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Sammanfattning 

FoU är av stor betydelse för ett lands ekonomiska utveckling och forskningssatsningar är 

bland det viktigaste som kan göras för att bibehålla en hållbar tillväxt. Det är dock så att sta-

tens möjligheter till nya satsningar på forskning minskar i takt med att kostnaderna för att 

driva samhället ökar. Detta märks inom bland annat universitetsvärlden som blir mer och mer 

beroende av externa donationer för att bedriva sin forskningsverksamhet. Behovet av externa 

donationer kommer med stor sannolikhet att öka i framtiden och det är därför av vikt att det 

finns incitament för bland annat aktiebolag att donera till FoU. Frågeställningen i denna ma-

gisteruppsats är just hur donationer behandlas skatterättsligt och om det finns nog med skatte-

rättsliga incitament för aktiebolag att donera till FoU. 

 

I uppsatsen redogörs för de skatterättsliga regleringar, rörande donationer till FoU, som berör 

avdragsrätt och uttags- och utdelningsbeskattning. Gällande avdragsrätten beskrivs de regler 

som författaren har funnit vara av betydelse, främst 16 kap. 1 och 9 §§ och 9 kap. 2 § IL. I 16 

kap. 9 § IL stadgas huvudregeln gällande avdragsrätt för utgifter för FoU. Den slutsats som 

dras i uppsatsen är att regeln till sin lydelse och sitt syfte inte kan anses minska incitamenten 

att donera till FoU, men att dess tillämpning i praxis inte har varit lika genrerös. En förändring 

av tillämpningen föreslås. I 16 kap. 1§ IL stadgas huvudregeln gällande avdrag för utgifter. 

Det är dock så att dagens tillämpning av avdragsförbudet för gåvor i 9 kap. 2 § IL medför att 

16 kap. 1 § IL inte efterlevs. Därför föreslås att en ändring av 9 kap. 2 § IL. Slutligen konsta-

teras att dagens avdragsregler medför att vissa forskningsområden kan komma att missgyn-

nas, därför föreslås att en avdragsrätt för donationer till universitet och högskolor införs.        

 

Gällande uttags- och utdelningsbeskattning konstateras att det med dagens skatterättsliga re-

glering är så gott som omöjligt för ett aktiebolag att företa en inte affärsmässig förmögenhets-

överlåtelse, en donation, till en stiftelse eller ett universitet utan att aktieägarna utdelningsbe-

skattas. Det beror på att Regeringsrätten i RÅ 2004 ref. 1 och RÅ 2007 not. 161 har fastslagit 

att huvudregeln vid just sådana förmögenhetsöverlåtelser är att uttags- och utdelningsbeskatt-

ning ska ske och att undantag från huvudregeln endast kan ske om donationen kan ses som en 

underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL. En donation till en stiftelse eller ett universitet kan ald-

rig ses som en sådan underprisöverlåtelse och således sker alltid beskattning. Därför föreslås 

en ändring av utdelningsbegreppet inom skatterätten så att utdelning endast sker då aktieäga-

ren, eller dennes närstående, direkt eller indirekt fått del av donationen.   
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I början av industrialismen skapades många nya förmögenheter och med dessa nya för-

mögenheter följde också donationer till välgörande ändamål. Det upplevdes dock som otill-

räckligt att lita på de förmögnas välvilja och därför, särskilt i Nordeuropa och Sverige, tog 

staten över ansvaret för finansieringen av den offentliga sektorn. Under 1900-talets andra hälft 

har det svenska välfärdssystemet byggts upp nästan uteslutande finansierad av skatteintäkter. 

Det är dock så att kostnaderna för att driva samhället har ökat i en högre takt än vad statens 

intäkter har gjort och det har lett till att den offentliga sektorns expansionsförmåga har blivit 

så gott som obefintlig. Att statens möjligheter till nya satsningar har minskat märks bland an-

nat inom universitetsvärlden, som har blivit alltmer beroende av extern finansiering för att 

kunna bedriva forskning. Bland universitetens externa bidragsgivare syns framförallt privata 

stiftelser.
1
 

  

I en rapport från den Kungliga vetenskapsakademin, nedan kallad KVA, konstateras att den 

svenska universitetsforskningen historiskt sett har varit stark. Både vad det gäller forskning-

ens omfattning och kvalité har Sverige idag en stark ställning i ett internationellt perspektiv. 

För att Sverige ska kunna behålla denna position måste det, enligt KVA, till ökade insatser 

och en klok forskningspolitik. Det är dock så att forskningsvolymen och forsknings-

finansieringen i Sverige har stagnerat medan det i omvärlden har skett en ökad satsning på 

forskning och utveckling.
2
 Forskning och utveckling kommer nedan att kallas FoU.   

