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1 Inledning  

  

1.1 Problembakgrund  

Grundregeln för skatterättsliga avdrag inom inkomstslaget näringsverksamhet är att utgifter 

för att förvärva och bibehålla intäkter är avdragsgilla enligt 16 kap. 1 § inkomstskattelagen 

(1999:1229), nedan kallad IL. 

 

Detta kan uttryckas så, att det inte är förbjudet att till exempel göra en dålig affär eller att 

ha höga kostnader inom en verksamhet; utgifterna blir ändå avdragsgilla. Detta dock under 

förutsättning att utgifterna inte tillhör någon av de i 9 kap. IL uppräknade kategorier av 

utgifter som inte får dras av. Av särskild betydelse inför den fortsatta framställningen i den 

här uppsatsen är 9 kap. 2 § IL, som stadgar att levnadskostnader inte är avdragsgilla.  

 

Grundprincipen vid beskattning av inkomster inom en näringsverksamhet är enligt 15 kap. 

1 § IL att ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning av tillgångar, kapitalvinster samt 

alla andra inkomster i näringsverksamhet skall tas upp som intäkt. Detta under förutsättning att 

inkomsterna inte är undantagna skatt enligt 8 kap. IL.  

 

Vilka blir då de skatterättsliga konsekvenserna vid de situationer där ett företag har betalat 

ut respektive erhållit ett skadestånd? Den första frågan att utreda är huruvida det föreligger 

någon avdragsrätt för olika slags skadestånd vid utbetalning av olika anledningar, det vill 

säga ifall ett skadestånd kan anses hänförligt till "utgift för att förvärva och bibehålla 

intäkter" inom en näringsverksamhet. Vidare uppkommer frågan ifall det även finns en 

skatteplikt vid erhållandet av skadestånd för olika företag i samma fall. Gränsdragningen 

mellan skadestånd som avdragsgill utgift och som icke-avdragsgill levnadskostnad bör 

klarläggas, och det blir även intressant att veta huruvida några tillämpliga undantag finns då 

ett skadestånd egentligen utgör endera utgift eller kostnad.   

 

Andra liknande situationer, där inkomster eller utgifter på något sätt utgör substitut för de 

ordinarie händelseförloppen inom verksamheten och därmed inte härrör ur den normala 

verksamheten, kan vara att företag, som tvistar om exempelvis en klausul i ett kontrakt, 

väljer att göra upp i godo istället för att stämma in motparten inför rätta. Även viten som 

utfaller vid kontraktsbrott hör hit. Dessa situationer kan rent skattemässigt, i alla fall vid en 
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snabb första anblick utifrån, anses vara snarlika, eftersom det i alla fallen rör sig om pengar 

som betalas ut eller erhålls på grund av något slags felhandlande av endera parten. Det är 

därför intressant att veta ifall de också behandlas skattemässigt lika eller ifall det ändå finns 

någon orsak till att bedöma på annat sätt vid beviljning eller vägran av avdrag. 

 

Ytterligare en vinkling som är att utreda är rättsläget för beskattning av försäkrings-

utbetalningar, som uppstått då en förlust inom företagets verksamhet skett. Detta för att 

sedan kunna genomföra en jämförande analys av resultatet av utredningen med resultatet 

för erhållande av skadestånd. Hur verksamheten beskattas hos försäkringsföretagen, vilka 

motsvarar den andra sidan i ett försäkringsförhållande, kan också vara intressant att veta. 

Försäkringsföretagen har jag behandlat för att kunna göra en mer fullständig undersökning, 

bland annat rörande reciprociteten.     

 

De olika varianter av inkomster och utgifter som denna uppsats behandlar är således 

följande. 

- Skadestånd. Det som är av intresse att utreda för min framställning, är de privaträttsliga 

skadestånden som på ett eller annat sätt går att koppla till ett företags 

näringsverksamhet. 

- "I-godo-uppgörelser." Här tänker jag närmast på de fall företag väljer att lösa konflikter 

genom att göra en förlikning, det vill säga på ett eller annat sätt göra upp i godo, istället 

för att ställa motparten inför rätta. 

- Viten. Här är det viten som kan uppstå ur kontraktuella situationer som är intressanta, 

det är med andra ord viten mellan företag jag avser. Jag har inte för avsikt att reda ut 

den offentligrättsliga aspekten av frågan, utan det är återigen beskattningen och 

näringsverksamheten som är i fokus.  

- Försäkringsersättningar. Det kan vara av intresse att jämföra konsekvenserna av 

försäkringsersättningar, det vill säga när en förlust inom verksamheten skett genom en 

olycka eller ett brott, med vad som framkommer av mina studier rörande skadestånd. 

Vidare belyses beskattningen av försäkringsföretag för att en senare jämförelse mellan 

den beskattningen och beskattningen av försäkringstagarna, det vill säga företag som 

försäkrar sin verksamhet, skall kunna ske. 
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1.2 Problemformulering: 

- Vilka är de skatterättsliga konsekvenserna av ett utbetalat eller erhållet skadestånd inom 

en näringsverksamhet, och behandlas transaktioner liknande skadestånd efter samma 

regler? 

- Hur sker avgränsningen mot levnadskostnader för avdragsrätt vid skadestånd och de 

transaktioner som liknar skadestånd? 

- Vilka är de skatterättsliga konsekvenserna av en betald premie och en erhållen 

försäkringsersättning inom en näringsverksamhet?  

- I vilken mån genomsyras systemet för avdrag hos utgivaren av en motsvarande 

beskattning för mottagaren?  

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur ett in- respektive utbetalat skadestånd skall 

behandlas rent skattemässigt inom en näringsverksamhet; att undersöka vilka skatterättsliga 

konsekvenser de olika transaktionerna får. Vidare är syftet även att undersöka huruvida 

transaktioner liknande skadestånd, exempelvis vitesersättningar och de ersättningar som ett 

företag betalar ut till ett annat företag efter det att de har gjort upp i godo rörande en tvist, 

behandlas på samma sätt skattemässigt.    

 

Dessutom anser jag att det kan vara av intresse att undersöka huruvida, och i så fall i vilken 

utsträckning, reciprocitet råder inom detta område; i vilken utsträckning ett avdrag hos 

utbetalaren motsvaras av en beskattning av mottagaren. Med andra ord, om till exempel 

företag A erlägger skadestånd till företag B, och A av en eller annan anledning får göra 

avdrag för utbetalningen, inverkar detta på B:s skatteplikt; blir det belopp B erhåller 

"automatiskt" en skattepliktig intäkt?   

 

Jag har även för avsikt att utreda hur beskattningen fungerar vid betalning av en 

försäkringspremie respektive en försäkringsersättning, både från försäkringstagarnas och 

försäkringsföretagens sida, och slutligen, vid en jämförelse med resultaten rörande 

beskattningen av skadestånd, viten och förlikningsersättningar, belysa eventuella likheter 

och skillnader.    
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1.4 Metod och disposition 

Jag har som utgångspunkt använt mig av en undersökande, deskriptiv metod i början av 

kapitlena i uppsatsen och jag har gjort sammanfattande analyser i slutet av varje kapitel. Jag 

har börjat min framställning med en kortfattad beskrivning av beskattningsbara inkomster 

och avdragsgilla utgifter i en verksamhet, och har sedan övergått till att skriva om 

skadestånd och liknande ersättningar och diskutera förhållandena däremellan. Därefter 

följer en genomgång av försäkringsersättningarnas beskattning sett både från de företag 

som tecknar försäkringar och försäkringsföretagens synvinkel, så att jag dels har kunnat 

genomföra en analys av förhållandena dem emellan, dels en jämförelse mellan 

skadeståndsersättningar och försäkringsutbetalningar. 

 

För att beskriva bakgrunden till de frågor och problem som jag ställt upp, har jag använt 

mig av traditionella rättskällor, såsom lagtext, förarbeten och doktrin på området. En viktig 

del i mitt arbete har varit att studera rättsfall för att försöka hitta de principer som styr på 

området, bland annat rörande gränsdragningen för huruvida ett agerande inom ett företag 

hör till dess verksamhet eller skall anses stå utanför verksamheten skattemässigt. Vad gäller 

urvalet av rättsfall har jag efter bästa förmåga försökt avgöra vilka fall som fortfarande är 

relevanta och av intresse än idag, genom att leta i doktrin och praxis efter vilka fall som 

fortfarande omnämns eller hänvisas till. Min avsikt har varit att basera mina slutsatser på 

analys och tolkning av rättsfallen och principerna. 

 

Min tanke var att genom rättsfallsstudier samt efter att ha läst in mig på ämnet även få 

underlag för en vidare jämförelse med några av de huvudprinciper som gäller inom 

skatterätten, exempelvis neutralitet, likformighet samt reciprocitet. Vidare har jag gjort 

jämförelser med grundprincipen för skatterättsliga avdrag, att levnadskostnader inte är 

avdragsgilla. Jag har även undersökt huruvida och i vilken utsträckning ett avdrag hos det 

företag som utger ett skadestånd eller ersättning motsvaras av en beskattning hos 

mottagaren. 
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1.5 Avgränsningar 

Jag kommer att utreda frågorna ur ett skatterättsligt perspektiv, och således inte desto 

djupare utreda andra civilrättsliga aspekter. Jag har inte för avsikt att gå in på områdena 

förskingring och stöld, och inte heller utreda de skatterättsliga konsekvenserna av 

offentligrättsliga sanktioner som till exempel böter.  

 

Denna framställning kommer främst att vara inriktad på aktiebolag, men jag kommer även 

att behandla rättsfall rörande andra bolagsformer. Detta för att bredda min faktabas och för 

att undersöka ifall analogier kan dras. Jag har inte för avsikt att närmare utreda de 

skatterättsliga konsekvenserna för fysiska personer. 

 

Jag har valt att koncentrera mig på omfångsfrågan i denna framställning, och jag har valt att 

inte utreda periodiseringsfrågan. 

 

1.6 Terminologi 

Vid användandet av begreppen företag, verksamhet och dylikt avses alltid ett aktiebolag, då 

inget annat nämnts. Detta betyder i och för sig inte att regeln, principen eller dylikt i fråga 

uteslutande rör aktiebolag, utan att det är förhållandena rörande just aktiebolag jag har 

utrett. Sedan kan reglerna och principerna mycket väl vara tillämpliga för andra 

bolagsformer, utan att det är utrett inom ramen för den här uppsatsen.  

 

Jag kommer i min framställning i relativt stor utsträckning använda mig av äldre rättsfall, 

och där har jag valt att ersätta äldre begrepp och uttryck med de begrepp IL använder sig 

av idag i största möjliga utsträckning.     
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2. Inkomster och utgifter 

 

2.1 Beskattningsbara inkomster 

Legalitetsprincipen inom skatterätten kan sammanfattas i uttrycket ”nullum tributum sine 

lege” - ”ingen skatt utan lag”,1 vilket innebär att en beskattning måste ha stöd i lag. Av IL 

följer att vi har tre inkomstslag i Sverige idag, och dessa är näringsverksamhet, kapital och 

tjänst. IL ger ingen klar definition av vad som utgör en skattefri inkomst. Vad som däremot 

krävs för att en inkomst alls skall kunna beskattas, är dels att den är hänförlig till ett av 

inkomstslagen, dels att den inte är undantagen beskattning enligt 8 kap. IL eller enligt 

någon enskild bestämmelse i respektive inkomstslag. Uppfylls inte dessa två krav är 

inkomsten således skattefri. En skattefri ersättning kan till exempel vara det skadestånd 

som utbetalas på grund av ärekränkning,2 eftersom en sådan ersättning inte kan anses 

hänförlig till något av inkomstslagen.  

