet att syftet 

med reklamgåvor är att marknadsföra ett varumärke och att göra varumärket känt för en vidare 

krets. Av den anledningen skickas ofta reklamgåvor, enligt HFD, ut till en “större krets”.92 

HFD menar också att det, för att avdrag skall kunna medges, måste finnas ett samband mellan 

gåvan och verksamheten som företaget bedriver. En värdeöverföring skall vidare enligt HFD 

ses som en reklamgåva och därmed vara avdragsgill, så länge avdragsrätten inte strider mot 

avdragsförbudet i 9 kap. 2 § IL.  

 

I rättsfallet kom HFD fram till att de i domen berörda kundpresenterna var att se som 

reklamgåvor, och att utgifterna för reklamgåvorna därmed fick dras av som kostnad enligt 16 

kap. 1 § IL. Kundpresenterna i rättsfallet hade ett inköpspris uppgående till 350 kronor 

inklusive mervärdesskatt. Någon bestämd beloppsgräns för när en överföring är att se som en 

reklamgåva kan emellertid inte sägas framgå av HFD:s dom, utan en sådan bedömning måste 

göras för varje enskilt fall.93    

 

 

 

 

 

  

                                                
92 RÅ 2010 ref. 33.  
93 Ibid. 
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6. Personalkostnad 

6.1 Avdragsrätt för lön och annan kontant ersättning 

Som tidigare nämnt i avsnitt 4.3, angående 16 kap. 1 § IL, skall enbart utgifter som är 

nödvändiga för bibehållandet och förvärvandet av en näringsverksamhets inkomster dras av 

som kostnader. En del av att bedriva en verksamhet är att det i många fall krävs arbetstagare 

som utför arbete i utbyte mot ersättning. Den vanligaste ersättningen för en arbetstagare är lön 

och annan kontant ersättning.94 Uppdragsersättning är en annan form av ersättning för utfört 

arbete som i enlighet med 10 kap. 1 § IL också skall behandlas som inkomst av tjänst.95 Även 

förskott på lön skall behandlas såsom lön.96  

 

För en näringsverksamhet är lön, uppdragsersättning och dylika ersättningar en utgift som 

vanligtvis är en avdragsgill personalkostnad eftersom utgiften anses vara nödvändig för att 

förvärva och bibehålla inkomster. Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren skall även,  i enlighet 

med 2 kap. 10 § socialavgiftslag (2000:980, SAL), betala sociala avgifter i form av bland annat 

arbetsgivaravgifter. De sociala avgifterna baseras på löneunderlaget och dylika ersättningar 

och är avdragsgilla kostnader för den som har betalat dem.97 För gåvor från arbetsgivare till 

arbetstagare är huvudregeln att de ses som remuneratorisk gåva och skall därför i 

beskattningshänseende behandlas såsom lön.98   

 

6.2 Inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet? 

6.2.1 Avgränsningsregeln i 13 kap. 1 § IL 

När ersättning för utfört arbete betalas ut till en person som bedriver en näringsverksamhet är 

ersättningen inte att se som lön, utan som näringsinkomst i enlighet med omfångsregeln i 15 

kap. 1 § IL.99 Vad som avses med en näringsverksamhet går att utläsa av 13 kap. 1 § IL. 

Paragrafen fastslår att en näringsverksamhet är en “förvärvsverksamhet som bedrivs 

                                                
94 Lodin et al, Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 35. 
95 Eriksson, Praktisk beskattningsrätt: Lärobok i inkomstbeskattning 2019, s. 85. 
96 Prop. 1994/95:92, Nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter, m.m., s. 49.  
97 Hjort af Ornäs, Skatterätt, s. 128-129.  
98 Lodin et al, Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 67-68. 
99 Eriksson, Praktisk beskattningsrätt: Lärobok i inkomstbeskattning 2019, s. 345.  
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yrkesmässigt och självständigt”. För att verksamheten skall anses utgöra en näringsverksamhet 

krävs det att samtliga tre rekvisit i 13 kap. 1 § IL är uppfyllda.100 Det första rekvisitet, att en 

näringsverksamhet måste vara en förvärvsverksamhet, syftar till att verksamheten skall 

bedrivas med ett vinstsyfte. En verksamhet som bedrivs självständigt och yrkesmässigt men 

utan ett vinstsyfte, utgör snarare en hobbyverksamhet än en näringsverksamhet. Inkomster som 

härrör från en hobbyverksamhet skall tas upp som skattepliktiga intäkter i inkomstslaget tjänst 

och inte i inkomstslaget näringsverksamhet.101 

 

Det andra rekvisitet i 13 kap. 1 § IL, att verksamheten skall bedrivas yrkesmässigt, skall förstås 

som att verksamheten skall bedrivas på ett sätt som är varaktigt och regelbundet. Det skall med 

andra ord inte röra sig om någon engångsföreteelse, utan arbetet som personen mottar 

ersättning för skall vara sådant arbete som är återkommande i den verksamheten som personen 

bedriver.102  

 

6.2.2 Självständighetskriteriet 

Det sista rekvisitet, kravet på självständighet, skall förstås som att den som utför arbetet skall 

vara självständig i förhållande till den som betalar ut ersättningen.103 När det föreligger ett 

anställningsförhållande mellan den som utför arbetet och den som betalar ut ersättningen, är 

kravet på självständighet inte uppfyllt och den som utför arbetet skall följaktligen beskattas för 

ersättningen i inkomstslaget tjänst. När ett sådant anställningsförhållande saknas, till exempel 

mellan en uppdragstagare och en uppdragsgivare, är det emellertid inte lika enkelt att avgöra 

om kravet på självständighet är uppfyllt eller inte. I de fallen måste hänsyn tas till flera olika 

aspekter såsom till exempel om uppdragstagaren har många uppdragsgivare eller bara en, om 

uppdragstagaren bestämmer själv när och hur hen vill arbeta samt om uppdragstagaren själv 

bekostar eventuell utrustning som används i verksamheten. Om den som utför arbete anses vara 

självständig i förhållande till den som betalar ut ersättning för arbetet, skall den som utför 

arbetet beskattas för sina inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Det förutsätter 

emellertid att personen, utöver att vara självständig, också bedriver en varaktig verksamhet 

                                                
100 Ibid, s. 311-313.  
101 Eriksson, Praktisk beskattningsrätt: Lärobok i inkomstbeskattning 2019, s. 86.  
102 Ibid, s. 309 
103 Hjort af Ornäs. Skatterätt, s. 116.  
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med vinstsyfte. Om kravet på självständighet däremot brister, skall personen ta upp 

ersättningen till beskattning i inkomstslaget tjänst.104  

 