 

Även Sveriges Universitets- och högskoleförbund, nedan kallad SUHF, har i en rapport kon-

staterat att det krävs ökade investeringar i FoU för att Sverige ska kunna fortstätta vara en 

ledande kunskapsnation och för att kunna bibehålla den höga vetenskapliga kvalitén i svensk 

forskning. SUHF säger även att svenska universitet och högskolor i hög grad är beroende av 

stöd från näringslivet för att finansiera delar av sin forskning.
3
  

 

                                                 
1
 Braunerhjelm, Pontus och Skogh, Göran, Sista fracken inga fickor har – Filantropi och ekonomisk tillväxt, 1:a 

uppl., (SNS Förlag, Stockholm, 2004), sid. 11. 
2
 Kungl. Vetenskapsakademins forskningsstrategiska utskott, Rapport om skatteavdrag för donationer och gåvor 

till forskning, 2007-01-22, sid. 3. 
3
 Sveriges Universitets- och högskoleförbund, Rapport om avdrag för bidrag till forskning och utveckling, 2008-

02-04, sid. 3. 
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I kommittédirektiven till SOU 2009:59, Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell 

verksamhet, fastslog regeringen att både ekonomisk teori och empirisk analys visar att FoU 

spelar en viktig roll i ett lands ekonomiska utveckling och att främjandet av forskning således 

är ett angeläget samhälleligt intresse.
4
 I Prop. 2008/09:50, Ett lyft för forskning och innova-

tion, uttalade regeringen att ”[d]et är regeringens bedömning att forskningssatsningar är 

bland det viktigaste Sverige kan göra för att långsiktigt stärka konkurrenskraften och bidra 

till en hållbar tillväxt.”
5
 I propositionen säger regeringen även att ett sätt att stärka forskning-

en och den ideella sektorn är genom gåvor från företag och privatpersoner.
6
  

 

I den här uppsatsen ska, mot bakgrund av det ovan nämnda, den skatterättsliga behandlingen 

av donationer till FoU diskuteras. Hur behandlas donationer till FoU skatterättsligt och ger 

dagens reglering nog med incitament för bolag att donera medel till FoU?  

 

En reglering som ska behandlas i uppsatsen är lagstiftningen avseende avdrag för donationer 

till FoU. I 9 kap. 2 § Inkomstskattelagen (1999:122), nedan kallad IL, stadgas det ett avdrags-

förbud mot gåvor. Enligt regeringen råder det idag, ett totalt avdragsförbud när det gäller gå-

vor
7
. Att tala om ett totalt avdragsförbud kan dock vara missvisande, eftersom det i exempel-

vis 16 kap. 9 § IL finns en bestämmelse om avdragsrätt för vissa donationer till FoU. Reger-

ingen har konstaterat att ett sätt att stimulera donationer till forskning kan vara införandet av 

en ovillkorad avdragsrätt för donationer till FoU.
8
   

 

En annan reglering som ska behandlas i uppsatsen är den som fastställdes i RÅ 2007 not 161. 

I fallet ställdes frågan om en aktieägare skulle utdelningsbeskattas för en donation som bola-

get gjort till en stiftelse som aktieägaren inte hade andel i. Regeringsrätten fastslog att ”[…] 

en förmögenhetsöverföring som inte är affärsmässigt motiverad från ett aktiebolag till en stif-

telse och som inte är en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL skall leda till att ägarna i ak-

tiebolaget utdelningsbeskattas.” Regeringsrätten besvarade således frågan jakande. Om man 

behandlar frågan om utdelningsbeskattning faller det sig naturligt att även diskutera reglerna 

angående uttagsbeskattning i 22 kap. IL. I vilka fall ska en donation medföra uttagsbeskatt-

ning hos det donerande bolaget?     

                                                 
4
 Dir. 2008:102, Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet, sid. 2. 

5
 Prop. 2008/09:50, sid. 2.  

6
 A.a., sid. 31.  

7
 Dir. 2008:102, sid. 5.  

8
 Prop. 2008/09:50, sid. 31.  
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1.2 Problemformulering 

Hur behandlas, med dagens skatterättsliga reglering, donationer till FoU?  

 

Ger den avdragsrätt för donationer som idag finns nog med incitament för bolag att donera 

medel till FoU? Om inte, bör i så fall avdragsrätten förändras och hur ska en sådan förändring 

i så fall ske? 