 

Ett omskrivet fall är RÅ 1984 1:35, där det var fråga om huruvida ett skadestånd som 

utbetalades till en kvinna enligt jämställdhetslagen, på grund av könsdiskriminering vid 

tjänstetillsättning, var skattepliktigt. Regeringsrätten ansåg att skadeståndet inte kunde 

beskattas eftersom det inte kunde hänföras till någon förvärvskälla enligt den dåvarande 

kommunalskattelagen. Skadeståndet hade med andra ord inte utgått på grund av någon 

tjänst, anställning eller dylikt, och inte heller av någon inkomstgivande verksamhet. Därför 

kunde det inte anses skattepliktigt. Kvinnan i fråga var inte i ett anställningsförhållande, det 

enda hon hade gjort i detta sammanhang var att söka en tjänst.3 Lodin m fl anser att 

skattefriheten torde föreligga på grund av att det här inte krävs någon egentlig prestation 

för att erhålla ett dylikt skadestånd.4  

 

I 8 kap. IL återfinns en inte uttömmande uppräkning över skattefria inkomster som är 

tillämplig för alla tre inkomstslagen, samtidigt som det finns enskilda undantag för varje 

inkomstslag i respektive kapitel. Med legalitetsprincipen som utgångspunkt är det således 

en förutsättning att ett företags inkomster kan hänföras till inkomstslaget 

näringsverksamhet, samt inte beröras av något undantag, för att de skall kunna beskattas. 

                                                 
1 Hultqvist, Legalitetsprincipen s 2 
2 RÅ 1926 not. 46 
3 Hultqvist, Legalitetsprincipen s 247 
4 Lodin m fl, Inkomstskatt s 66   
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8 kap. 22 § 1 st.5 IL stadgar: "Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande 

på tillgångar är skattefria. Detta gäller dock inte till den del ersättningen avser tillgångar i 

näringsverksamhet eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamhet." Bland 

"andra ersättningar" inräknas skadestånd.6 Vad gäller skadestånd av annan anledning än 

sakskada finns inget reglerat i lagtext, utan reglerna har uppstått genom praxis. För 

försäkringsersättning som utbetalas på grund av olycksfall eller sjukdom stadgar 8 kap. 15 § 

IL skattefrihet såtillvida ersättningen är privat, det vill säga att den inte är tecknad i 

samband med tjänst, samt att den inte utgår som livränta eller som ersättning för en 

skattepliktig inkomst. Av samma lagrum kan utläsas att om försäkringsersättningen 

däremot är tecknad i tjänst, alternativt utgår som livränta eller som ersättning för en 

skattepliktig inkomst, skall den beskattas. 

 

 

2.2 Avdragsgilla utgifter 

För skatterättsliga avdrag är huvudregeln den att utgifter för att förvärva och bibehålla 

inkomster är avdragsgilla. Inkomstskattesystemet är ett så kallat nettobeskattningssystem, 

med innebörden att vad som skall beskattas är principiellt intäkterna, efter det att 

kostnaderna för att förvärva dem har dragits av.7 För inkomstslaget näringsverksamhet 

kommer denna princip till uttryck i 16 kap. 1 § IL, vars första mening också lyder: "utgifter 

för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnader". Det skall vara fråga om 

utgifter som kan hänföras till en skattepliktig verksamhet, och här skall skiljas på utgifter i 

en redan befintlig förvärvskälla och utgifter för att köpa eller förbättra en förvärvskälla. 

Avdragsrätten gäller endast då utgifterna uppstått i en redan befintlig förvärvskälla.8  

 

Uttrycket ”utgifter för att förvärva eller bibehålla intäkter” visar att ett krav på samband 

mellan företagets utgifter och intäkter uppställts för att avdrag skall beviljas. Utgifterna i 

fråga måste på ett eller annat sätt vara avsedda för att generera intäkter, även om det sedan 

skulle visa sig så inte vara fallet. Det är, som nämnts i problembakgrunden, inte förbjudet 

att göra en dålig affär eller ha höga kostnader i ett företag; vad som är viktigt för att erhålla 

                                                 
5 Här har jag valt att inte återgiva den andra strecksatsen i stycket, då den ej kommer att tillämpas i denna 
framställning  
6 Prop 1980/81:68 s 196 
7 Påhlsson, Levnadskostnader s 17 
8 Lodin m fl, Inkomstskatt s 80 
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avdrag är att det föreligger en kausalitet mellan utgifterna och inkomsternas förvärvande. 

Det föreligger ett högre beviskrav för att utgifter som ligger nära personliga 

levnadskostnader, exempelvis en gåva, verkligen hör till utgifter som har till syfte att 

förvärva eller bibehålla inkomsterna i ett företag.9  

 

Presumtionen för att kausalitet mellan utgifter och inkomster föreligger torde vara starkare 

för till exempel ett större aktiebolag än för ett mindre, eftersom det i ett mindre bolag med 

bara några få ägare, ligger närmare till hands för ägarna att kunna blanda in exempelvis 

personliga levnadskostnader jämfört med vad ägarna av ett större aktiebolag har möjlighet 

till.10 De numera avskaffade så kallade stoppreglerna och utredningarna11 i anledning av 

dessa stärker detta antagande. Reglerna tog sikte på transaktioner mellan fåmansägda 

företag och deras ägare, och syftade i första hand till att förhindra att ägarnas 

levnadskostnader sammanblandades med företagets verksamhetskostnader för att uppnå en 

mer förmånlig beskattning.12 De stoppregler som fanns var inte utformade på ett 

tillfredsställande sätt och vid försök att modifiera dem, visade det sig vara ytterst svårt att 

hitta en naturlig gräns mellan förvärv som borde omfattas av stoppreglerna och förvärv 

som skulle beskattas enligt de allmänna förmånsreglerna. Mot denna bakgrund samt med 

likformighetsprincipen, att lika fall skall behandlas på ett enhetligt sätt, i åtanke, bestämdes 

att stoppreglerna skulle slopas.13  

 

På samma sätt som det för inkomsterna finns undantag där skattefrihet skall råda, återfinns 

i 9 kap. IL utgifter för vilka avdrag inte får göras. Även här är det fråga om en inte 

uttömmande uppräkning och kapitlet är gemensamt för alla tre inkomstslagen. Av intresse 

för denna framställning är först och främst förbudet mot avdrag för utgifter som utgör 

levnadskostnader som är. Ett avdragsförbud för levnadskostnader har funnits med som en 

grundläggande princip ända sedan kommunalskattelagen, som inkomstskattelagen till stor 

del grundar sig på, tillkom.14 Enligt Påhlsson utesluter själva idén med nettobeskattning i 

princip avdragsrätt för levnadskostnader; det skall ju vara själva nettot av en verksamhet, 

det som så att säga blir kvar att leva för, som skall beskattas.15  

 

                                                 
9 A a s 81 
10 A a s 80 f 
11 t ex SOU 1989:2, SOU 1998:116, Prop 1999/2000:15  
12 SOU 1998:116 s 9 
13 Prop 1999/2000:15 s 52 ff  
14 Prop 1999/2000:2 s 107 
15 Påhlsson, Levnadskostnader s 18 
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Det kan vara svårt att påvisa direkta levnadskostnader hos ett bolag, men till exempel gåvor 

kan vara något som utges på grund av ägarnas goda vilja, utan att det har särdeles mycket 

med verksamhetens inkomster att göra. Gåvorna utgör således inte någon omkostnad för 

intäkternas förvärvande. Här kan då även skadestånd komma i fråga. Ett skadestånd som 

utges på grund av att en av delägarna misshandlat en person, kan inte på något sätt komma 

att utgöra en utgift för förvärvande eller bibehållande av inkomst inom en legal verksamhet.  

 

I det närmaste kapitlet skall jag ta upp avdragsrätten för utbetalda skadestånd, och beskriva 

en del rättsfall som är av intresse att belysa och analysera. Kapitlet därefter kommer att 

behandla beskattningen av ett erhållet skadestånd, och där kommer även en diskussion 

föras om huruvida reciprocitet råder angående den skattemässiga behandlingen av ett 

utbetalat respektive ett erhållet skadestånd. 
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3 Avdrag för utbetalat skadestånd i en näringsverksamhet 

 

3.1 Skadestånd - avdrag 

Ett skadestånd inom en näringsverksamhet kan utgöra både en avdragsgill och en icke-

avdragsgill utgift. För att avgöra hur det förhåller sig i det enskilda fallet, är det av vikt att 

först skilja på fallen då skadeståndet i fråga utgår i form av livränta och då det utgår i form 

av engångsersättning. Då ett skadestånd utges i form av en livränta, torde det enligt bland 

andra Rabe,16 Severin17 och förarbetena18 så gott som alltid vara avdragsgillt. Rättsfall som 

bekräftar den linjen är RÅ 1957 not. 942 och RÅ 1961 Fi 640. Här har jag inte lyckats hitta 

något rättsfall eller uttalande som strider mot detta eller som på något sätt visar på 

åsiktsskiljaktigheter, vilket tyder på att det torde vara en allmänt godtagen princip som följs. 

 

3.2 Skadestånd i form av engångsersättning 

När det istället för livränta rör sig om ett engångsbelopp har Rabe19 delat in fallen som 

behandlar avdragsrätten i fyra kategorier. Denna indelning har även använts senare i 

förarbetena.20 De fyra kategorierna är följande: 

1. Skadestånd som utgör levnadskostnad eller på annat sätt inte kan hänföras till 

förvärvskällan. 

2. Inomobligatoriska skadestånd, det vill säga skadestånd som utgår på grund av 

avtalsbrott. 

3. Skadestånd som utgör ersättning för skada på eller förlust av omhändertagna tillgångar. 

4. Utomobligatoriska skadestånd i förvärvsverksamhet. 

 

Jag kommer i min framställning att fokusera på kategori nummer två och gränsdragningen 

för avdragsrätten och beskattningen gentemot levnadskostnader samt andra undantag. Jag 

kommer även att beskriva bedömningen av fall som tillhör kategori nummer fyra, för att 

undersöka ifall de innehåller några skillnader i den skatterättsliga bedömningen, eller några 

övriga för uppsatsen intressanta synvinklar och resonemang.  

 

                                                 
16 Rabe i SvSkt 1961 s 411 
17 Severin i SvSkt 1979 s 712 
18 Prop 1980/81:68 del B s 205 
19 Rabe i SvSkt 1961 s 411-423 
20 Prop 1980/81:68 del B s 205 ff 
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Skadestånd enligt den tredje kategorin, vilka utgör ersättning för skada på eller förlust av 

omhändertagna tillgångar, hör inte till den här framställningen, eftersom det inte fyller 

uppsatsens syfte att utreda dessa förhållanden. I den här kategorin är det ofta fråga om 

tillgångar som någon omhändertagit i anledning av sin tjänst, och som sedan exempelvis 

har förskingrats, men även förluster som inte uppstått genom brott hör hit.  

 

3.2.1 Kategori 1 - levnadskostnader  

Skadestånd enligt kategori nummer ett, vilka utgör levnadskostnader eller på annat sätt inte 

kan anses hänförliga till en inkomstkälla, är i enlighet med 9 kap. 2 § och 16 kap. 1 § IL inte 

avdragsgilla. Exempel på detta är det redan ovan nämnda fallet, RÅ 1926 not. 46, där det 

fastslogs att ett skadestånd på grund av ärekränkning inte kunde anses hänförbart till någon 

verksamhet, utan var en utgift härrörande från levnadskostnader. Således var avdrag inte 

aktuellt.  

 

I ett något senare fall, RÅ 1961 not. 640, ersattes en genom dom fastställd livränta på 

grund av en trafikolycka, vilken utbetalats månadsvis i nästan tre år, med ett 

engångsbelopp. Regeringsrätten medgav inte avdrag för engångsbeloppet, utan ansåg att 

beloppet utgetts för att befria den ersättningsskyldige från sitt åliggande att erlägga 

skadeståndslivränta. Utbetalningen av engångsersättningen kunde inte på något sätt anses 

höra samman med den ersättningsskyldiges näringsverksamhet, eller något annat 

inkomstslag, vilket ledde till att det utgivna beloppet inte kunde vara avdragsgillt.   

 

Det framgår inte av fallet hur den tidigare betalda livräntan har behandlats skattemässigt, 

ifall avdrag beviljats för hela eller enbart delar av beloppen som betalats ut. Troligtvis har 

avdrag erhållits enligt ovan i avsnitt 3.1 nämnda huvudregel för livräntor. Jag tror att RR 

valt att se ersättningen som enskild betalning, skild från livräntan den i och för sig utgick 

ifrån, och sedan gjort en enskild bedömning utifrån vad engångsbeloppet egentligen 

utgjort. Jag har dock inte funnit något uttalande i doktrinen som vare sig bekräftar eller 

motsäger mina tankar rörande detta fall. I fallet var engångsersättningen en utbetalning på 

grund av en trafikolycka, och utbetalningen borde vid en enskild bedömning inte kunnat 

hänföras till den ersättningsskyldiges verksamhet.  