6.2.3 Annan inkomstgivande verksamhet  

Det är inte bara lön och uppdragsersättning som i beskattningshänseende skall behandlas såsom 

lön. Enligt 10 kap. 1 § 2 st. 3 p. IL skall även “annan inkomstgivande verksamhet av varaktig 

eller tillfällig natur” tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst. Paragrafen tillkom som en 

följd av att en del verksamheter förr lyckades undgå beskattning på grund av att det inte fanns 

någon tillräckligt uttömmande lagregel som reglerade sådana verksamheter som bedrevs utan 

vinstsyfte.105 Ett exempel på en sådan inkomstgivande verksamhet är en hobbyverksamhet. En 

hobbyverksamhet karaktäriseras, som tidigare nämnt, av att det är en verksamhet som bedrivs 

varaktigt och självständigt men utan ett vinstsyfte. Inkomst från hobbyverksamhet skall 

beskattas i inkomstslaget tjänst.106  

 

6.2.4 Beskattningen av juridiska personer 

Juridiska personers intäkter skall, som tidigare nämnt i avsnitt 4.3.1, tas upp till beskattning i 

inkomstslaget näringsverksamhet. Om en person som utför arbete åt annan bedriver sin 

verksamhet inom ramen för ett aktiebolag, är alltså huvudregeln att ersättningen för arbetet 

skall tas upp till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet.107 En person som har 

bolagiserat sin verksamhet kan emellertid ändock komma att bli beskattad i inkomstslaget 

tjänst, om den verksamheten som personen bedriver är personlig. Med personlig menas att 

verksamheten är starkt beroende av verksamhetsutövarens personliga egenskaper.108 Sådana 

fall, således de när aktieägaren är att se som skattesubjektet istället för aktieägarens bolag, 

behandlades i SOU 2002:52.109 Utredningen redogjorde bland annat för en stor mängd rättsfall 

från HFD som behandlade frågan när det skall ses som att det är aktieägaren som är 

skattesubjektet och när det skall ses som att det är aktiebolaget som är skattesubjektet.110  

                                                
104 Eriksson, Praktisk beskattningsrätt: Lärobok i inkomstbeskattning 2019, s. 89-90.  
105 Prop 1989/90:110, Om reformerad inkomst- och företagsbeskattning, s. 307-308.  
106 Eriksson, Praktisk beskattningsrätt: Lärobok i inkomstbeskattning 2019, s. 86. 
107 Eriksson, Praktisk beskattningsrätt: Lärobok i inkomstbeskattning 2019, s. 343. 
108 SOU 1975:54, Fåmansbolag, s. 63. 
109 SOU 2002:52, Beskattning av småföretag, s. 188 ff. 
110 Ibid, s. 190-199. 
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Endast i tre olika situationer fann utredningen att det finns anledning att frångå huvudregeln 

som säger att bolaget är att se som skattesubjekt. Den första situationen är när det inte kan ses 

som att bolaget är den civilrättsliga motparten i ett avtal, utan att det istället är aktieägaren som 

är det. Den andra situationen som enligt utredningen leder till att aktieägaren är skattesubjektet 

istället för bolaget, är när självständighetskriteriet brister. Den tredje och sista situationen är 

när uppdraget är av personlig karaktär, till exempel i de fall som uppdraget enligt lag måste 

utföras av en fysisk person. I utredningen tas uppdraget som styrelseledamot upp som ett 

exempel på ett sådant uppdrag. Om någon av de tre ovan beskrivna situationerna föreligger, 

spelar det alltså ingen roll om personen som utför arbete åt annan bedriver sin verksamhet 

genom till exempel ett aktiebolag eller inte. Ersättningen som personen får för det utförda 

arbetet skall i de fallen ändock beskattas i inkomstslaget tjänst.111   

 

Vilket inkomstslag som inkomsterna är hänförliga till har vidare betydelse för hur ersättningen 

skall klassificeras av den som betalar ut ersättningen. Ersättning för utfört arbete till en person 

som skall ta upp sina inkomster i inkomstslaget tjänst skall klassificeras som en 

personalkostnad av den som betalar ut ersättningen. Om mottagaren av ersättningen däremot 

beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet kommer ersättningen att klassificeras som 

någonting annat, beroende på vilken motprestation som mottagaren utfört för att få 

ersättningen. Skulle motprestationen till exempel vara marknadsföring, kommer ersättningen 

att klassificeras som en reklam- eller PR-utgift.112   

                                                
111 Ibid, s. 198-199.  
112 Påhlsson, Robert. Sponsring: Avdragsrätt vid inkomstbeskattningen. 2 uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 

2007, s. 31-32.  
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7. Reklam- och PR-kostnader 

Reklam- och PR-kostnader är exempel på kostnader som är avdragsgilla enligt 16 kap. 1 § IL. 

Som tidigare nämnt är alla utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster avdragsgilla 

kostnader under förutsättningen att de inte är en en icke avdragsgill kostnad enligt 9 kap. IL. 

Syftet med reklam är oftast att öka försäljningen av ett företags produkter eller tjänster. I så 

kallad traditionell reklam, såsom till exempel tidningsannonser och reklam i television (TV), 

framstår det syftet som förhållandevis självklart. I de fallen föreligger oftast inga svårigheter 

med att avgöra om sambandet mellan kostnaderna för marknadsföringen och intäkterna är 

tillräckligt eller inte. Föreligger det ett samband mellan kostnaderna och intäkterna medges 

sedermera avdrag för reklam- och PR-kostnaderna.113 

 

Reklam kan emellertid också syfta till att öka företagets goodwill och att förstärka bolagets 

varumärke.114 Under de förhållandena menar Påhlsson att det kan vara svårare att avgöra om 

det föreligger ett samband mellan kostnaderna och intäkterna.115 Enligt Påhlsson är sponsring 

ett sådant exempel på en goodwillskapande åtgärd som inte nödvändigtvis vidtas i syftet att 

exponera det sponsrande företagets produkter.116 I till exempel RÅ 2000 ref. 31 I hävdade 

Procordia att en del av syftet med sponsringen var att förbättra deras rykte. För sponsringen 

erhöll Procordia bland annat rätten att marknadsföra sin ställning som huvudsponsor för 

Operan. Procordia erbjöds enligt sponsoravtalet även andra former av marknadsföring från 

Operans sida som i sin tur ämnade att förbättra Procordias goodwill. HFD fastslog att delar av 

utgifterna som avsåg marknadsföring som Procordia erhöll i utbyte för sponsorbidraget 

utgjorde motprestationer för bidraget och sambandet i 16 kap. 1 § ansågs därför vara uppfyllt117 

Således kan även goodwillskapande åtgärder, och annan marknadsföring som inte direkt syftar 

till att öka försäljningen av produkter och tjänster, resultera i avdragsrätt.   

  

                                                
113 Påhlsson, Sponsring: Avdragsrätt vid inkomstbeskattningen, s. 39. 
114 Ibid, s. 42. 
115 Ibid, s. 39. 
116 Ibid, s. 42. 
117 Ibid. 
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8. Uttagsbeskattning 

Tillgångar och tjänster i ett bolag avyttras vanligtvis mot en ersättning som motsvarar 

marknadspriset. När en tillgång eller tjänst avyttras mot en ersättning som är lägre än 

marknadspriset, blir reglerna om uttagsbeskattning i 22 kap. IL tillämpliga.118 

Uttagsbeskattning aktualiseras dock inte om ett uttag av en tillgång uppfyller kraven i 23 kap. 