 

Vilka konsekvenser får Regeringsrättens dom i RÅ 2007 not. 161 för den skatterättsliga be-

handlingen av donationer? Gör Regeringsrätten en korrekt bedömning i fallet och ska dona-

tioner uttags- och utdelningsbeskattas?  

 

1.3 Syfte 

Som ovan nämnts är det klart att forskningen är av stor vikt för tillväxten. Det är även klart att 

forskningen inom den svenska universitetsvärlden har blivit alltmer beroende av externa do-

nationer. Mot denna bakgrund har jag för avsikt att i denna magisteruppsats undersöka den 

skatterättsliga regleringen kring donationer till FoU och med undersökningen som grund fast-

ställa om den nuvarande regleringen kan anses ge incitament nog åt bolag att donera medel till 

FoU. Som en följd av denna undersökning ska jag även diskutera hur regleringen kan föränd-

ras för att underlätta möjligheten till donationer.   

 

Syftet med att behandla den lagstiftning som finns avseende avdragsrätt för donationer till 

FoU är att fastställa när regeln i 16 kap. 9 § IL är tillämplig och vilka krav den ställer på en 

donation för att avdragsrätt ska medges. Sedan ska även fastställas om det finns någon annan 

möjlighet för aktiebolag att stödja FoU och samtidigt få avdrag även när regeln inte är till-

lämplig, eller om avdragsförbudet i 9 kap. 2 § IL i sådana fall tillämpas.  

 

Syftet med att diskutera RÅ 2007 not. 161 är att undersöka om Regeringsrätten gjorde en kor-

rekt bedömning i fallet och vilka konsekvenser som Regeringsrättens ställningstagande har på 

den skatterättsliga behandlingen av donationer. Borde donationer uttags- och utdelningsbe-

skattas?  
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1.4 Metod 

För att få den kunskap som krävs för att besvara frågan hur donationer till FoU behandlas med 

dagens skatterättsliga reglering ska jag använda mig av en traditionell juridisk metod. Tradi-

tionell juridisk metod ska även ligga till grund för besvarandet av de övriga frågorna.  

 

Vid besvarandet av om avdragsrätten för donationer utgör ett hinder för bolag att donera till 

FoU och om en förändring avdragsrätten i så fall bör ske, ska även en rättsekonomisk ut-

gångspunkt ligga till grund för min bedömning. Den rättsekonomiska utgångspunkten ska 

bygga på en kort redogörelse över donationers inverkan på tillväxten. Denna rättsekonomiska 

utgångspunkt ska även ligga till grund för besvarandet av om donationer ska uttags- och ut-

delningsbeskattas.     

 

1.5 Avgränsning 

Som framgår av syftet och problemformuleringen är det framförallt donationer till FoU som 

ska behandlas i denna magisteruppsats. Donationer till exempelvis andra verksamheter ska 

således inte behandlas, men det är inte uteslutet att det som fastställs gällande donationer till 

FoU även kan gälla för donationer till andra verksamheter. Det är enbart den skatterättsliga 

regleringen rörande donationer från aktiebolag som ska behandlas. Donationer från andra ju-

ridiska personer och fysiska personer lämnas därhän. Hur donationer behandlas när de motta-

gits ska inte beröras utan endast den skatterättsliga behandlingen hos givaren.   

    

Vid den diskussion som sker angående utdelningsbeskattning och donationer görs ingen när-

mare redogörelse av utdelningsreglerna i Aktiebolagslagen (2005:551), nedan kallad ABL. 

Vissa paragrafer kommer att nämnas, men någon diskussion om bland annat borgenärs-

skyddet kommer inte att ske.  

 

I tre rättsfall från Regeringsrätten
9
 har möjligheten för aktieägare att donera rätten till framtida 

utdelning utan att själv utdelningsbeskattas fastslagits. Detta kan vara av visst intresse för 

denna uppsats, men kommer, på grund av utrymmesskäl, inte att behandlas närmare.
10

   

                                                 
9
 RÅ 2006 ref. 45, Mål nr. 1489-09 och 1579-09  

10
 Vid intresse att läsa mer om aktieägares möjlighet att ge bort rätten till utdelning se bland annat: Grundström, 

Karl-Johan, Överlåtelse av framtida rätt till utdelning i 3:12-bolag, (Skattenytt 2009, sid. 273-281), sid. 274. 