 

I RÅ 1964 Fi 1020 vägrades en jurist avdrag för skadestånd han utgett på grund av vårdslös 

soliditetsupplysning, vilket utgjorde en brottslig handling. Detta föll in under det dåvarande 
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förbudet mot avdrag för onormala utgifter, vilket idag torde motsvaras av avdragsförbud på 

grund av att utgiften inte kan anses utgöra ett led i verksamheten.21 Uppenbarligen skall 

avdrag inte beviljas för brottsligt agerande. Även om det är på grund av, eller för att främja, 

ens verksamhet torde en brottslig handling alltid vara att se som utanför verksamheten.22 På 

grund härav torde de skadestånd som kan komma att utgå på grund av ett rent brottsligt 

handlande vara att se som utanför en verksamhet, varför avdrag skall vägras för utbetalning 

därför. Här är det viktigt att skilja på brottslig verksamhet, som torde kunna definieras som 

ett straffrättsligt brott, från exempelvis ett avtalsbrott, som är en civilrättslig företeelse, vilken 

inte skall omfattas av begreppet brottsligt handlande. Dessa tankar finner stöd hos Rabe 

och Bojs, som anser att då ett handlande har närmat sig brottsligt handlande är det inte att 

anses förenligt med normal företagsverksamhet.23 

 

Är det däremot en medarbetare som begått den brottsliga handlingen torde avdragsrätt 

fortfarande kunna föreligga. I RÅ 1944 ref. 64 hade en advokat, A, anlitat en annan 

advokat, B, som ombud. Ombudsadvokaten B hade sedan förskingrat av medel som han 

haft möjlighet att kvittera ut själv, varpå A gjorde en förlust, vilken han fick avdrag för 

eftersom det ansågs vara en förlust i dennes verksamhet. Samma förutsättningar för avdrag 

torde föreligga om B istället tillgodogjort sig medel från en av A:s klienter, vilket A sedan 

fått ersätta med skadestånd. Doktrinen24 tar upp detta fall i samband med skadestånd, vilket 

också tyder på den tolkningen. Vad A gjort är att han har anställt en person som sedan 

visat sig vara opålitlig, vilket A antagligen inte haft orsak att misstänka innan. A:s agerande 

kan därför inte anses utgöra brottsligt handlande, eller i närheten därav, utan A har i båda 

ovanstående situationer endast anlitat en medarbetare som ett led i verksamheten. Därför 

skall avdrag beviljas.      

 

3.2.2 Kategori 2 - inomobligatoriska skadestånd  

Har ett inomobligatoriskt skadestånd utgått, det vill säga om skadeståndet utgått på grund 

av ett brott mot ett avtal, har skadeståndet ansetts avdragsberättigat i de fall där avtalet som 

brutits har ansetts ingå i en näringsverksamhet. Här är det fråga om gränsdragning både 

gentemot vad som kan anses vara verksamhetsfrämmande utgifter, som alltså inte är 

                                                 
21 Lodin m fl, Inkomstskatt s 246 
22 Prop 1996/97:154 s 25, samt Rabe & Bojs, Det svenska skattesystemet s 96 
23 Rabe & Bojs, Det svenska skattesystemet s 325 
24 Bl a Rabe & Bojs, Lodin m fl 
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hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet, samt gränsdragningen gentemot utgifter 

som kan anses utgöra levnadskostnader eller annat undantag. 

 

3.2.2.1 Avdrag beviljats 

I RÅ 1993 ref. 67 hade en person, som till följd av tidigare anställning var bunden av en 

skadeståndssanktionerad konkurrensklausul, tillsammans med några andra personer startat 

ett företag i form av ett handelsbolag. Konkurrensklausulen förbjöd honom att, inom två år 

från det att anställningsförhållandet skulle upphöra, övergå till eller starta eget 

konkurrerande företag. När han hade startat handelsbolaget ålades han skadestånd enligt 

konkurrensklausulen i avtalet, och med anledning av dess verksamhet erlade företaget ett 

belopp om 7500 kr, vilket motsvarade hälften av skadeståndsbeloppet. Regeringsrätten 

fann att det för handelsbolagets verksamhet varit en förutsättning att visst skadestånd 

skulle komma att utkrävas av en av delägarna på grund av bolagets verksamhet. Därför 

ansågs betalningen avseende del av skadeståndet ha haft karaktär av avdragsgill 

förlustkostnad för handelsbolaget. Av fallet framkommer ingenting som visar på att det 

skulle ha kunnat påverka utgången i fallet om det varit fråga om ett aktiebolag istället för ett 

handelsbolag. 

 

Här har Regeringsrätten tydligen gått på den linjen att ett skadestånd som i och för sig var 

knutet till en viss person och ett avtal denne haft i sin tidigare anställning, ändå kunde anses 

vara ett led i den verksamhet personen startat. Det torde således vara tillåtet rent 

skattemässigt att vara fullt medveten om att man handlar i strid mot avtal; ifall avtalsbrottet 

är att ses som ett led i verksamheten beviljas avdrag ändå. Gränsen dras vid brottsliga 

handlingar, vilket framkom av ovan förda resonemang rörande RÅ 1964 Fi 1020 i avsnitt 

3.2.1.   

 

Jag anser att Regeringsrätten fattat rätt beslut i frågan om konkurrensklausulen och 

skadeståndet. Både personen som var bunden av konkurrensavtalet och de övriga 

bolagsmännen var fullt medvetna om att detta skadestånd skulle behöva betalas ut ifall de 

startade handelsbolaget ihop. Trots den insikten ansåg de att det var värt de kostnader som 

skulle uppstå genom att ha med denna person som bolagsman. Denne persons kunskap, 

som han avtalat sig från att inte använda, torde ha varit en av förutsättningarna för själva 

verksamheten i bolaget, vilket innebär att avtalsbrottet med påföljande skadestånd utgjorde 

en kostnad för själva verksamheten.  
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Grunden för avdrag för erlagda skadestånd lades redan för 60 år sedan. I RÅ 1943 not. 

747, hade ett bryggeri ett avtal med andra företag i samma bransch, där företagen 

ömsesidigt lovade att inte anställa någon person, som tidigare haft anställning hos något av 

de andra företagen med mindre än att ett år efter anställningens upphörande förflutit. Efter 

att bryggeriet i fråga brutit mot konkurrensbegränsningsavtalet ålades det att erlägga 

skadestånd, ”böter”25 samt ersättning för rättegångskostnaderna, varefter Regeringsrätten 

medgav avdrag för utläggen samt för företagets egna advokatkostnader. Regeringsrätten 

ansåg här att utgifterna uppstått i företagets rörelse, varmed avdrag var helt i sin ordning. 

 

I det här fallet framgår det tydligt att det är fråga om ett inomobligatoriskt skadestånd, ett 

avtal inom verksamheten, vilket inte skall utgöra levnadskostnader. Det är alltså inte någon 

svårighet att avgöra huruvida avdragsrätt skall föreligga. Den anställde torde ha utgjort en 

viktig person för just det företaget, det var således inte fråga om några personliga intressen 

vid anställningen, utan anställningen skedde för att stärka verksamheten. 

 

I RÅ 1956 not. 581 befraktade en person ett fartyg för oljetransporter och i strid mot 

fraktavtalet hade han beordrat fartyget till en i avtalet inte angiven hamn, varpå han ålades 

att erlägga skadestånd till fartygets ägare. Regeringsrätten medgav avdrag för skadeståndet 

eftersom det ”utgått på grund av avtalsbrott i rörelse".  

 

Fler detaljer framkommer inte av fallet, men frågan som uppstår är ifall orsaken till att han 

lade till vid fel hamn hade spelat in. Om det var av ett missförstånd, olyckshändelse eller 

dylikt, det vill säga om han i och för sig misskötte sitt arbete, men inte med vilja, kan det ju 

tänka sig böra anses ingå i hans rörelse. Men om han av ren vilja styrde in till fel hamn; han 

kanske hade personliga skäl för att på ett eller annat sätt gynna sig själv genom att lägga till i 

fel hamn, vilket medförde merkostnader i form av försenad transport eller dylikt för 

ägarens skull, kan det fortfarande anses ingå i hans verksamhet? Vid en jämförelse med 

ovan nämnda RÅ 1993 ref. 67 skulle mitt svar bli att befraktaren inte borde ha beviljats 

avdrag ifall skadeståndet utgått på grund av hans personliga vilja att handla i strid mot 

avtalet. Avtalsbrottet borde då inte kunna ses som ett led i hans verksamhet, utan snarare 

utgöra en personlig levnadskostnad, jämfört med RÅ 1942 not. 290 i avsnitt 3.2.2.2. Men 

                                                 
25 Då böter är satt inom citationstecken i rättsfallet, och av vad som framgår av fallet i övrigt, har jag dragit 
den slutsatsen att det här inte var fråga om böter i form av offentligrättslig sanktion, utan snarare en 
straffavgift till de övriga företagen i sammanslutningen.  
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om han exempelvis råkat ut för en olycka och varit tvungen att lägga till i en tidigare hamn, 

eller ifall han på något sätt kunnat gynna sin verksamhet som befraktare genom att kanske 

ta ombord en annan last på samma fartyg genom att lägga till i en annan hamn, blir 

avtalsbrottet ett led i hans verksamhet. Avdrag torde då vara berättigat, i enlighet med 

utgången av RÅ 1993 ref. 67.   

 

I RÅ 1956 ref. 6 hade en person i samband med att han frånträtt en befattning som 

verkställande direktör för en skofabrik sommaren 1950, omedelbart vidtagit åtgärder för att 

starta en egen skofabrik. Han hade hyrt lokaler och köpt in maskiner, men på grund av 

ändringar i den statliga regleringen av skobranschen hade han inte kunnat fullfölja planerna. 

Han hade då känt sig tvungen att annullera maskinköpet och därmed blivit tvingad att 

erlägga ett skadestånd om 5000 kr. Regeringsrätten medgav avdrag för detta skadestånd, 

eftersom mannen ansågs ha påbörjat driften av den i målet avsedda verksamheten under 

beskattningsåret och ”vid sådana förhållanden hinder ej möter” att medge avdrag för 

kostnaden. I detta fall torde skadeståndet ha jämställts med anskaffningskostnad för 

inventarier och avdrag medgetts som för utrangering.26 Förlusten låg således inte vid sidan 

av vad som normalt ingår som ett led i verksamheten.  

 

Här var det fråga om en verksamhet som påbörjades och avvecklades inom samma år. Jag 

anser att Regeringsrätten har fattat rätt beslut i frågan. Det verkar vara självklart att ifall en 

verksamhet startats, som sedan på grund av ändrad lagstiftning i och för sig tvingats 

avvecklas samma år, skall avvecklingen inte utgöra hinder för användandet av de regler som 

gäller för en verksamhet. Personen i fråga tycks ha haft för avsikt att verkligen driva en 

verksamhet eftersom alla de åtgärder han vidtog var att hänföra till verksamheten. De 

kostnader han sedan haft genom att driften av verksamheten omöjliggjorts genom ändrad 

lagstiftning innan han egentligen hunnit komma igång med produktionen, vilket var något 

han varken borde ha förutsett eller senare kunnat göra något åt, borde inte falla utanför den 

reglering som hade varit gällande ifall han kunnat driva verksamheten en längre tid. Det 

torde heller inte varit just tidsaspekten som varit av vikt för avgörandet, utan snarare att 

driften av verksamheten ansågs påbörjad och att skadeståndet i fråga hade tydligt samband 

med verksamheten. Därför kunde inga skäl till ett nekande av avdrag anses föreligga.  

 

                                                 
26 Severin i SvSkt 1979 s 712, Rabe i SvSkt 1961 s 421 
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Vidare beviljades i RÅ 1975 Aa 542 ett revisionsbolag avdrag för en utdömd ersättning 

jämte räntekostnaderna därtill, vilken utbetalats i samband med förmedling av en 

lånetransaktion mellan två av bolagets klienter. Regeringsrätten fann att låneförmedlingen 

utgjorde ett led i bolagets verksamhet, varför bolaget ansågs berättigat till yrkade avdrag. 