IL för en så kallad kvalificerad underprisöverlåtelse. 

 

Vid uttagsbeskattning blir bolaget, i enlighet med 22 kap. 7 § IL, beskattat för varan eller 

tjänsten såsom om de hade avyttrats till en marknadsmässig ersättning. Anledningen till att 

reglerna om uttagsbeskattning finns är primärt av neutralitetsskäl.119 En aktieägare skall med 

andra ord inte kunna förvärva tillgångar eller varor från sitt egna bolag och dra nytta av det 

skattemässigt. Bestämmelserna om uttagsbeskattning återfinns i 22 kap. IL och berör uttag av 

såväl tillgångar som tjänster ur en näringsverksamhet. För att uttag av tjänst skall bli aktuellt, 

skall värdet av tjänsten enligt 22 kap. 4 § IL vara mer än ringa. Ett exempel på en sådan situation 

är när en aktieägare brukar en fastighet och att ersättningen för brukandet är lägre än 

marknadsvärdet eller att någon ersättning inte utgår över huvud taget.120 Med marknadsvärde 

avses enligt 61 kap. 2 § IL den ersättningen som näringsidkaren hade erhållit vid en försäljning 

av tillgången eller tjänsten på marknaden. 

 

En aktieägares uttag ur det egna bolag är inte det enda som omfattas av 22 kap. IL, utan även 

överlåtelser till någon annan än aktieägaren kan resultera i uttagsbeskattning för bolaget. I 22 

kap. 3 § IL regleras när en tillgång eller tjänst överlåts till någon annan än den skattskyldige 

(bolaget) utan att överlåtelsen är affärsmässigt motiverad. Bestämmelsen i 22 kap. 3 § IL 

innebär alltså att ett bolag kan bli uttagsbeskattat för en transaktion mellan två parter, förutsatt 

att den transaktionen inte är affärsmässigt motiverad.121 Skulle transaktionen vara affärsmässigt 

motiverad, kan reglerna om uttagsbeskattning i 22 kap. IL inte komma att bli aktuella. Någon 

bestämd förklaring till vad uttrycket affärsmässigt motiverad innebär finns emellertid inte 

lagstadgat. Av propositionen till IL från 1998 framkommer att uttrycket skall förstås som att 

det ibland kan finnas bakomliggande faktorer som gör att ett bolag tar ut mindre i ersättning än 

marknadsvärdet när det överlåter tillgångar eller tjänster till en extern part. Ett exempel på en 

                                                
118 Wiman, Bertil. Beskattning av företagsgrupper. 1 uppl. Stockholm, Norstedts Juridik, 2002, s. 39. 
119 Lodin et al. Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 300-303. 
120 Lodin et al. Inkomstskatt: En Lärobok i Skatterätt, s. 300-303. 
121 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 40.  
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sådan faktor skulle enligt propositionen kunna vara att ett företag “önskar arbeta upp en 

affärsrelation till en viss köpare”.122     

 

När en aktieägare tar ut eller överlåter en tillgång eller tjänst ur sitt bolag mot en ersättning 

som understiger det marknadsmässiga värdet, kommer det att resultera i uttagsbeskattning för 

bolaget. Aktieägaren kommer i sin tur att beskattas för mellanskillnaden mellan ersättningen 

och marknadsvärdet som förtäckt utdelning.123 Bolaget medges vidare ingen avdragsrätt för 

den förtäckta utdelningen till aktieägaren.124 Om aktieägaren är en anställd i bolaget och tar ut 

en tillgång eller tjänst ur bolaget till ett underpris, kommer aktieägaren istället att beskattas för 

mellanskillnaden som förtäckt lön. Bolaget blir i det fallet uttagsbeskattat, men får samtidigt 

göra avdrag för lönekostnaderna vilket i sin tur leder till en så kallad tyst kvittning. Den 

beskattningsbara intäkten som uttagsbeskattningen ger upphov till, reduceras alltså av de 

avdragsgilla kostnaderna som den förtäckta lönen framkallar.125 För bolaget tillkommer 

emellertid sociala avgifter som skall baseras på den förtäckta lönen.126    

 

 

 

  

                                                
122 Prop. 1998/99:15, Omstruktureringar och beskattning, s. 166. 
123 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 45.  
124 Påhlsson, Företagens inkomstskatt, s. 95. 
125 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 46.  
126 Påhlsson, Företagens inkomstskatt, s. 130. 
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9. Analys 

9.1 Inledning 

För att kunna besvara problemformuleringen har det i uppsatsen redogjorts för begrepp såsom 

influencer marketing och avdragsrätt samt olika klassificeringar av kostnader och dess 

skatterättsliga konsekvenser. Den civilrättsliga och skatterättsliga innebörden av 

gåvobegreppet har beskrivits i uppsatsens tredje kapitel, för att vi i detta kapitel skall kunna 

utreda om bolagen till exempel skall klassificera utskicken som gåva. Klassificeringen är av 

betydelse eftersom det är den som avgör huruvida avdragsrätt för utskicken föreligger eller 

inte. Bolagen skulle kunna klassificera kostnaderna som uppstår till följd av utskicket som 

gåva, reklamgåva, personalkostnader eller reklam- och PR-kostnader. Vi har i uppsatsen 

redogjort för de olika alternativen och de skatterättsliga konsekvenserna. I nedanstående kapitel 

kommer vi att sätta produktutskick från bolag till influencers i relation till de olika alternativen. 

Vidare har vi i uppsatsens sjunde kapitel beskrivit hur ett bolag kan bli uttagsbeskattat till följd 

av en överföring till annan än den skattskyldige. I följande kapitel kommer vi att analysera om 

ett utskick av produkter till en influencer kan anses vara en sådan överföring som resulterar i 

uttagsbeskattning hos bolaget.  

 

9.2 Klassificering av kostnad 

9.2.1 Gåva 

9.2.1.1 Förmögenhetsöverföring och frivillighet 

För att en överföring skall kunna klassificeras som gåva, krävs det att de i avsnitt 3.1 nämnda 

rekvisiten förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt är uppfyllda. Produktutskick 

från bolag måste med andra ord uppfylla de tre rekvisiten för att utskicken skall ses som en 

gåva. En gåva är enligt 8 kap. 2 § IL skattefri för mottagaren och i enlighet med 9 kap. 2 § IL 

får givaren inte göra avdrag för kostnader som uppstår i samband med rena gåvor. De 

skatterättsliga lagreglerna för gåva omfattas med andra ord av reciprocitetsprincipen, se avsnitt 

4.1.2. Skulle utskicket från bolaget klassificeras som en gåva, kommer bolaget följaktligen inte 
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att få dra av utgifterna för utskicken som kostnader med mindre än att utskicket ses som en 

reklamgåva och att det utskickade är av mindre värde och saknar en personlig prägel. 