Gülcicek, Abraham, Skall en aktieägare i ett fåmansaktiebolag med skatterättslig verkan kunna ge bort rätt till 

utdelning?, Magisteruppsats vid det Affärsjuridiska programmet vid Linköpings Universitet vårterminen 2009.  
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1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tre delar. Den första delen, som kallas inledning, består av detta inled-

ningskapitel och ett kapitel till. Det andra kapitlet redogör kort för den betydelse som dona-

tioner har för forskningen och tillväxten. Det är i det kapitlet som uppsatsens rättsekonomiska 

utgångspunkt, som sedan ligger till grund för besvarandet av vissa av de ovan nämnda fråge-

ställningarna, fastställs.  

 

Uppsatsens andra del behandlar de möjligheter till avdrag för donationer som dagens skatte-

rättsliga reglering ger. Den är uppdelad på ett sådant sätt att kapitel 3 beskriver hur gåvo-

begreppet definieras i civilrätten och skatterätten. Även avdragsregeln i 16 kap. 1 § IL be-

handlas. I kapitel 4 diskuteras hur avdragsregeln för FoU-utgifter i 16 kap. 9 § IL tillämpas 

och om det borde ske en förändring av tillämpningen. Kapitlet behandlar även det förhållande 

som idag finns mellan avdragsregeln i 16 kap. 1 § IL och avdragsförbudet för gåvor i 9 kap. 2 

§ IL. Slutligen i kapitel 5 redogörs för den avdragsrätt som tidigare fanns för donationer till 

universitet och högskolor och om den borde återinföras.   

 

Uppsatsens tredje och sista del behandlar uttags- och utdelningsbeskattningen av donationer. I 

kapitel 6 redogörs för den uttags- och utdelningsbeskattning som idag sker vid aktiebolags 

donationer. Sedan diskuteras i kapitel 7 om dagens skattemässiga reglering rörande uttags- 

och utdelningsbeskattning borde ändras.   
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2. Donationers betydelse för forskning och 

tillväxt 

2.1 Inledning 

I det här kapitlet ska en kort redogörelse över donationers betydelse för forskningen och till-

växten ske. Syftet är att försöka redogöra för det behov som forskningen idag har av externa 

donationer och för forskningens stora betydelse för tillväxten. Syftet är inte att jag själv ska 

utföra en undersökning utan här ska endast redogöras för vad som uttalats i förarbeten och 

doktrin.   

 

2.2 Forskningens betydelse för tillväxten 

Som ovan nämnts i kapitel 1 säger regeringen att forskning spelar en stor roll för ett lands 

ekonomiska utveckling. Främjandet av forskning är ett samhälleligt intresse. Regeringen sä-

ger också att statlig finansiering är en viktig bas för den grundforskning som pågår vid svens-

ka universitet och högskolor, men att forskningen även kan få sin finansiering från externa 

donationer.
11

    

 

I Prop. 2008/09:50 uttalar regeringen att; ”I globaliseringens tid måste svensk konkurrens-

kraft till stor del bygga på ett högt kunskapsinnehåll i våra exportprodukter, varför forskning, 

utveckling och innovation är centrala delar av tillväxtpolitiken.”
12

 Det är således klart att den 

nuvarande regeringen anser att forskningen har en stor betydelse för tillväxten.    

  

Att fastställa vilken betydelse som donationer till forskning har för tillväxten är svårt. I en 

nationalekonomisk artikel har det redogjorts för sambandet mellan donationer och tillväxt. I 

artikeln konstateras att privata donationer bidrar till ökade resurser för forskning och utbild-

ning, vilket leder till ökade kunskaper. Privata donatorer är ofta beredda att ta större risker än 

statliga finansiärer och det innebär att forskningen blir bredare, mångfalden ökas. Det konsta-

teras vidare att donationer till universitetsforskning har en positiv effekt på tillväxten och att 

det märks såväl regional som nationellt.
13

 Det har även framförts att det inte finns någon vik-

tigare komponent än kunskap för att få till en hållbar tillväxt. Donationer bidrar till högre till-

                                                 
11

 Dir. 2008:102, sid. 2. 
12

 Prop. 2008/09:50, sid. 14. 
13

 Braunerhjelm & Skogh, Sista fracken… 2004, sid. 131.  
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växt på tre sätt; ökade resurser till forskning, mer mångfald och experimentlusta i forsknings-

projekten, samt genom förbättrade länkar mellan forskningen och näringslivet.
14

  

 

2.3 Donationers betydelse för forskningen 

Den forskning som bedrivs på svenska universitet och högskolor finansieras genom direkta 

statliga anslag och externa medel. Länge var det de statliga anslagen som dominerade, men 

bidragen från externa källor har ökat under en tid och 2008 bestod forskningens finansiering 

till 53 % av bidrag från externa källor. Till den kategori som räknas till externa medel räknas 

bland annat offentliga medel som forskare söker i konkurrens, donationer från stiftelser och  

fonder som inte har någon statlig anknytning, bidrag från näringslivet och bidrag från privat-

personer.
15

   