Av detta kan den slutsatsen dras, att det inte behöver vara fråga om avtalsbrott inom den 

huvudsakliga verksamheten, för att eventuella skadestånd skall anses avdragsgilla.  

 

Till den här gruppen av skadestånd skall även de skadestånd hänföras som en jordbrukare 

eller rörelseidkare får utge på grund av fel eller brist i sålda varor, och skadeståndet i fråga 

skall då vara avdragsgillt.27 Viss marginal av fel och brister i sålda varor torde vara att anses 

som ett normalt led i verksamheten. Kostnader i form av utbetalda skadestånd vid 

avhjälpande av dessa brister torde så gott som alltid utgöra utgifter för att förvärva och 

bibehålla inkomster i verksamheten, och därför även vara avdragsgilla. 

 

3.2.2.2 Avdrag vägrats 

Ifall ett avtalsbrott har genomförts av rent personliga skäl och skadestånd utgått till följd av 

avtalsbrottet, anses förlusten ha uppkommit oberoende av förvärvsverksamheten och 

avdrag medges inte. Detta fastställdes i RÅ 1942 not. 290, där en sångare ville göra avdrag 

från inkomst av tjänst eller tillfällig förvärvsverksamhet, för skadestånd han tvingats erlägga 

på grund av utebliven prestation enligt de avtal han slutit rörande hans framträdanden. 

 

Det är ett mycket kortfattat fall, och det framgår inte varför sångaren valde att inte 

genomföra framträdandena. Den antydan till förklaring som framkommer av doktrinen är 

att det var sångarens "eget förvållande" som låg till grund för kontraktsbrottet, vilket gjorde 

att skadeståndet som utgick för kontraktsbrottet inte kunde vara att se som normala 

omkostnader i verksamheten.28 Detta tyder på att det var en händelse som sångaren själv 

hade kunnat påverka. Här torde det kunna vara fråga om en speciell bransch, en sångare 

som exempelvis är hes kan inte sjunga, och kan som erkänd artist ibland inte använda sig av 

en ersättare, då det inte alltid är den enskilda funktionen sång i sig som tilltalar publiken 

utan just artisten ifråga. Verksamheten är helt enkelt beroende av personen i fråga, och att 

en oersättlig och känd person ibland blir sjuk kanske skulle kunna vara att se som ett 

naturligt led i verksamheten. Men eftersom rättsfallet stadgar att förlusten uppkommit av 

                                                 
27 Prop 1980/81:68 del B s 206 
28 GRS, Svensk skattehandbok, del V s 42:2 
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personliga skäl och därmed ansetts vara oberoende av verksamheten, kan det tänkas att 

framträdandena inte ställdes in på grund av sjukdom eller dylikt som, vilket enligt min åsikt 

sällan beror på "eget förvållande". Det torde snarare vara av rent personliga skäl, vilka inte 

kunnat inräknas i verksamheten. 

 

Jag har endast hittat detta fall där avdrag vägrats, och detta ger indikationer om att de 

inomobligatoriska skadestånd som betalas ut så gott som alltid har kunnat hänföras till 

verksamheten. Vidare kan principen om att levnadskostnader inte är avdragsgilla anses vara 

så väl förankrad i vårt skattesystem att fallen kanske inte behöver tas så långt som till 

Regeringsrätten vid fastställandet av huruvida kostnaderna utgör levnadskostnader eller 

inte. Jag är ändock förvånad över den knapphändiga praxis som återfinns på området. De 

områden där levnadskostnader verkar orsaka mest huvudbry torde snarare vara inom 

inkomstslaget tjänst och avgränsningen vid bland annat tjänsteresor, arbetsrum och 

representation29. 

 

3.2.3 Kategori 4 - utomobligatoriska skadestånd 

Avdragsrätten beträffande utomobligatoriska skadestånd i näringsverksamhet torde vara 

beroende av i hur stor utsträckning skadan varit av sådant slag att den utgjort en normal 

risk i verksamheten.30 Detta har att göra med att avgränsa avdragsrätten från 

levnadskostnader och verksamhetsfrämmande kostnader. Är skadan en normal risk i en 

verksamhet föreligger indikationer för att den skadeframkallande händelsen också skall 

anses ingå som ett led i verksamheten och verkligen utgör en utgift för förvärvande och 

bibehållande av inkomster.  

 

3.2.3.1 Avdrag beviljats 

I RÅ 1948 ref. 56 hade en advokat biträtt en klient vid bildandet av ett aktiebolag och ställt 

sig själv som en av bolagets stiftare. Vid bolagsbildningen hade han lämnat oriktiga 

uppgifter om värdet av viss apportegendom, och förpliktades därför genom dom att utge 

skadestånd till bolagets konkursbo. De oriktiga uppgifterna avsåg tillgångar och skulder i en 

rörelse som klienten, och tillika stiftare, överlät som likvid för 196 av 200 aktier i det bolag 

som bildades. Advokaten anförde senare i målet bland annat att han erhållit uppgifterna om 

                                                 
29 B.la. Påhlsson, Levnadskostnader 
30 Prop 1980/81:68 del B s 208  
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bolagets ställning av en rektor för ett handelsinstitut, vilken även var bolagets revisor samt 

hade hand om dess bokföring. Advokaten hade därför ansett sig sakna anledning att 

ifrågasätta uppgifternas riktighet. Sedan hade det dock visat sig att hans klient, utan att 

meddela revisorn, själv inkasserat fordringar som skulle ha tillförts det nya aktiebolaget och 

detta hade påskyndat bolagets förlust. Att bilda aktiebolag var ett vanligt advokatuppdrag 

och vederbörande ställde sig vanligen pro forma som stiftare eller som tecknare av en eller 

annan aktie. Regeringsrätten medgav advokaten avdrag med skadeståndets belopp från 

hans inkomst av advokatrörelsen. Bolagsbildning ansågs således vara en vanlig syssla inom 

en advokats rörelse, och därför var avdrag berättigat. 

 

Vid avgörandet huruvida skadan utgjort en normal risk i verksamheten, är RÅ 1954 Fi 1311 

upplysande. En fastighetsförening ägde en hyresfastighet och på gatan utanför denna 

fastighet hade en person cyklat omkull och skadat sig. Föreningen ansågs ha vållat skadan 

genom underlåtenhet att skyndsamt hugga bort den isbildning på gatan som vållat olyckan, 

och ålades genom dom att utge skadestånd i form av livränta samt ersättning för sveda och 

värk mm. Den som egentligen varit försumlig var den hos föreningen anställde portvakten, 

men en dylik försummelse från en anställds sida skall kunna anses falla inom de risker en 

fastighetsägare erfarenhetsmässigt har att räkna med vid skötseln av en fastighet. 

Föreningen var avdragsberättigad för de kostnader som uppstått på grund av 

försummelsen, och det oavsett ifall det var fråga om utgifter i form av engångsersättning 

eller livränta.  

 

Ur ett liknande fall, RRK K74 1:7, kan utläsas att en bensinförsäljare fick göra avdrag för 

skadestånd som han utgett till en kund, som vid avhämtningen av ett batteri ramlat ner i en 

smörjgrop i smörjhallen och skadat sig. Skadeståndet var en förlust som i och för sig inte 

utgjorde en reguljär förlust inom verksamheten, men som ändå inte kunde anses ligga vid 

sidan av vad som normalt utgör ett led i verksamheten för bensinförsäljaren.  

 

Som synes har i alla ovannämnda rättsfall en tämligen generös gränsdragning för vad som 

skall anses ingå som ett led i en näringsverksamhet tillämpats av Regeringsrätten. 

 

3.2.3.2 Avdrag vägrats  

I RÅ 1959 not. 1525 hade en möbelfabrikör, vars fabrik drevs med vattenkraft från en 

dammanläggning, låtit dämma upp vattnet till en högre nivå än han ägde rätt till. Genom en 



 22 

dom utdömd av Vattendomstolen var han tvungen att betala ersättning för vattenskador till 

vissa markägare, vilket Regeringsrätten vägrade honom avdrag för. Här var en ledamot 

skiljaktig och menade att skadan för strandägarna hade uppstått genom minskad höskörd 

och försämrat bete under den period då möbelfabrikören för sin verksamhets skull haft 

vattnet uppdämt över tillåten nivå, och därför borde ersättningen anses utgöra en 

avdragsgill utgift i fabrikörens verksamhet.  

 

Av tidigare nämnda fall, RÅ 1993 ref. 67 i avsnitt 3.2.2.1, framkommer att avdrag har 

beviljats även för medvetet handlande mot avtal och dylikt av näringsidkaren, så länge 

handlandet är hänförbart till verksamheten, vilket synes vara fallet här. Däremot har avdrag 

vägrats i RÅ 1964 Fi 1020, omskrivet i avsnitt 3.2.1, då näringsidkarens handling utgjort ett 

brott. Vad gäller möbelfabrikörens agerande skulle det kunna vara fråga om en 

brottsliknande handling, åtminstone enligt dagens Miljöbalk (nedan kallad MB). I dagsläget 

skulle möbelfabrikören ha ålagts att utbetala skadestånd till sina grannar enligt 32 kap MB. 

Därmed skulle jag vilja jämställa hans agerande med en brottslig handling, särskilt med 

tanke på att det inte är fråga om ett civilrättligt kontraktsbrott, utan han har uppenbarligen 

brutit mot de bestämmelser som finns rörande uppdämning av vatten och den skada en 

näringsverksamhet genom uppdämning kan orsaka omgivningen. Därmed anser jag att 

vägran av avdrag är korrekt. 

 

I likhet med skadestånd på grund av brottslig handling har böter ansetts utgöra rent 

personliga utgifter enligt 9 kap. 9 § IL. Detta även om böterna ålagts på grund av att till 

exempel illegal verksamhet som i och för sig är hänförlig till näringsverksamhet och för 

vilken inkomsten därmed är skattepliktig.31 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 A prop s 208 
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4 Beskattning av erhållet skadestånd inom en 

näringsverksamhet 

 

4.1 Beskattning av skadestånd hos mottagaren  

Huvudförutsättningarna för att en inkomst skall vara skattepliktig är, som tidigare nämnts, 

att den är hänförbar till någon förvärvskälla samt inte faller in under något av de undantag 

som IL stadgar. Av rättsfallen framgår att erlagda kostnader för skadestånd kan vara både 

avdragsgilla och inte avdragsgilla utgifter för utgivaren, och på samma sätt kan ett erhållet 

skadestånd vara såväl skattefritt som skattepliktigt för mottagaren. Sådan reciprocitet 

föreligger dock inte alltid att en inte avdragsgill kostnad för utgivaren nödvändigtvis 

utesluter skatteplikt för mottagaren.32  

 

Reglerna för beskattningen av ett mottaget skadestånd följer av 8 kap. 22 § IL, och innebär 

att i de fall ett skadestånd anses utgöra ersättning för skada på tillgångar i verksamheten, är 

skadeståndet skattepliktigt i den mån en försäljning av den skadade eller förlorade 

egendomen hade genererat en beskattningsbar inkomst till verksamheten. Skadeståndet är 

även skattepliktigt ifall den förlust på grund av skadan som skadeståndet avser ersätta, 

utgör en avdragsgill kostnad i verksamheten.33   

 

De rättsfall jag hittat som jag anser passar in här, är RÅ 1962 Fi 609, där ett skadestånd 

utgick på grund av att en varuleverans inte fullgjorts, och mottagaren beskattades i och med 

att skadeståndet ansågs ersätta en förlust i verksamheten. Vad man kan tänka sig bli 

beskattat i samma kategori är skadestånd på grund av till exempel fel i levererad vara, fel i 

antalet varor etc. Med andra ord torde alla de skadestånd som utgår på grund av dylika 

avtalsbrott inom en verksamhet bli beskattade. Vidare har i RÅ 1967 Fi 965 ett bolag blivit 

beskattat för en erhållen ersättning för en utebliven inkomst i bolagets verksamhet, då 

motparten brutit mot en konkurrensklausul. Även här följs huvudregeln att en ersättning 

som avser inkomster eller utgifter i näringsverksamhet skall beskattas. 