 

Av RÅ 2004 ref. 27 framkommer att rubriceringen av en rättshandling inte är det som avgör 

vilka skatterättsliga konsekvenser som rättshandlingen kommer att få. Istället är det 

rättshandlingens faktiska innebörd som är avgörande. En slutsats som kan dras från rättsfallet 

är att ett skattesubjekt till exempel inte skall kunna minska sitt beskattningsunderlag genom att 

rubricera en icke-avdragsgill kostnad som en avdragsgill kostnad. Ett bolag skall med andra 

ord inte beviljas avdragsrätt för en överföring som de väljer att benämna som någonting annat, 

om det i själva verket handlar om en gåva. Bolagets benämning av utskicket av produkter till 

influencers spelar följaktligen ingen större roll, utan det är den faktiska innebörden av 

produktutskicket som är avgörande. För att kunna avgöra huruvida utskick från bolag till 

influencers utgör en icke-avdragsgill gåva eller inte, behöver de tre rekvisiten för gåva utredas 

var för sig.  

 

Kravet på att en förmögenhetsöverföring har skett torde anses vara uppfyllt i och med att 

bolaget överför produkter från bolaget till influencern. Bolagets förmögenhet minskar 

samtidigt som influencerns förmögenhet ökar. Eftersom bolaget genomför utskicken av fri 

vilja, är även frivillighetsrekvisitet uppfyllt. Det tredje, och sista, rekvisitet framstår emellertid 

inte som lika självklart.  

 

9.2.1.2 Gåvoavsikt  

Kravet på gåvoavsikt anses vara uppfyllt om bolagen har som ändamål att tillföra influencern 

en ekonomisk vinst och om utskicket sker utan någon motprestation. I avsnitt 4.3.2 skrivs att 

bidrag från bolag presumeras ske i syftet att förvärva och bibehålla inkomster. Den på senare 

tid mer populära marknadsföringsstrategin influencer marketing tyder också på att bolagen 

skickar ut produkterna till influencers med förhoppningar om att de i sin tur kommer att 

marknadsföra produkterna. Influencer marketing grundar sig i att bolag marknadsför sina 

produkter med hjälp av influencers och deras sociala kanaler. Att ett bolag skulle skicka ut 

produkter till en influencer utan att ha förhoppningar om att få någonting tillbaka är enligt oss 

högst osannolikt. Bolagens huvudsakliga ändamål med produktutskicken torde följaktligen inte 

vara att tillföra influencern en ekonomisk vinst. I RÅ 2000 ref. 31 I bedömde emellertid HFD 

att delar av Procordias utgifter hade karaktären av en gåva, trots att utgifterna uppkommit som 
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ett led i att förvärva och bibehålla inkomster, till den del överföringen saknade motprestation. 

Om en eventuell motprestation har utförts eller inte är således avgörande för huruvida ett 

produktutskick från ett bolag till en influencer skall bedömas som en gåva eller inte.  

 

9.2.1.3 Motprestation 

Frågan är om kravet på motprestation kan anses vara uppfyllt om influencern väljer att 

marknadsföra en produkt som ett bolag har skickat ut till influencern. I RÅ 2000 ref. 31 I 

medgavs Procordia avdrag för den delen av ersättningen till Operan som motsvarades av 

reklamkostnader, eftersom kravet på motprestation i den delen ansågs vara uppfyllt. När en 

influencer publicerar ett inlägg på någon av sina sociala kanaler och marknadsför en produkt 

som influencern har fått i ett utskick, är marknadsföringen av denna produkt ett faktum. Kravet 

på motprestation torde följaktligen vara uppfyllt om influencern aktivt marknadsför produkten 

som har skickats ut från bolaget. Utan något uttryckligt avtal mellan bolaget och influencern, 

finns emellertid inga avtalade motprestationer som influencern är bunden av, se avsnitt 2.3. 

Influencern är med andra ord inte tvungen att göra reklam för produkterna som hen har fått i 

produktutskicket, varför bolaget omöjligt kan vara säkra på att utskicket resulterar i 

marknadsföring.  

 

Ibland är inte heller influencerns marknadsföring lika evident. En följare kan bygga upp en 

parasocial relation till en influencer, se avsnitt 2.3, och följaren är av den anledningen starkt 

påverkad av vad influencern gör och hur denne beter sig. Med andra ord innebär det att det kan 

räcka med att influencern bär eller använder en produkt, utan att medvetet marknadsföra den i 

sina sociala kanaler, för att produkten skall fånga potentiella kunders intresse. Även i det fallet 

torde kravet på motprestation anses vara uppfyllt, eftersom influencers, enligt den beskrivning 

som getts i avsnitt 2.2, närmast kan liknas med en levande reklampelare. Kravet på 

motprestation bör därför, enligt vår åsikt, anses vara uppfyllt oavsett om marknadsföringen 

framstår som uppenbar eller vag. Till följd av att det saknas ett uttryckligt avtal mellan 

influencern och bolaget, kan det emellertid också vara så att influencern varken aktivt eller 

undermedvetet väljer att marknadsföra produkten. Frågan är då om kravet på motprestation 

ändå kan anses vara uppfyllt på något sätt?  

 

I Skatterättsnämndens förhandsavgörande, SNR DNr 85-15/D, kom nämnden fram till att 

kravet på motprestation var uppfyllt i och med att utövaren, A, fortsatte med sin verksamhet. 
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Enligt Skatterättsnämnden hade donationerna aldrig skett om A inte hade sänt live på sin 

streamingkanal och därför uppkom donationerna som en direkt följd av den verksamhet som A 

bedrev. Marknadsföringsstrategin influencer marketing är en form av viral marknadsföring 

som innebär att influencers, mot ersättning, marknadsför olika produkter och tjänster åt olika 

företag. Produktutskicken från bolag till influencers sker således till följd av den verksamhet 

som influencern bedriver. Hade inte influencern bedrivit den verksamheten som hen gör, hade 

bolagen troligtvis aldrig skickat ut några produkter till influencern. Det går med andra ord att 

dra en parallell mellan de i förhandsavgörandet berörda donationerna och produktutskicken 

från bolag till influencers. En slutsats som kan dras från Skatterättsnämndens 

förhandsavgörande är följaktligen att influencern, genom att fortsätta med sin verksamhet, 

anses ha uppfyllt kravet på motprestation. 

 

9.2.1.4 Värdet på motprestationen 

Bolagets syfte med ett produktutskick är som tidigare konstaterat att få marknadsföring av 

produkterna från influencern. I RÅ 2000 ref. 31 I kom HFD fram till att värdet av 

motprestationerna till följd av ett bidrag från ett bolag måste stå i paritet till det utbetalade 

bidraget. I det berörda rättsfallet handlade det emellertid om en stor summa pengar som fördes 

över från Procordia till Operan. Det förelåg dessutom ett avtal mellan de två parterna som 

reglerade de överenskomna motprestationerna. En av rättsfrågorna i rättsfallet var om bidraget 

om 9 miljoner kronor per kalenderår till Operan kunde anses motsvaras av värdet på Operans 

motprestationer, eftersom det var avgörande för att bestämma om bolaget haft gåvoavsikt eller 

inte.  

 

I fallet med ett produktutskick från ett bolag till influencers, handlar det oftast om produkter 

från bolagets egna sortiment. Värdet på produkterna varierar beroende på vad det är för produkt 

som bolaget väljer att skicka ut. Om influencern marknadsför produkten från utskicket och det 

i sin tur leder till en ökad försäljning av bolagets produkter, torde motprestationen med största 

sannolikhet värderas högre än produktutskicket i sig. Eftersom inget avtal föreligger mellan 

bolaget och influencern, kan emellertid bolaget omöjligt på förhand veta om influencern 

kommer att marknadsföra produkten eller inte. Bolaget kan inte heller veta om influencern, i 

de fall influencern väljer att marknadsföra produkten, kommer att skriva eller tala positivt om 

produkten eller hur den marknadsföringen i sin tur kommer att påverka försäljningen av 

produkter hos bolaget. Som i avsnitt 4.3.2 nämnt, medges emellertid avdrag för bolaget även 



 

40 

 

om bolagets verksamhet inte har fått ett positivt resultat till följd av utgiften. I fallet med 

produktutskick från ett bolag till influencers blir med andra ord bolagets syfte med 

produktutskicket det väsentliga. Om bolagets avsikt med utskicket är att värdet på den 

eventuella marknadsföringen från influencern skall överstiga bolagets utgifter för 

produktutskicket, kan någon gåvoavsikt från bolaget inte anses föreligga.  

 

HFD konstaterar vidare i RÅ 2000 ref. 31 att det måste vara uppenbart att syftet med 

värdeöverföringen är något annat än förvärvande eller bibehållande av inkomster för att avdrag 

inte skall medges. Av rättsfallet framkommer att ett bidrag från ett bolag som är avsevärt högre 

än värdet på den motsvarande motprestationen, skulle kunna vara en sådan situation som 

indikerar på att syftet uppenbarligen är någonting annat än att förvärva eller bibehålla 

inkomster. Ett produktutskick från ett bolag till influencers med förhoppningar om 

marknadsföring i motprestation torde däremot, i vår mening, inte vara en sådan situation. 

Anledningen till varför ett sådant produktutskick inte är en sådan situation, är för att 

motprestationen, om den utförs, förmodligen har ett värde som åtminstone motsvarar värdet på 

produktutskicket.  

 

Vi har sedan tidigare konstaterat att influencern, genom att fortsätta med sin verksamhet, 

uppfyller kravet på motprestation. Produktutskicket motsvaras således av en motprestation. 

Frågan om värdet på den utförda motprestationen står i paritet till värdet av utskicket av 

produkter, torde spela mindre roll eftersom bolagets avsikt med utskicket var att influencern 

skulle marknadsföra produkterna från utskicket. Hade influencern gjort det, hade värdet på 

motprestationen troligtvis varit högre än värdet på produktutskicket. Att utfallet av ett 

produktutskick från ett bolag till en influencer inte alltid är den förväntade, kan inte anses 

påverka bolagets avdragsrätt. Eftersom bolaget förväntade sig en motprestation vars värde 

motsvarade värdet på produktutskicket, kan bolaget inte sägas ha haft någon gåvoavsikt med 

utskicket. Något hinder för att medge bolaget full avdragsrätt för kostnaderna för utskicket av 

produkter föreligger således inte.  

 

9.2.1.5 Sammanfattning 

Med det ovan sagda i beaktning, anser vi att kravet på motprestation är uppfyllt och att kravet 

på gåvoavsikt brister. Till följd av att samtliga tre rekvisit för gåva inte är uppfyllda, kan en 

gåva i skatterättslig mening inte föreligga. Eftersom utskicken motsvaras av en motprestation 
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är det snarare fråga om ett oneröst fång i form av en remuneratorisk gåva, se avsnitt 3.2.3, än 

ett benefikt fång. Avdragsförbudet för gåvor i 9 kap. 2 § IL blir således inte aktuellt för bolagen 

i samband med produktutskicken. Utskicket av produkter från ett bolag till en influencer är 

följaktligen inte att klassificeras som en gåva och utgifterna som uppstår i samband med 

produktutskicken är därför avdragsgilla kostnader för bolaget.  

 

9.2.2 Reklamgåva 

Huvudregeln är som tidigare nämnt att gåvor inte är avdragsgilla enligt 9 kap. 2 § IL. Ett avsteg 

från den huvudregeln görs för reklamgåvor som är gåvor som ges från företag i syftet att 

marknadsföra företagens varumärke, se avsnitt 5.1. I rättspraxis har utgifterna för reklamgåvor 

ansetts omfattas av 16 kap. 1 § IL och utgifterna har därmed varit avdragsgilla kostnader. Skulle 

utskicken från bolag till influencers anses vara reklamgåvor, skulle följaktligen bolagen få göra 

avdrag för de utgifter som uppstår i samband med utskicket. Eftersom det inte finns några 

uttryckliga lagregler som reglerar reklamgåva, finns heller ingen lagstadgad beloppsgräns för 

avdragsrätten för reklamgåvor. I RÅ 2010 ref. 33 medgav HFD avdrag för reklamgåvor vars 

inköpspris uppgick till maximalt 350 kr per gåva, exklusive mervärdesskatt. En slutsats som 

kan dras av rättsfallet är att framtida reklamgåvor, med motsvarande eller lägre inköpspris, 

även de kan antas resultera i avdragsrätt för den givande parten.  

 

En förutsättning för att avdrag över huvud taget skall medges för reklamgåva är emellertid att 

det faktiskt rör sig om en överföring som skall benämnas som reklamgåva. Reklamgåva 

konstaterades i avsnitt 5.1 vara en förmögenhetsöverföring som inte har personlig karaktär. 

Vidare skall överföringen vara en gåva av mindre värde och ha en anknytning till bolaget som 

skickar ut dem. För att avgöra huruvida produktutskicket är en reklamgåva eller inte, måste de 

olika kraven prövas var för sig.  

 

Till att börja med handlar produktutskick från ett bolag till influencers oftast om produkter från 

bolagets egna sortiment. Kravet på anknytning torde följaktligen vara uppfyllt när så är fallet. 

I de fall det inte är produkter från bolagets egna sortiment, får en bedömning av om 

överföringen har anknytning till bolaget göras i det enskilda fallet. Om produkten saknar 

anknytning till bolaget, kan produktutskicket inte klassificeras som en reklamgåva.  
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Värdet på överföringen varierar beroende på vad det är för produkt som bolaget skickar ut. Vad 

som vidare menas med mindre värde har inte definierats i rättspraxis, men en överföring 

uppgående till 350 kronor inklusive mervärdesskatt har av HFD medgetts avdrag. Någon 

bestämd beloppsgräns för reklamgåvor kan emellertid inte sägas framgå av HFD:s avgörande, 

eller något annat avgörande, och en bedömning av om överföringen är av mindre värde får 

även den göras i det enskilda fallet. Skulle produktutskicket inte anses vara av mindre värde, 

kan bolaget inte klassificera produktutskicket som en reklamgåva och får följaktligen inte dra 

av kostnaderna för utskicket.  