 

                                                 
32 Severin i SvSkt 1979 s 718 
33 Rabe & Bojs, Det svenska skattesystemet s 298 



 24 

4.2 Råder reciprocitet? 

Att reciprocitet skall råda i beskattningen anses vara en viktig förutsättning för att 

regleringen skall vara konsekvent. Reciprocitet innebär att en transaktion som medför 

skattepliktiga intäkter hos ett företag, resulterar i avdragsgilla kostnader hos ett annat 

företag, och tvärtom. Att reciprociteten är fulländad är däremot som Lodin m fl uttrycker 

det, snarare undantag än regel. Detta beror till stor del på att de personliga 

levnadskostnaderna inte skall vara avdragsgilla, oavsett ifall motparten beskattas eller inte.34 

Detta gäller så klart även beträffande skadestånd, och det finns således ingen regel som 

stadgar att avdrag inte kan beviljas ifall inte motparten beskattas eller tvärtom, att 

skattefrihet inte kan föreligga förrän motparten utger ett icke-avdragsgillt belopp. I många 

fall torde dock det skadestånd som erhålls på grund av till exempel ett avtalsbrott anses 

höra till verksamheten, precis som det utbetalda skadeståndet gör för den utbetalande 

parten. Det fallet då reciprocitet däremot inte nödvändigtvis behöver råda är då 

skadeståndet utgår på grund av den ena partens brottsliga handling, vilket denna inte 

beviljas avdrag för, medan motparten beskattas oavsett avdragsvägran, under förutsättning 

att det erhållna beloppet har anknytning till en näringsverksamhet.  

 

Detta innebär att det inte verkar föreligga sådan reciprocitet att ifall ett skadestånd är 

avdragsgillt hos utgivaren skall det automatiskt beskattas hos mottagaren. Istället ser man 

till vad det erlagda skadeståndet utgör för slags kostnad hos utgivaren, avdragsgill eller inte, 

och bedömer sedan utan hänsyn därtill, ifall det erhållna skadeståndet i sin tur utgör en 

beskattningsbar inkomst hos mottagaren. Att förhållandena sedan ändå ofta är 

motsvarande, torde vara en konsekvens av att det ofta förekommer en motsvarande 

beskattning hos den ena parten av det som är avdragsgillt hos den andra, i och med att vad 

som till exempel faller in under kriterierna och utgör en utgift i en verksamhet även faller in 

under kriterierna för beskattningsbara inkomster i en annan verksamhet. Ett exempel där 

reciprocitet verkligen råder är fallet med ärekränkning (RÅ 1926 not. 46, omnämnt i avsnitt 

3.2.1 ovan). Brottsligt agerande skall inte anses hänförligt till en verksamhet och därmed 

inte vara avdragsgillt, och det belopp mottagaren erhåller torde inte kunna hänföras till 

något inkomstslag och undgår därmed beskattning. 

 

I de närmast följande kapitlen behandlar jag de skadeståndsliknande transaktionerna vite 

och förlikning, för att sedan jämföra dessa med skadestånd.  

                                                 
34 Lodin m fl, Inkomstskatt s 39 
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5 Skadeståndsliknande transaktioner 

 

5.1 Beskattning av viten 

5.1.1 Lagstiftning 

Det finns inget lagrum som uttryckligen stadgar hur ett belopp som inflyter till eller 

utbetalas från en verksamhet i form av ett vite skall behandlas skattemässigt, men även här 

är 8 kap. 22 IL, med sitt uttryck ”andra ersättningar” tillämplig. 8 kap. 22 § IL ändrades 

198135 från att endast ha reglerat försäkringsersättningar, till att enligt dagens lydelse även 

omfatta "…andra ersättningar för skada…". Ändringen ansågs endast vara ett förtydligande 

av praxis; de regler som gällde för ersättning på grund av skadeförsäkring tillämpades även 

på skadeersättningar av annat slag.36  

 

Vad som karakteriserar just ett vite i jämförelse med ett skadestånd i en kontraktssituation, 

anser jag vara att vitet redan är inskrivet i avtalet. Alla berörda parter är medvetna och 

överens om hur de skall agera för att inte behöva utge ett vite. Det är alltså något parterna 

själva kan avtala fritt om, och de vet med sig att ifall de agerar på ett sätt som strider emot 

avtalet utfaller vitet. Både skadestånd och vite har dels en reparativ och dels en preventiv 

funktion.37 Som jag ser det har skadeståndet i just kontraktssituationer en övervägande del 

av reparation och vite en övervägande del av prevention. Att det sedan finns ett skiftande 

språkbruk innebär att det antagligen inte görs någon större sak av åtskillnaden häremellan. 

Givetvis står det parterna fritt att även avtala om ett skadestånd.   

 

Vid ett skadestånd är det ofta någon utomstående som har bestämt de regler, som parterna 

sedan förvisso utgår ifrån när de förhandlar fram ett avtal. Som exempel på detta kan 

huvudregeln inom svensk avtalsrätt, pacta sunt servanda, avtal skall hållas, nämnas. De allra 

flesta avtalsparter antas utgå ifrån denna huvudregel, men sedan kan regeln på ett eller 

annat sätt brytas. Om då den avtalsbrytande parten anser sig ha funnit ett legitimt "kryphål" 

och därmed kan vara undantagen från huvudregeln, medan den utsatte parten inte alls 

finner förhållandena varande sådana, kan skadestånd komma ifråga. Skillnaden gentemot 

vitet är då att en tvist uppstått, som sedan någon parterna utomstående, oftast en domstol, 

                                                 
35 Prop 1980/81:68 s 196 
36 A prop s 196 
37 Egen tolkning efter att ha läst Hellner, Skadeståndsrätt kap 2 
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får avgöra. Ifall denna utomstående part, domstolen, finner att förhållandena för 

skadestånd föreligger utdöms skadestånd. Domstolen avgör med andra ord huruvida det 

har uppstått någon skada. Tvister förekommer självklart även i vitessituationer, men med 

den skillnaden att parterna åtminstone torde ha försökt reda ut dessa avgörande 

förhållanden på förhand. Det är således inte skadan i sig som är avgörande, utan i en 

vitessituation kan det räcka med underlåtenhet att fullgöra överenskomna förpliktelser, vare 

sig skada uppstår eller ej, självklart beroende av vad som reglerats i avtalets vitesklausul.   

 

 

5.1.2  Rättsfall 

5.1.2.1 Avdragsrätt för utbetalat vite 

I RÅ 1967 ref. 12 omnämns just att vitesbeloppet i fråga betraktats som skadestånd. Det 

var ett bilförsäljningsbolag som brutit mot föreskrifterna i en överenskommelse mellan 

branschförbundet och staten, genom att bolaget tillämpat längre avbetalningstid än avtalet 

stadgade gentemot sina köpare. Bolaget var därför tvunget att erlägga ett vitesbelopp till 

förbundet, och fråga uppstod därefter ifall det erlagda beloppet var att anses som 

skadestånd, böter eller eventuellt medlemsavgift till förbundet, samt ifall bolaget hade 

avdragsrätt därför. Regeringsrätten fann att bolagets förpliktelser att erlägga vitesbeloppet 

grundade sig på det avtal med branschföreningen som bolaget frivilligt anslutit sig till, och 

det åtagandet hade skett inom bolagets verksamhet. Det vite bolaget ådragit sig genom att 

inte uppfylla åtagandet, var därmed att anse som en avdragsgill kostnad i verksamheten.  

 

5.1.2.2 Skatteplikt för erhållet vite 

Likadan utgång fick ett äldre fall, RÅ 1943 ref. 16, där det också var fråga om en 

branschorganisation som erhöll ett skadestånd, som i litteraturen omnämns vite,38 för brott 

mot föreningens prissättningsavtal. Prissättningsavtalet stadgade att medlemmarna hade att 

rätta sig efter avtalet, rörande till exempel lägsta pris vid försäljning samt övriga 

försäljningsvillkor. Den medlem som bröt mot avtalet skulle betala ut ett skadestånd. 

Huruvida skadeståndet skulle utgå, samt med vilket belopp, beslutades uteslutande av 

föreningens styrelse, vilket gör att skadeståndet i fråga faller in under min definition av vite 

i jämförelse med definitionen av skadestånd, se resonemang i kap. 5.1 ovan. Även här 

                                                 
38 Lodin m fl, Inkomstskatt s 78  
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omnämns alltså vitesbetalningarna "skadestånd", och ingen åtskillnad i bedömningen därav 

har gjorts. Sammanslutningens syfte ansågs ha varit att åstadkomma en så jämn 

vinstfördelning som möjligt mellan medlemmarna. Vitet som betalades kunde ses som ett 

led i denna utjämning; det var en del av uppkommen vinst som avstods till övriga 

medlemmar, med föreningen som deras representant. Vitet ansågs därför ingå i föreningens 

verksamhet, vilket medförde att beloppet var skattepliktigt.  

 

5.1.2.3 Skattefrihet för erhållet vite 

I RÅ 1956 ref. 10 behövde en fackförening däremot inte skatta för ett erhållet vite, då 

föreningen inte ansågs bedriva någon skattepliktig verksamhet. Här påpekades likheter med 

det ovan nyss nämnda fallet från 1943. De skillnader som fanns var dock av avgörande 

betydelse, det var här fråga om en förening för en kategori arbetstagare, inte näringsidkare 

som drev affärsrörelser. Föreningsavgifterna utgjorde en icke-skattepliktigt inkomst för 

föreningen, och de speciella avgifter som benämndes viten hade inget annat syfte än att 

avhålla medlemmarna från att företa handlingar i strid mot de enskilda medlemmarnas 

gemensamma bästa. Dessa belopp skulle anses utgöra individualiserade medlemsavgifter, 

föreningen kunde inte anses driva någon verksamhet och beloppen skulle därför ej 

beskattas.  

 

En ren medlemsavgift är enligt 9 kap. 2 § 2 st. IL inte avdragsgill för utbetalaren, och 

mottagaren, föreningen, skall inte ta upp erhållna medlemsavgifter som intäkt enligt 15 kap. 

2 § IL. Detta under förutsättning att de erlagda beloppen avser den allmänna 

föreningsverksamheten och inte någon näringsverksamhet. I vissa fall har dock 

medlemsavgifter beskattats, och det är vid de tillfällen då föreningen drivit en 

näringsverksamhet och avgiften helt eller praktiskt taget helt har utgjort ersättning för 

direkta prestationer åt föreningens medlemmar. En del föreningar har bildat servicebolag 

som utför tjänster åt medlemmarna, och därigenom torde medlemsavgifterna i de fallen bli 

avdragsgilla för utbetalarna och beskattade hos mottagarna, vilket också framkommer av 

RÅ 1982 1:13. En förutsättning för att medlemmarna skall beviljas avdrag för sina 

medlemsavgifter är att servicebolaget inte samtidigt sköter föreningens angelägenheter.39 

Här råder ett visst reciprocitetstänkande i och med att man ser till att utgiften utgör en 

                                                 
39 Andersson m fl, Inkomstskattelagen  - en kommentar s 358 
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levnadskostnad, och då drar slutsatsen att den inte skall behövas skattas för hos erhållaren 

av betalningen.  

 

5.1.3 Vite - sammanfattning 

Som synes görs alls ingen åtskillnad i bedömningen av viten jämfört med skadestånd utan 

viten omnämns till och med som skadestånd utan närmare reflektion. Jag har heller inte 

funnit något i min karakterisering av vite i förhållande till skadestånd som framhäver att 

någon skillnad bör göras just i skattehänseende. Rent skattemässigt torde inga skillnader 

finnas mellan konsekvenserna av ett kontraktsvite och ett skadestånd som utgår på grund 

av något agerande som kan hänföras till en verksamhet. 

 
 

5.2 Förlikningar - när parterna gör upp i godo 

Det förhållandet att parterna inte har gått hela vägen för att få ett utdömt skadestånd synes 

inte ha påverkat möjligheterna till avdrag för utbetalda förlikningar. Även här, liksom 

rörande viten, skall avdrag ha beviljas eller vägras, samt ersättningen beskattas eller inte, 

utifrån samma principer som rör skadestånd. Skillnaderna mellan ett skadestånd och en 

förlikning där parterna har gjort upp i godo tycks rent skattemässigt inte ha någon 

betydelse. Samma resonemang som i kapitel 5 ovan rörande viten i förhållande till 

skadestånd kan följas.  