 

Att produktutskicket är en förmögenhetsöverföring har redan konstaterats i avsnitt 9.2.1.1. 

Frågan är emellertid om det är en förmögenhetsöverföring som har personlig prägel eller inte. 

I RÅ 2010 ref. 33 medgavs ett bolag avdragsrätt för reklamgåvor trots att mottagarna själva 

fått välja färg och storlek på de olika klädesplaggen som skickats ut. Mottagarens val av färg 

och storlek på produkten kan med andra ord inte sägas vara en sådan omständighet som medför 

att överföringen anses vara av personlig karaktär. Vad som menas med personlig prägel är 

emellertid inte helt utrett. Enligt Skatteverkets beskrivning i RÅ 2010 ref. 33, skall personlig 

prägel förstås som att en reklamgåva skickas ut till en obestämd och vid krets av människor. 

Skatteverkets beskrivning stöds även av såväl SOU:n från 1962, se avsnitt 5.1, som HFD:s 

bedömning i rättsfallet från 2010, se avsnitt 5.2. Det faktum att ett bolag, i samband med ett 

produktutskick, medvetet riktar in sig på en eller flera influencers anser vi talar för att ett 

produktutskick från ett bolag till influencers är av personlig karaktär. Gruppen av människor 

som nås av produktutskicken är inte obestämd, utan snarare motsatsen, och produktutskicken 

kan av den anledningen aldrig klassificeras som en reklamgåva.  

 

9.2.3 Personalkostnad 

9.2.3.1 Inledning  

Eftersom det är utrett att utskicket inte kan klassificeras som en gåva eller reklamgåva, måste 

vi nu utreda vad utskicket skall klassificeras som. Anledningen till att utskicket inte anses vara 

en gåva är att utskicket, i enlighet med ovan förda argumentation, motsvaras av en 

motprestation och på så sätt snarare är att se som en remuneratorisk gåva. En remuneratorisk 

gåva skulle till exempel kunna vara ersättning för utfört arbete, se avsnitt 3.2.3.3, och skall i 

beskattningshänseende behandlas såsom lön. I influencerns fall handlar det visserligen om 
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ersättning för kommande arbete, eftersom motprestationen kommer efter ersättningen i form 

av produktutskicket, och produktutskicket skall följaktligen ses som förskott på lön. Förskott 

på lön behandlas i skattehänseende på samma sätt som lön för utfört arbete, se avsnitt 6.1. Lön, 

uppdragsersättning och dylika ersättningar är fullt avdragsgilla personalkostnader i enlighet 

med 16 kap. 1 § IL för den som har betalat ut ersättningen. Produktutskicket skulle med andra 

ord kunna ses som förskott på lön och skall i det fallet klassificeras som en personalkostnad för 

bolaget som har gjort produktutskicket till influencern. Om kostnaden skall klassificeras som 

en personalkostnad skall arbetsgivaren betala sociala avgifter. De sociala avgifterna är i sin tur 

avdragsgilla för den som har betalat dem, se avsnitt 6.1. 

 

9.2.3.2 Inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet? 

Det är emellertid inte helt oproblematiskt att avgöra vilka utgifter som är avdragsgilla 

personalkostnader och vilka utgifter som skall klassificeras som någonting annat. För att kunna 

göra den gränsdragningen, krävs det att vi utreder vilket inkomstslag som influencern skall ta 

upp utskicket till beskattning i. Om influencern till exempel skall ta upp utskicket till 

beskattning i inkomstslaget tjänst, skall bolaget klassificera de kostnaderna som uppstår till 

följd av utskicket som personalkostnader. Om influencern istället skall ta upp utskicket till 

beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet, skall bolaget klassificera kostnaderna som 

någonting annat.  

 

Trots avsaknaden av ett uttryckligt avtal mellan influencern och bolaget, kan produktutskicket 

från bolaget och den motsvarande motprestationen från influencern innebära att bolaget 

fungerar som uppdragsgivare och influencern som uppdragstagare. Det finns nämligen inga 

krav på att parterna skall ha upprättat ett avtal sinsemellan för att ett uppdragsförhållande skall 

anses föreligga, se avsnitt 6.2.2. Om influencern är att se som uppdragstagare och bolaget som 

uppdragsgivare, kommer produktutskicket att ses som uppdragsersättning från bolaget till 

influencern. Produktutskicket skall i det fallet beskattas som inkomst av tjänst hos influencern, 

se avsnitt 6.1. Bolaget får i sin tur dra av utgifterna i samband med produktutskicket som 

personalkostnader.  

 

Bedömningen av huruvida influencern är att se som uppdragstagare eller inte måste göras i det 

enskilda fallet. Det finns nämligen inga särskilda krav uppställda för vem som får kalla sig 

själv för influencer och inte. Enligt den beskrivningen som har getts i avsnitt 2.2 är en 
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influencer en person som har byggt upp ett omfattande socialt nätverk av följare. Vad som 

åsyftas med ett omfattande socialt nätverk definieras emellertid inte eftersom någon sådan 

definition inte finns. Vem som helst kan med andra ord benämna sig själv som influencer, 

förutsatt att hen är aktiv på sociala medier. Av den anledningen är det närmast omöjligt att dra 

några generella slutsatser avseende influencerns ställning som eventuell uppdragstagare. Vad 

som däremot kan sägas är att bedömningen skall vara beroende av huruvida influencern är att 

se som självständig gentemot bolaget eller inte. Det är nämligen framför allt kravet på 

självständighet i 13 kap. 1 § IL som separerar en uppdragstagare från en person som bedriver 

näringsverksamhet, se avsnitt 6.2.2. Olika faktorer såsom till exempel hur många 

uppdragsgivare influencern har, om influencern bestämmer själv över sitt arbete samt om 

influencern har egen utrustning som hen använder sig av i sin verksamhet, är avgörande för om 

självständighetskriteriet är uppfyllt eller inte. Om självständighetskriteriet brister, skall 

influencern ta upp produktutskicket till beskattning i inkomstslaget tjänst. Även bedömningen 

av om influencern är självständig gentemot bolaget eller inte måste emellertid göras i det 

enskilda fallet, eftersom det inte finns några specifika riktlinjer för hur en influencers 

verksamhet skall bedrivas.  

 

Om influencern däremot anses vara självständig gentemot bolaget, är det troligt att den 

verksamheten som influencern bedriver är en näringsverksamhet. Det förutsätter visserligen att 

den verksamhet som influencern bedriver också är varaktig och att den bedrivs med ett 

vinstsyfte. Influencern skulle också kunna bedriva en hobbyverksamhet, det vill säga en 

verksamhet som uppfyller kraven på självständighet och varaktighet men som inte bedrivs med 

ett vinstsyfte. I de fallen skall influencern, trots att hen är självständig gentemot bolaget, ta upp 

produktutskicket till beskattning i inkomstslaget tjänst. Om den verksamhet som influencern 

bedriver däremot uppfyller samtliga tre rekvisit för en näringsverksamhet, kommer utskicket 

till influencern att tas upp som en skattepliktig intäkt av näringsverksamhet hos influencern. 

Utskicket kan i det fallet inte ses som en personalkostnad för det utgivande bolaget. En intäkt 

av näringsverksamhet är nämligen inte att se som lön eller dylik ersättning och kan följaktligen 

inte resultera i avdragsgilla personalkostnader för bolaget som har genomfört produktutskicket.  

 

Juridiska personers intäkter skall alltid beskattas som intäkt av näringsverksamhet i 

inkomstslaget näringsverksamhet. Med andra ord innebär det att om en influencer till exempel 

bedriver sin verksamhet genom ett aktiebolag, är aktiebolaget att se som skattesubjekt och 

produktutskicken skall under de omständigheterna beskattas i inkomstslaget 



 

45 

 

näringsverksamhet. Endast i tre olika situationer finns det anledning att istället för bolaget se 

aktieägaren, det vill säga influencern, som skattesubjekt, se avsnitt 6.2.4. Om någon av de tre 

situationerna är aktuella i influencerns fall, tar influencern bolagets plats som skattesubjekt. 

Influencern skall i det fallet ta upp produktutskicket till beskattning i inkomstslaget tjänst 

samtidigt som bolaget som har skickat produkterna får dra av utgifterna för produktutskicket 

som personalkostnader. En bedömning av om någon av de tre situationerna är aktuella måste 

emellertid även den göras i det enskilda fallet.  

 

9.2.4 Reklam- och PR-kostnader 

De skatterättsliga konsekvenserna till följd av produktutskicket är olika beroende på vilket 

inkomstslag som influencern skall beskattas i. Bolaget kan, som har nämnts ovan, inte 

klassificera kostnader som uppstår i samband med ett produktutskick som en personalkostnad 

om influencern bedriver en näringsverksamhet. För att bolaget skall kunna få göra avdrag för 

personalkostnader krävs nämligen att influencern tar upp utskicket som en skattepliktig intäkt 

i inkomstslaget tjänst. Frågan är då hur bolaget skall hantera kostnader som uppstår i samband 

med ett produktutskick när influencern bedriver en näringsverksamhet och följaktligen skall ta 

upp utskicket till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet?   

 

Orsaken till att ett bolag skickar ut produkter till en influencer är, enligt ovan förda resonemang, 

att bolaget hoppas på att influencern kommer att marknadsföra de produkterna. Utgifter för 

marknadsföring är fullt avdragsgilla kostnader i enlighet med 16 kap. 1 § IL, se kapitel 7, 

förutsatt att värdet på den utförda marknadsföringen står i paritet till utgifterna för 

marknadsföringen. Av RÅ 2000 ref. 31 framkommer nämligen att ett bolag som ger ett bidrag 

till någon, kan anses ha gåvoavsikt till den delen motprestationen från den som har mottagit 

bidraget inte har ett värde som motsvarar värdet av bidraget. Om gåvoavsikt föreligger, 

uppfyller bidraget istället rekvisiten för en gåva för vilken avdragsförbudet i 9 kap. 2 § IL är 

tillämpligt. I enlighet med vårt resonemang i avsnitt 9.2.1.4, är det emellertid tillräckligt att 

bolaget har haft som avsikt att den eventuella motprestationen skall ha ett värde som är lika 

högt som värdet på bidraget. Om en influencer marknadsför en produkt från ett produktutskick, 

anser vi att det är ett rimligt antagande av bolaget att den marknadsföringen kommer att ha ett 

värde som åtminstone motsvarar värdet av produkten från utskicket. Huruvida influencerns 

eventuella marknadsföring faktiskt motsvarar bolagets förväntningar eller inte skall, i vår åsikt, 

inte påverka bolagets rätt till avdrag för kostnaderna för produktutskicket.  
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Om produktutskicket motsvaras av marknadsföring från influencern, kan följaktligen bolaget 

som har skickat ut produkterna dra av utgifterna för utskicken som reklam- och PR-kostnader. 

Kravet på motprestation i form av marknadsföring torde, enligt ovan i avsnitt 9.2.1.3 förda 

argumentation, vara uppfyllt vid såväl aktiv som undermedveten marknadsföring. Det har med 

andra ord ingen betydelse om influencern aktivt marknadsför produkten från utskicket eller om 

hen endast bär eller använder produkten till vardags, det är ändå att se som marknadsföring. 

Marknadsföringen måste inte heller leda till att bolagets försäljning av produkter faktiskt ökar. 

Syftet med utskicken från bolaget kan till exempel vara att förbättra bolagets goodwill på så 

sätt att det kan vara positivt för bolagets varumärke att associeras med en omtyckt influencer. 

Även goodwillskapande åtgärder har, i RÅ 2000 ref. 31 I, resulterat i avdragsrätt för den part 

som vidtagit åtgärden.  

 

Hur omtyckt en influencer är kan till exempel mätas av hur stort följarantal som influencern 

har, se avsnitt 2.3. Om en influencer som har ett stort följarantal marknadsför eller på något 

annat sätt rekommenderar ett bolag eller bolagets produkter, kan det, på grund av den 

parasociala relationen, resultera i att influencerns följare får en positiv uppfattning av bolaget 

och dess varumärke. Bolagets goodwill har i det fallet förbättrats. Bolaget kan emellertid 

omöjligt på förhand veta hur influencern kommer att agera till följd av utskicket när det inte 

finns något avtal som reglerar eventuella motprestationer. Endast den omständigheten att 

influencern väljer att inte marknadsföra produkten torde dock inte leda till att bolaget förnekas 

avdrag för reklam- och PR-kostnader. 

 

Som tidigare har konstaterats, måste influencern inte använda eller marknadsföra produkten 

när det inte föreligger något uttryckligt avtal mellan influencern och bolaget som har skickat 

produkten. Kravet på motprestation är emellertid, oavsett vad, uppfyllt till följd av att 

influencern fortsätter med sin verksamhet, se avsnitt 9.2.1.3. För att kravet på motprestation 

inte skall anses vara uppfyllt krävs alltså att influencern aktivt väljer att ta avstånd från 

utskicket, till exempel genom att influencern skickar tillbaka produkten. Bolaget kan vidare, 

som tidigare fastställt, omöjligt veta hur, om eller när influencern kommer att marknadsföra 

produkten. Om influencern till exempel väljer att bära ett klädesplagg som hen har mottagit i 

ett utskick för flera månader sedan, får bolaget göra avdrag för reklam- och PR-kostnader först 

i samband med att influencern bär produkten? Det är i vår åsikt ett oskäligt antagande och 

bolaget borde följaktligen medges avdrag för reklam- och PR-kostnader under förutsättningen 
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att produktutskicket motsvaras av en motprestation. Endast i de fall som influencern till 

exempel skickar tillbaka produkten, kan bolaget nekas avdrag.  

 

I de fall influencern bedriver en näringsverksamhet och skall beskattas för produktutskicket i 

inkomstslaget näringsverksamhet, får bolaget med andra ord göra avdrag för kostnaderna för 

utskicket och klassificera kostnaderna som reklam- och PR-kostnader.  