 

I RÅ 1981 1:18 omnämns förlikningen "skadestånd" och man diskuterar inte alls att det 

skulle kunna föreligga några skillnader i bedömningen. Jag har här inte hittat fler än ett fall 

där ett belopp som utbetalats på grund av förlikning lett till en skattetvist, och jag tror att 

den största orsaken är just den att de båda händelserna behandlas lika. Det torde helt enkelt 

inte på något sätt ha varit relevant att benämna dessa utbetalningar annat än skadestånd. 

 

I det nyss nämnda fallet från 1981 hade en revisor som bedrev en bokförings- och 

revisionsfirma försummat en rad förpliktelser och därigenom brustit i fullgörandet av de 

uppgifter han hade som revisor i en bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningens 

kassaförvaltare hade förskingrat betydande belopp, och förskingringen ansågs möjlig delvis 

på grund av revisorns försummelse. Detta ledde till en förlikning, där revisorn hade att utge 

30 000 kr, vilket han erlade och därefter yrkade avdrag för i sin verksamhet. 
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Regeringsrätten medgav avdrag, eftersom skadeståndskyldigheten grundades på bristande 

fullgörande av uppgifter han haft i sin verksamhet som revisor och på denna grund skulle 

ersättningen, benämnd skadestånd, ses som en omkostnad i verksamheten. Något 

avdragsförbud rörande denna situation stadgas heller inte i IL.     

 

Här kan återkopplas till resonemanget i avsnitt 3.2.2.1 rörande fallet RÅ 1993 ref. 67, där 

skadestånd var en följd av medvetet handlande i strid med avtal, vilket fortfarande var 

avdragsgillt. Även diskussionen i avsnitt 3.2.1 där gränsdragningen rörande skadestånd på 

grund av brottslig handling blir aktuellt. Här utvecklas gränsdragningen till att vad gäller 

avdragsrätten tillåta försummelse av näringsidkaren själv, medvetna handlingar i strid mot 

ett avtal samt brottslig handling av medarbetare. Gränsen dras vid eget brottsligt handlande 

som inte skall "premieras" med avdragsrätt.    
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6. Skadeståndet jämfört med de andra utbetalningarna 

 
Vad som framkommer av kapitlen ovan rörande skadestånd, viten och förlikningar, är att 

alla ersättningar beskattas efter samma principer. Det synes inte föreligga några skillnader 

rent skattemässigt gällande beloppens funktion, de utgör alla ersättningar för en annan 

inkomst inom verksamheten. Detta torde vara en följd av att det svenska skattesystemet 

strävar efter att upprätthålla neutralitet och likformighet, vilket kan sägas innebära att 

skattefördelningen skall vara neutral i förhållande till ekonomiskt handlande, både vad gäller 

den marknadsekonomiska delen av systemet, men även i förhållande till mer individuella 

handlingsalternativ. Med detta menas i det här fallet att företag skall kunna planera sin 

verksamhet utan att påverkas av skatteregleringen, åtminstone inte i någon nämnvärd 

utsträckning. Ett helt neutralt skattesystem skall inte alls påverka företagens agerande, men 

Persson Österman tycks vara tveksam till både existensen av ett neutralt skattesystem samt 

huruvida det skulle vara eftersträvansvärt.40  

 

Ett helt neutralt skattesystem för näringsverksamhet torde utgöras av att företagaren inför 

varje beslutssituation han eller hon ställs inför, kan besluta sig för ett handlingsalternativ 

utan att beskattningen av verksamheten på något sätt påverkas jämfört med ifall något 

annat alternativ valts. Rent generellt för den övergripande beskattningen av företag tror jag 

för det första att det skulle vara svårt att utföra ett totalt rakt igenom neutralt 

beskattningssystem. För det andra tror jag inte att det heller någonsin skulle vara 

eftersträvansvärt, dels med tanke på att de regler som uppställs måste vara praktiskt 

tillämpbara. Ett beskattningssystem som helt genomsyras av neutralitet torde vara 

komplicerat att skapa så att det blir praktiskt tillämpligt inom varje enskilt område. Dels är 

det heller antagligen inte önskvärt med tanke på den möjlighet som beskattning ändå ger att 

politiskt styra till exempel oönskade beteenden.  

 

I fallet skadestånd och liknande ersättningar anser jag dock att neutraliteten har slagit 

igenom, i och med att de olika ersättningar som skadestånd, viten och förlikningar utgör 

ändå beskattas likadant. Det finns likheter med ett slags rättvisetänkande i linje med 

likformighet. Det rör sig om ur beskattningssynpunkt likartade transaktioner, som därmed 

också enligt huvudregeln skall beskattas lika. Eftersom beloppen i fråga utgör liknande 

ersättningar i skattehänseende, skall heller ingen åtskillnad göras skattemässigt eftersom ett 

                                                 
40 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen s 32 ff 
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företag inte skall kunna vinna ekonomiska fördelar genom att välja exempelvis alternativet 

att gå till domstol för att få ett skadestånd utdömt jämfört med att välja en förlikning. Skulle 

det vara mer fördelaktigt för företagen att få ett skadestånd utdömt av domstol skulle 

kanske fler företag välja att lösa alla sina tvister den vägen, och onödigt många företag 

skulle dras inför rätta, vilket inte skulle vara vare sig kostnads- eller tidseffektivt. Och 

naturligtvis tvärtom; skulle en förlikning eller ett kontraktsrättsligt vite vara mer fördelaktigt 

för företagen skulle ägarna kanske dra sig för att gå till domstol. Detta skulle vid en 

långdragen fundering kunna skapa ett eget rättsystem vid sidan av det ordinarie. 

 

8 kap. 22 § IL skall enligt dagens lydelse omfatta "…andra ersättningar för skada…" än 

enbart försäkringsersättningar. De regler som sedan länge gällt för ersättningar på grund av 

försäkringar, och som enligt praxis redan innan ändringen av paragrafen tillämpades på till 

exempel skadestånd, är nu utformade så att de heller inte uppställer något specifikt 

formkrav på ersättningen. Reglerna skall tillämpas på skadeersättningar av olika slag. Detta 

skulle kunna ses som att större möjligheter till orättvis eller mer fördelaktig skatteplanering 

givits, i och med att det inte uppställs några formkrav på den utbetalda och erhållna 

ersättningen. Vad som är viktigt att ha i åtanke är då lagrummet, som ändock stadgar att 

ersättningen skall avse tillgångar, inkomster eller utgifter i just näringsverksamheten. 

Genom den lydelsen har inga dörrar öppnats för fria transaktioner mellan olika företag 

under täckmanteln " vite" eller "förlikning", utan det rör sig fortfarande om ersättningar för 

skador eller liknande.   
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7 Försäkringsersättningar 

7.1 Inledning till försäkringsersättningar 

Tidigare kapitel har behandlat beskattning av skadestånd och därtill liknande ersättningar 

inom näringsverksamheter, både vad gäller utbetalningar och erhållanden av desamma. I 

följande kapitel tas försäkringsersättningar upp. Jag kommer att belysa och diskutera 

situationen för bolag som tecknar en försäkring inom sin verksamhet, till exempel rörande 

lager eller inventarier, och även behandla frågan från försäkringsföretagens sida. Detta för 

att kunna visa båda sidorna av försäkringsersättningar; hur försäkringsersättningar och 

premier beskattas, från båda hållen så att säga, och se ifall det råder några olikheter av 

intresse för denna framställning på området.  

 

I fallen med skadestånd och liknande ersättningar kan det antas finnas två sidor av 

transaktionen; ett företag som betalar ut ett skadestånd, och ett annat företag som tar emot 

det. Det är ett ömsesidigt förhållande direkt kopplat till skadan eller avtalsbrottet, det vill 

säga händelsen innan det att skadeståndet betalas ut. Skadeståndet är också en följd av den 

händelsen, i och med att det först måste ske en skada, ett avtalsbrott eller dylikt för att 

skadeståndet skall komma i fråga.  

 

Vad gäller försäkringsföretag inryms fler dimensioner, eftersom det först är fråga om en 

premie som betalas för att erhålla en försäkring, och först vid ett eventuellt senare tillfälle 

kan det bli fråga om en utbetalning av en försäkringsersättning. Vid den första 

transaktionen, premiebetalningen, är det således ovisst ifall den andra transaktionen, 

utbetalningen av ersättningen, kommer att äga rum. Här är den första delen av frågan, 

tecknandet av en försäkring, inte kopplad till händelsen efter, utbetalandet av en ersättning, 

på så sätt att premiebetalningen skulle vara ömsesidigt beroende av ersättningen, utan det 

är snarare att se som två led; först en premiebetalning och likaså en premieinkomst, sedan 

eventuellt en erhållen samt utbetald ersättning. Det torde väl snarare förhålla sig så, att en 

försäkring ofta tecknas i förhoppningen att den egentligen aldrig ska behöva utnyttjas, från 

både försäkringstagarens och försäkringsföretagets sida.  

 

Jag anser att den senare delen av frågan, rörande försäkringsersättningarna, har vissa 

likheter med utbetalningen av skadestånd i och med att de båda transaktionerna kan anses 
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avse täcka en förlust i en verksamhet efter det att någon icke-ordinär händelse, som 

förvisso ändå hör till verksamheten, inträffat. 

 

Nedan försöker jag utreda huruvida reciprocitet råder rörande premier och ersättningar ett 

bolag betalar ut som inflyter till ett annat bolag, försäkringsföretag respektive 

försäkringstagare. Vidare behandlas situationen ur en annan synvinkel, nämligen hur det 

förhåller sig inom ett aktiebolag med premier det betalar ut i jämförelse med när det sedan 

erhåller en försäkringsersättning. Förhållandet mellan dessa transaktioner kan ses ur ett 

symmetriliknande perspektiv. Symmetri innebär enligt Lodin m fl att om en inkomst skall 

beskattas, skall även den förlust som kan uppstå istället för inkomsten behandlas 

symmetriskt och därmed vara avdragsgill.41 I försäkringsfallet rör det sig inte om en förlust, 

premiebetalningen är istället en kostnad, men jag har ändå valt att i detta fall använda mig 

av begreppet "symmetri" för att beskriva den symmetriliknande situation då ett avdrag för 

premieutbetalningen motsvaras av en beskattning av försäkringsersättningen.  

 

Det rör sig således inte om det traditionella begreppet symmetri,  utan jag väljer att ge ordet 

en ny innebörd som passar denna situation.  

 

Här nedan har jag tagit hjälp av en figur för att försöka tydliggöra de olika dimensionerna 

av ett försäkringsförhållande. Rutorna ett och två visar försäkringstransaktionerna i ett 

företag som tecknat en försäkring för sin verksamhet. Det första steget är att betala en 

premie för försäkringen, ruta ett, och vid ett eventuellt senare tillfälle utfaller en ersättning, 

ruta två. Ett försäkringsbolag erhåller som första steg en premie, ruta tre, och därefter kan 

det bli fråga om ersättningar som skall betalas ut, ruta fyra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Lodin m fl, Inkomstskatt s 38 
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Jag kommer att utföra min genomgång av händelserna i numerisk ordning enligt figuren 

ovan. I avsnitt 7.2 beskrivs först premiebetalningar som återfinns i ruta nummer ett och 

sedan beskrivs hur en erhållen försäkringsersättning enligt ruta nummer två behandlas. 

Därefter följer en jämförelse av hur försäkringar behandlas inom ett företag som utgör 

försäkringstagare, det vill säga huruvida symmetri råder vid beskattning av de två 

transaktionerna.   

 

Efter det övergår jag i avsnitt 7.3 till försäkringsföretagen, för att beskriva deras situation, 

både vad gäller premieintäkter i enlighet med ruta nummer tre samt slutligen 

försäkringsutbetalningar som återfinns i ruta nummer fyra. Vidare dras slutsatser om i 

vilken mån dessa intäkter och utgifter utgör inkomster och kostnader inom 

försäkringsföretagen, samt även huruvida det råder symmetri vid beskattningen av 

premieintäkterna och försäkringsutbetalningarna. 