9.3 Uttagsbeskattning 

Reglerna om uttagsbeskattning återfinns i 22 kap. IL som ett skydd för att aktieägare inte skall 

kunna vinna skattemässigt på att nyttja produkter eller tjänster från ett bolag som hen är 

aktieägare i. Frågan är i detta fall om reglerna om uttagsbeskattning skulle kunna aktualiseras 

vid produktutskick till influencers. Skulle ett utskick av produkter till en influencer resultera i 

uttagsbeskattning för bolaget skulle bolaget följaktligen bli beskattat för produkten så som om 

den avyttrats till dess marknadsvärde. 22 kap. 3 § IL reglerar situationen när till exempel ett 

bolag för över en tillgång från bolaget till någon annan än den skattskyldige utan ersättning 

eller till en ersättning som understiger marknadsvärdet. En förutsättning för att ett bolag skall 

kunna bli uttagsbeskattat enligt 22 kap. 3 § IL är emellertid att överföringen inte är 

affärsmässigt motiverad.  

 

Det är högst osannolikt, i vår mening, att ett bolag skulle göra ett produktutskick utan att det 

skulle grunda sig i viljan om att influencern skulle marknadsföra bolagets produkter i utbyte. 

Med dessa produktutskick menar vi att bolaget försöker uppmuntra influencern till att göra 

reklam för produkterna på sina sociala kanaler. Influencerns följare är i sin tur mer trolig att ta 

till sig av reklamen när influencern rekommenderar en produkt än när bolaget själva 

marknadsför produkten, se avsnitt 2.3. Försäljningen av bolagets produkter skulle följaktligen 

kunna öka till följd av att influencern gör reklam för produkterna som hen har fått av bolaget i 

ett utskick. Marknadsföringen skulle på så sätt resultera i en ekonomisk vinst för företaget och 

av den anledningen anser vi att utskicket är affärsmässigt motiverat. Ett utskick av produkter 

från ett bolag till en influencer är således enligt vår åsikt alltid affärsmässigt motiverat, och 22 

kap. 3 § IL är på så vis inte tillämplig i denna situation.  

 

En situation där reglerna om uttagsbeskattning ändock skulle kunna bli tillämpliga är när 

aktieägaren har en nära anknytning till bolaget, förslagsvis på så sätt att aktieägaren och bolaget 
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delar namn. En aktieägare som heter XX skulle till exempel kunna ha ett bolag som heter XX 

AB. På grund av att aktieägaren och bolaget delar namn, skulle det följaktligen kunna ses som 

att det är aktieägaren som har genomfört utskicket och inte bolaget.  

 

När produktutskicket består av en produkt som finns i bolagets sortiment, är produkten att se 

som en tillgång i bolaget. För att aktieägaren skall kunna disponera över produkten, krävs alltså 

att aktieägaren tar ut en tillgång ur bolaget. Med det ovan anförda i beaktning, är vi av den 

åsikten att ett produktutskick som anses komma från en aktieägare i ett bolag och inte från 

bolaget självt, bör ses som två separata överföringar. Först en överföring av produkten från 

bolaget till aktieägaren och sedan en andra överföring från aktieägaren till influencern. Den 

första överföringen skulle i det fallet aktualisera bestämmelsen i 22 kap. 3 § IL som också 

reglerar situationen när en aktieägare tar ut en tillgång ur bolaget, se kapitel 8. Aktieägaren och 

bolaget är två separata skattesubjekt och den skattskyldige som 22 kap. 3 § IL syftar till är 

bolaget, och inte aktieägaren. Om aktieägaren tar ut en tillgång ur bolaget, överlåts följaktligen 

en tillgång från den skattskyldige till annan. Till skillnad från överföringen mellan bolaget och 

influencern, är överföringen mellan bolaget och aktieägaren inte affärsmässigt motiverad. 

Överföringen mellan bolaget och aktieägaren leder nämligen inte omedelbart till någon 

ekonomisk vinning för bolaget och rekvisiten i 22 kap. 3 § IL är följaktligen uppfyllda. Bolaget 

skall således uttagsbeskattas för överföringen av en tillgång från bolaget till aktieägaren såsom 

om tillgången avyttrats till marknadsvärdet.   
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10. Slutsats 

Ett produktutskick från ett bolag till en influencer kan inte klassificeras som en gåva eftersom 

samtliga tre rekvisit för gåva inte är uppfyllda. Produktutskicket motsvaras av en motprestation 

från influencern och rekvisitet gåvoavsikt brister. En reklamgåva är vidare en överföring som 

skickas ut till en obestämd och vid krets av människor emedan ett produktutskick till 

influencers är specifikt inriktat på just influencers. Bolaget kan med andra ord inte heller 

klassificera utskicket av produkter som reklamgåva. Produktutskicket skall istället ses som ett 

förskott på lön, vilket i beskattningshänseende skall behandlas såsom lön. Utgifter för löner 

och dylika ersättningar är avdragsgilla personalkostnader för bolaget som har betalat ut 

ersättningen. Bolaget får emellertid endast klassificera kostnaderna som personalkostnader om 

influencern skall beskattas för produktutskicket i inkomstslaget tjänst. Om influencern bedriver 

en näringsverksamhet, skall produktutskicket istället tas upp till beskattning i inkomstslaget 

näringsverksamhet och bolaget skall i det fallet klassificera kostnaderna som någonting annat 

än personalkostnader. En prövning av om influencern skall beskattas för produktutskicket i 

inkomstslaget näringsverksamhet eller tjänst måste göras i det enskilda fallet.  

 

I de fall som influencern skall ta upp produktutskicket till beskattning i inkomstslaget 

näringsverksamhet, får bolaget istället klassificera kostnaderna som uppstår till följd av 

utskicket som reklam- och PR-kostnader. Endast i de fall som influencern aktivt tar avstånd 

från produktutskicket, till exempel genom att skicka tillbaka produkten, kan bolaget vägras 

avdrag. Kravet på att produktutskicket måste motsvaras av en motprestation i form av 

marknadsföring anses i alla andra fall vara uppfyllt.  

 

Eftersom produktutskicket till en influencer är affärsmässigt motiverat för bolaget, kommer 

bolaget inte att bli uttagsbeskattat under de omständigheterna att det ses som att det är bolaget 

som skickar ut produkterna. I de fall det däremot kan ses som att det är aktieägaren i bolaget 

som skickar produkterna till en influencer och inte bolaget självt, skall bolaget emellertid 

uttagsbeskattas för produktutskicket med hänvisning till 22 kap. 3 § IL. Utskicket av produkter 

skall under de omständigheterna ses som två separata överföringar; en från bolaget till 

aktieägaren och en från aktieägaren till influencern. Överföringen mellan bolaget och 

aktieägaren uppfyller rekvisiten i 22 kap. 3 § IL och bolaget skall följaktligen uttagsbeskattas 

för produkten såsom om produkten avyttrats till marknadsvärdet.  
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