 

Slutligen kommer jag även att jämföra huruvida ett eventuellt avdrag för en utbetald premie 

motsvaras av en beskattning av mottagen sådan, respektive ett eventuellt avdrag för en 

 
 

  

 Premie ut Premie in

Ersättning in Ersättning ut

1 

2 

3 

4 

Aktiebolag Försäkringsbolag

Råder reciprocitet vid beskattningen 
av premiebetalningarna  respektive 
försäkringsersättningar? 

Råder symmetri 
vid beskattning av 
de olika 
transaktionerna 
inom respektive 
företag? 
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försäkringsutbetalning motsvaras av en beskattning av en erhållen ersättning i de olika 

företagen. Kort sagt, jag ämnar även undersöka reciprociteten mellan de olika parterna i ett 

försäkringsförhållande. 

 

 

7.2  Beskattning av försäkringsersättningar och premier inom en 

näringsverksamhet 

7.2.1 Premiebetalning 

Premier för sakförsäkringar som ett företag betalar för att hålla till exempel lager och 

inventarier inom sin verksamhet försäkrade, får det i princip alltid göra avdrag för42. 

Premiebetalningar torde vara att se som en löpande kostnad inom verksamheten, och utgör 

därmed en utgift som faller in under huvudregeln i 16 kap. 1 § IL. Således skall 

premiebetalningar dras av som kostnad i verksamheten. Att teckna en försäkring och betala 

premier ger bolagen en trygghet, en försäkran om att en ersättning erhålls i händelse av en 

olycka eller dylikt som innebär förminskade eller förstörda tillgångar inom verksamheten. 

Detta anser jag utgöra en grundval inom många näringsverksamheter. Utan denna trygghet 

skulle många företag kanske varken kunna eller våga bedriva någon verksamhet, och därför 

är en premiebetalning att se som en kostnad inom verksamheten. Det är helt enkelt en 

kostnad företaget har för att kunna förvärva inkomster.  

 

7.2.2 Erhållna försäkringsersättningar 

Försäkringsersättningar för sakskador är enligt 8 kap. 22 § IL som huvudregel skattefria, 

men skall beskattas ifall de utgör en ersättning för tillgångar i en näringsverksamhet, eller på 

något annat sätt avser en inkomst eller utgift i verksamheten. Med andra ord, om likviden 

för den skadade eller förlorade egendomen vid försäljning skulle ha utgjort en inkomst för 

företaget, eller om förlusten på grund av skadan vore att betrakta som en avdragsgill 

kostnad, utgör försäkringsersättningen en skattepliktig intäkt av näringsverksamheten.43 I 

RÅ 1964 ref. 39 beskattades således en husröteersättning som ansågs motsvara avdragsgilla 

omkostnader i jordbruksdriften, medan en ersättning för ett brandskadat manuskript i RÅ 

1971 Fi 1796 inte kunde hänföras till någon inkomstkälla i skattehänseende, då det inte var 
                                                 

42 www.rsv.se broschyren "Skatteupplysningar i näringsverksamhet"  
43 Rabe & Bojs, Det svenska skattesystemet s 297 
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fråga om en anställning, men skrivandet inte heller var att hänföra till en verksamhet. 

Därmed skulle ersättningen inte heller beskattas.  

 

En försäkringsersättning som utgår exempelvis då en verksamhets lager eller inventarier 

blivit förstörda eller minskat är skattepliktig, eftersom den utgör ersättning för tillgångar i 

näringsverksamheten. Även en ersättning för avbrott i pågående drift etc. skall beskattas 

eftersom det avser en utgift i verksamheten. Genom 1981 års lagstiftning44 omvandlades 

ersättningar för skador på byggnader avsedda för ägarens näringsverksamhet, bland annat 

driftsbyggnader på exempelvis jordbruksfastigheter, till att vara skattepliktiga. Med andra 

ord är numera den ersättning skattepliktig som avser annan byggnad än privatbostad och 

markanläggning.   

 

7.2.3 Råder symmetri? 

Ett företag som tecknat en försäkring får avdrag för premien, och skall sedan skatta för de 

erhållna ersättningar som är hänförliga till verksamheten. I den bemärkelsen behandlas 

transaktionen symmetriskt; en avdragsgill kostnad motsvaras av en beskattad inkomst. Ett 

av rättsfallen, RÅ 1964 ref. 39, bekräftar att en ersättning har beskattats då den motsvarat 

en avdragsgill kostnad i verksamheten, men det framkommer inte av fallet hur premien 

ifråga hade behandlats. Jag skulle vilja åtskilja dessa transaktioner, och påstå att 

beskattningen av ersättningarna avgörs med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet, 

medan premien anses vara avdragsgill i princip varje fall. Beskattningen av ersättningarna är 

därför inte uteslutande beroende av huruvida premien är avdragsgill eller inte, och vice 

versa. Sedan torde förvisso fallet vara så, att ifall en försäkring är tecknad inom en 

verksamhet där också avdrag erhålles för premien, gäller denna försäkring i de flesta fall 

just själva verksamheten, och därav följer att de eventuella försäkringsersättningar som 

utfaller på grund av försäkringen även de är hänförliga till verksamheten och skall således 

beskattas.  

 

Det enda undantag jag sett där en beskattning av ersättning och avdrag för premie inte 

motsvarar varandra, är de så kallade grupplivförsäkringar som en näringsidkare kan teckna 

för egen del och vars premier skall dras av inom verksamheten enligt 16 kap. 25 § 1 st IL. 

Enligt 15 kap. 9 § IL skall sedan de ersättningar som betalas ut på grund av sådan 

                                                 
44 Prop 1980/81:68 s 196 
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försäkring beskattas. Skulle däremot försäkringsersättningen utfalla efter väsentligt 

förmånligare grunder än vad som gäller för de statligt anställdas grupplivförsäkringar, får 

näringsidkaren endast göra avdrag för den del av premien som anses motsvara de förmåner 

som den statliga grupplivförsäkringen erbjuder, enligt 16 kap. 25 § 2 st. IL. Att observera 

här är att ingen motsvarande åtskillnad görs gällande beskattningen av ersättningen. 

Oavsett ifall näringsidkaren får fullt avdrag för premien eller inte, skall hela 

försäkringsersättningen beskattas. Detta handlande verkar följa något slags utjämnande 

rättvisesystem, som kan anses baserat på neutralitet. Det skall här tydligen inte påverka 

individens val att tjäna sitt uppehälle genom att vara anställd eller driva egen verksamhet. 

Det torde vara fråga om en strävan efter att ge möjlighet att erhålla liknande förmåner 

oavsett ifall man är statligt anställd eller näringsidkare.  

 

 

7.3 Beskattning av försäkringsersättningar och premier hos 

försäkringsföretag 

7.3.1  Uppdelning av försäkringsföretag  

Försäkringsföretagens verksamheter beskattas enligt olika beskattningsmetoder, och vilken 

metod som är tillämplig i det enskilda fallet är beroende av huruvida företaget har karaktär 

av livförsäkringsföretag eller skadeförsäkringsföretag. Uppdelningen av bolagen som 

livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsföretag framgår av 1 kap. 4 § 

Försäkringsrörelselagen (1982:713) (nedan kallad FRL). Livförsäkringsföretagen är de 

företag som uteslutande eller så gott som uteslutande driver försäkringsverksamhet där 

försäkringarna rör de i 2 kap. 3 b § FRL uppräknade områdena, bland annat försäkringar 

som är beroende av personers liv, giftermål, dödsfall med mera  

 

Med skadeförsäkringsföretag avses enligt 1 kap. 4 § FRL annat försäkringsföretag än 

livförsäkringsbolag. Det är företagets huvudsakliga verksamhet som är avgörande.45 Det är 

skadeförsäkringsföretagen som är av intresse för denna framställning, eftersom de 

sakskadeersättningar som kommer att behandlas nedan utgör sådana slags ersättningar som 

bolag tecknar för sin verksamhet, och dessa hör till skadeförsäkringsföretagens verksamhet 

enligt 2 kap. 2 a § FRL. 

                                                 
45 GRS, Svensk skattehandbok, del III s Si 2:43  
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7.3.2 Erhållna premier i skadeförsäkringsföretag 

Nettointäkten i ett skadeförsäkringsföretags verksamhet utgörs av överskottet av 

försäkringsverksamheten inklusive kapitalförvaltningen. Beskattningen av dessa 

försäkringsföretag sker i huvudsak enligt samma regler som för andra näringsverksamheter, 

med undantag av de för skadeförsäkringsföretag särskilda tillägg som återfinns i 39 kap. 6-9 

§§ IL.46 Dessa företags verksamhet anses i hög grad likna den verksamhet som drivs i 

många andra företag inom den finansiella sektorn.47 Därför skall i stort sett samma regler 

följas, dock med vissa undantag gjorda med hänsyn till det unika inslag som återfinns i 

försäkringsföretagens verksamhet, vilket kan anses vara den stora osäkerheten rörande 

både huruvida och i så fall när framtida utgifter i form av utbetalade försäkringsersättningar 

kommer att uppstå.48 Lagret i ett försäkringsföretag utgörs av värdepapper och dylika 

handlingar, och förarbetena49 talar här för att lagret skall värderas enligt samma principer 

som för andra finansiella företag, vilket också kommer till uttryck i 17 kap. 17-21 §§ IL.    

 
Jag har inte haft för avsikt att beröra periodiseringsfrågan i detta arbete, men jag finner det ändå 

vara av intresse att i viss mån belysa den särskilda periodiseringsrätt som finns för just 

premieinbetalningar i försäkringsföretag, eftersom den torde påverka beskattningen i 

förhållandevis stor utsträckning. I 39 kap. 6 § IL föreskrivs de särskilda regler rörande vad som 

skall tas upp och vad som skall dras av i verksamheten. Där framgår det att företagen har en 

möjlighet att utföra periodiseringar genom att göra försäkringstekniska avsättningar samt inneha 

obeskattade säkerhetsreserver.  

 

Syftet med försäkringsföretagens särskilda avsättningar är att företagen skall göra tillräckligt stora 

avsättningar för att kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot försäkringstagarna. 

Försäkringstekniska avsättningar utgörs av bland annat en premiereserv, där överskottet av de 

premieinkomster som hänför sig till kommande år återfinns. De utgör så att säga värdet av ett 

företags ansvar för kommande försäkringsfall på grund av de löpande försäkringar som är 

tecknade hos företaget. Vidare återfinns en ersättningsreserv, vilken skall utgöra det beräknade 

värdet av ännu inte utbetalda försäkringsersättningar avseende redan inträffade skador, samt en 

skadebehandlingsreserv för att reservera medel för de eventuella förvaltningskostnader som 

skaderegleringen i ersättningsreserven kan medföra.50 

 

Med säkerhetsreserv menas en reserv som är till för att täcka sådana förluster inom verksamheten 

som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömda faktorer, men bara till den del 

                                                 
46 A a s Si 2:44 f  
47 Prop 1993/94:85 s 210 
48 Prop 1989/90:110 s 573 f 
49 A prop s 572 
50 A prop s 572  
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reservfonden inte överstiger vad som behövs för en tillfredsställande konsolidering.51 

Avsättningarna innebär att företaget kan göra ett avdrag i förtid, så att säga. Avdraget, som skulle 

ha erhållits först vid en utbetalning av ovannämnda slag, blir genom avsättningen möjligt att 

utnyttjas på en gång, och underlaget för beskattningen den perioden minskar därigenom. Det är 

även här på grund av svårigheterna att kunna förutse kostnader för kommande försäkringsfall, 

som försäkringsföretag ges denna extra reserveringsmöjlighet genom säkerhetsreserven. Syftet är 

att företaget i skattehänseende skall kunna utjämna de stora resultatvariationer som kan uppstå 

från år till år, och vidare torde syftet även vara att ge företagen möjlighet att kunna fortsätta 

fullgöra sina förpliktelser mot försäkringstagarna trots stora förluster under en och samma 

period.52  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de premieintäkter ett företag får in således skall beskattas 

som inkomst i den mån intäkterna inte kan undandras beskattning genom avsättningar. 

Vidare kan påpekas att 8 kap. IL inte stadgar något uttryckligt undantag som är tillämpligt 

vid erhållande av försäkringspremier. 

 

7.3.3 Utbetalda ersättningar från skadeförsäkringsföretag 

Eftersom beskattningen av försäkringsföretag i huvudsak skall följa de regler som stadgas 

för andra bolag, med tillägg av undantagen i 39 kap. 6-9 §§ IL som ovan nämnts, utgör 

utbetalandet av en försäkringsersättning en ordinär kostnad för företaget som det också får 

göra avdrag för. Det rör sig ju om en utgift som är hänförlig till verksamheten. Tillämpligt 

lagrum i det här fallet blir huvudregeln i 16 kap. 1 § IL, eftersom det inte finns några 

undantag som är tillämpliga här.  

 

7.3.4 Råder symmetri? 

Vad som framgår av avsnitt 7.3 ovan är, att rörande beskattningen av inbetalda premier och 

utbetalda ersättning för ett skadeförsäkringsföretag är grundprincipen den, att premierna 

skall beskattas som inkomst och ersättningarna skall dras av som kostnader. 

Skadeförsäkringsföretagen har jämfört med företag inom andra verksamhetsgrenar sedan 

utökade möjligheter att fördela, och därmed även minska, sin beskattning från år till år 

genom att göra avsättningar. Detta kan anses utgöra en skatteförmån, som legitimeras av 

den stora osäkerheten som återfinns inom försäkringsföretag rörande verksamhetens 

utgifter.  

                                                 
51 39 kap. 8 § IL 
52 Prop 1989/90:110 s 572 f  
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7.4 Jämförelse av försäkringsersättningsföretag och försäkringstagarna 

7.4.1 Råder reciprocitet mellan premiebetalning och premieinkomst? 

Som ovan nämnts beviljas ett företag i princip alltid avdrag för den utgift en 

premiebetalning innebär inom verksamheten. På försäkringsföretagens sida skall 

premieintäkterna anses utgöra skattepliktig inkomst, vilket betyder att man här kan se att ett 

avdrag motsvaras av en beskattning. Däremot har försäkringsföretagen, i och med sin 

besvärliga situation vad gäller förutsebarheten för framtida utgifter inom verksamheten, 

särskilda möjligheter till avsättningar. Detta leder till att alla de premieutbetalningar som 

dras av direkt hos försäkringstagarna inte beskattas med en gång, vilket dock egentligen inte 

torde utgöra fråga om huruvida beskattning skall ske eller inte, även om det i slutändan kan 

uppstå en situation där beskattningen som flyttats framåt senare kan kvittas mot kommande 

förluster istället för att bli beskattade. Det är som synes snarare en fråga om i vilken period 

premieintäkterna skall tas upp som inkomst i försäkringsverksamheten; trots avsättningar 

skall de vid senare tillfälle tas upp till beskattning. Sammanfattningsvis kan således sägas att 

reciprocitet principiellt borde råda i teorin, men i praktiken blir inte alltid utgången sådan. 

 

7.4.2 Råder reciprocitet mellan försäkringsutbetalning och erhållen 

försäkringsersättning? 

De försäkringsersättningar ett företag erhåller på grund av skada eller förlust uppkommen i 

verksamheten skall beskattas som inkomst, och de utbetalningar som ett försäkringsföretag 

utför beviljas de avdrag för. I detta fall råder således reciprocitet. 
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8 Jämförelse av skadestånd och försäkringsersättningar 

 

8.1 Likheter eller skillnader rörande erhållna utbetalningar 

Det har varit svårt att hitta rättsfall rörande försäkringsersättningar som utgår inom en 

verksamhet, jämfört med antalet rättsfall som återfinns rörande skadestånd. En orsak till 

detta torde vara att lagstiftningen redan från kommunalskattelagens tillkomst omnämnt 

försäkringsersättningar och beskattningen därav, medan skadestånd och liknande 

ersättningar inte varit uttryckligt reglerat i lagen förrän år 1981. En tendens rörande 

rättsfallsförekomsten är även att sedan "andra ersättningar" infördes har också de 

skadeståndsrelaterade fallen minskat avsevärt. Detta torde även vara en följd av att de flesta 

principer rörande denna beskattning var fastslagna ungefär vid slutet av 1960-talet, med det 

stora undantaget arbetsrättsliga skadestånd, vilka fastslogs något senare.  

 

Både vad gäller försäkringsersättningar och erhållna skadestånd ses vid beskattningen till 

vad det erhållna beloppet egentligen står för, det vill säga vad det ersätter och motsvarar i 

den verksamhet som tar emot utbetalningen. Som jag ser det finns inte någon egentlig 

skatterättslig skillnad på ett skadestånd som erhålls för till exempel en leverans av felaktiga 

och oanvändbara varor, och en försäkringsersättning för exempelvis varor i ett lager som 

blivit översvämmat och fuktskadat varvid varorna blivit oanvändbara. Vad som däremot 

skiljer transaktionerna åt är den ursprungliga händelsen som genererat skadeståndet eller 

ersättningen. En erhållen försäkringsutbetalning förestås ju av en utbetald 

försäkringspremie, men enligt resonemanget ovan i avsnitt 7.2.3 torde inte avdragsrätten 

för premien egentligen påverka den senare beskattningen av ersättningen, utan det är det 

förhållandet att försäkringen utgår som kompensation för en förlust inom verksamheten 

som föranleder beskattningen. Skatterättsligt utgör således både skadeståndet och 

försäkringsbeloppet en ersättning för någon slags förlust i verksamheten, och under den 

förutsättningen skall de i enlighet med likformighetsprincipen behandlas likadant 

skattemässigt. 

 

 

8.2 Äldre rättsfall 

I denna framställning förekommer många äldre fall, vilket gör att en del händelser som 

beskrivs i fallen är inaktuella. Idag skulle det till exempel med hänsyn till EG-rätten och 
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konkurrenslagstiftningen inte vara tillåtet att utforma sådana kartellbildningar angående 

prissättningar och dylikt som förekom i RÅ 1943 ref 16. Dock torde själva principen som 

framkom av fallet kunna vara tillämplig på andra liknande situationer.   

 

Ett exempel på rättsfall där själva händelsen i fallet inte längre är aktuell, men där principen 

som framkom fortfarande är tillämplig, är RÅ80 1:12. Där hade en arbetsgivare beviljats 

avdrag för ett skadestånd han tvingats betala ut till arbetstagarorganisation på grund av 

brott mot förhandlingsplikt enligt Medbestämmandelagen (1976:580) (MBL). 

Avdragsrätten baserades på att skadeståndet ansågs orsakat av ett handlande som utgjorde 

ett led i verksamheten, men i och med att 16 kap. 15 § IL införts får skadestånd numera 

inte dras av ifall de grundas på MBL eller annan lag som rör förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare och avser annat än ekonomisk skada.53 Principen som 

framkom i fallet är dock giltig fortfarande: även om näringsidkaren ådragit sig ett 

skadestånd genom en medveten handling skall det vara avdragsgillt, så länge som 

handlandet kan anses vara hänförligt till verksamheten.  

 

Fallet med sångaren som ställde in sina framträdanden, RÅ 1942 not. 290, kan kanske 

kännas en smula förlegat. Relativt strikta avtal torde finnas inom musikbranschen, 

åtminstone vad gäller framträdanden med större artister och kontraktsbrott angående 

spelningar. Även här är den bakomliggande principen dock fortfarande aktuell, bryts ett 

kontrakt av rent personliga skäl kan handlandet i vissa fall ses som utfört utanför 

verksamheten.    

 

Rättpraxis skulle kunna utarmas relativt hastigt ifall inte en sådan tillämpning av principer 

tilläts förkomma. Det skulle inte vara särdeles praktiskt ifall en ny prövning skulle vara 

nödvändig så fort små detaljer i händelserna i fallet ändrades. Detta sagt utan försök att på 

något sätt förringa detaljernas vikt vid tolkning av rättsfall.  

 

Analogier från äldre fall torde dock dras med en smula försiktighet, på den grund att 

förhållandena runt fallet kan ha ändrats genom att till exempel ny lagstiftning ständigt 

tillkommer och synen på rättstillämpningen förändras. Inom många områden kan stora 

förändringar ske under en tidsperiod om 50 år. Framför allt bör försiktighet vid 

analogitolkning framhållas på grund av de knapphändiga fakta rörande fallet och 

                                                 
53 Prop 1983/84:165  
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domskälen som ofta presenteras. Fallen är ofta väldigt kortfattade och det förekommer få 

generella uttalanden. En vanlig kommentar, särskilt i notismålen, är att domen grundar sig 

på "vad som framkommer av fallet i övrigt", vilket inte ger desto mer vägledning då det 

sällan finns någon utförlig beskrivning av vad som egentligen hade skett. På grund av detta 

kan det då vara riskabelt att försöka göra analogier utan att först ha funnit mer fakta i till 

exempel doktrin eller förarbeten.  
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9 Sammanfattning och slutord 

 

9.1 Korta svar på problemformuleringen 

Vilka är de skatterättsliga konsekvenserna av ett utbetalat eller erhållet skadestånd inom en 

näringsverksamhet och behandlas transaktioner liknande skadestånd efter samma regler? 

Avdrag ges och skatteplikt inträder så snart skadeståndet ifråga kan anses vara hänförligt till 

näringsverksamheten. Även om man varit vårdslös eller medvetet handlat i strid med ett 

överenskommet avtal kan avdrag beviljas, i den mån agerandet är kommersiellt betingat. 

Vidare kan avdrag beviljas för brottsliga handlingar som en medarbetare utför, men gränsen 

har dragits vid en näringsidkares eget brottsliga handlande, som inte är avdragsgillt. Det har 

inte gjorts någon åtskillnad av företeelserna skadestånd, vite och förlikning rent 

skattemässigt. 

 

Hur sker avgränsningen mot levnadskostnader för avdragsrätt vid skadestånd och de transaktioner som 

liknar skadestånd? 

Den avgränsning som finns är relativt generös; så länge utgiften på något sätt kan hänföras 

till en verksamhet torde den höra till avdragsgilla kostnader. Uppenbara fall som till 

exempel misshandel och ärekränkning, vilka rent praktiskt aldrig kan utgöra ett led i en 

näringsverksamhet, är självklart borträknade. 

 

 

Vilka är de skatterättsliga konsekvenserna av en betald premie och en erhållen försäkringsersättning inom 

en näringsverksamhet?  

Den betalda premien blir i princip alltid avdragsgill eftersom den är att se som en löpande 

utgift i verksamheten. Den erhållna ersättningen utgör en skattepliktig inkomst ifall likviden 

för den skadade eller förlorade egendomen vid försäljning skulle ha utgjort en inkomst för 

företaget, eller om förlusten på grund av skadan vore att betrakta som en avdragsgill 

kostnad. Med andra ord, försäkringsersättningen skall beskattas om den är hänförbar till 

någon inkomst eller utgift i en näringsverksamhet. 

 

I vilken mån genomsyras systemet för avdrag hos utgivaren av en motsvarande beskattning för mottagaren?  

I stor utsträckning råder reciprocitet vid den skattemässiga behandlingen av 

transaktionerna, även om det inte alltid kan sägas att ett avdrag är beroende av den andra 
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partens beskattning. Inom princip alla områden avgörs beskattningen efter samma princip, 

att utgiften eller intäkten skall kunna hänföras till näringsverksamheten, och ofta blir det då 

samma bedömning.  

 

 

9.2 Avslutande ord 

Beskattning av skadestånd och liknande ersättningar har visat sig vara ett genom praxis 

tämligen utrett område. Att klargöra var praxis har dragit gränsen mellan levnadskostnader 

och avdragsgilla omkostnader i näringsverksamhet vid utbetalning av skadestånd och andra 

ersättningar, har varit mest intresseväckande för min egen del. Gränsdragningen visade sig 

vara synnerligen generös. 

 

Jag har under arbetets gång inte uppmärksammat något som enligt min bedömning skulle 

kunna leda till några förändringar i den närmaste framtiden, till exempel verkar det som att 

förekomsten av ny praxis på området har avstannat för tillfället. Med tanke på de ofta 

kortfattade uttalanden som återfinns i många av de äldre fallen, skulle det dock ha varit 

intressant att få läsa de mer utförliga domskäl som antagligen skulle ha förekommit om 

fallen istället hade avgjorts i dag.       
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