 

Det har från flera håll förts fram att den svenska forskningen kommer att bli mer och mer be-

roende av extern finansiering
16

. Vissa har gått så långt att de säger att Sverige idag, vid finan-

sierandet av FoU, är beroende av stiftelsers och enskilda individers donationer och att beroen-

det i framtiden kommer att bli större eftersom statens resurser knappats kommer att öka
17

. I 

SOU 2007:81
18

, Resurs för kvalitet, anfördes det att ”[f]ör att stärka den svenska forskningen 

bör även externa icke-statliga finansiärer stimuleras – enskilda medborgare såväl som orga-

nisationer och företag.”
19

     

 

År 2008 bidrog privata stiftelser och organisationer utan vinstsyfte med 2,5 miljarder kronor 

till forskning vid svenska universitet och högskolor. Det motsvarar drygt 9 procent av de tota-

                                                 
14

 Braunerhjelm, Pontus, Skogh, Göran, Filantropi, entreprenörskap och tillväxt – hur ser sambandet ut?, (Ent-

reprenör, nr 5, 2004), sid. 44. Gällande att FoU är viktigt för samhället i stort se även Bjuvberg, Jan, Redovis-

ningens betydelse för beskattningen, (MercurIUS Förlags AB, 2006 Stockholm), sid. 272f. 
15

 Melz, Peter & Silfverberg, Christer, Skatterättsliga aspekter på bidrag till forskning – särskilt vid statliga 

universitet och högskolor, sid. 337. Ingår i, Juridiska fakulteten i Stockholm 100 år - En minnesskrift (Juridiska 

fakulteten vid Stockholms Universitet, 2007, Stockholm). Källa för procentsatsen: Högskoleverkets årsrapport 

2009, sid. 91.  
16

 Bland annat: Melz & Silfverberg 2007, sid. 338, Kungl. Vetenskapsakademins forskningsstrategiska utskott, 

Rapport om skatteavdrag för donationer och gåvor till forskning, sid. 7, Sveriges Universitets- och högskoleför-

bund, Rapport om avdrag för bidrag till forskning och utveckling, sid. 3, Påhlsson, Robert, FoU-regeln – Syn-

punkter i anledning av ett rättsfall, Svensk skattetidning 2006, sid 517 – 523 sid. 523,  
17

 Braunerhjelm & Skogh, Sista fracken… 2004, sid. 25. 
18

 Som hade till syfte att utreda resurstilldelningen och övrig styrning avseende forskning och forskarutbildning 

vid svenska universitet och högskolor. 
19

 SOU 2007:81, sid. 94.  

http://www.bokus.com/b/9789197687508.html
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la kostnaderna för forskning och forskarutbildning i Sverige. Till detta kan tilläggas att före-

tag bidrog med 1,5 miljarder kronor, nästan 5,5 procent.
20

  

 

“Giving more to research” är en rapport från EU-kommissionen i vilken det konstateras att 

stiftelser har en unik roll i dagens samhälle och att de kan hjälpa forskningen på många olika 

sätt. Det konstateras dock även att det idag finns hinder, bland annat den skatterättsliga be-

handlingen, som gör att företag och privatpersoner blir mindre benägna att donera medel till 

stiftelser.
21

 Rapporten fastställer även att stiftelser inte bara bidrar med medel till forskning 

utan också med kompetens och med en ökad mångfald inom forskningen.
22

   

 

2.4 Uppsatsens rättsekonomiska utgångspunkt 

Av vad som ovan nämnts kan konstateras att FoU har stor betydelse för tillväxten. Det kan 

även konstateras att forskningen vid universitet och högskolor har blivit mer och mer beroen-

de av externa donationer från näringslivet, något som även SUHF har konstaterat.
23

 En ut-

gångspunkt som kommer ligga till grund för denna magisteruppsats är således att det finns ett 

behov av att det sker en ökning av antalet externa donationer till FoU. Det kan konstateras att 

skattesubventioner ökar antalet donationer eftersom de ökar ”de presumtiva givarnas” vilja 

att skänka pengar.
24

 Den rättsekonomiska utgångspunkten för denna magisteruppsats är såle-

des att den skatterättsliga regleringen ska vara utformad så att den medför incitament för ak-

tiebolag att donera medel till FoU, eller i vart fall inte verkar ogynnsamt och minskar incita-

menten.   

                                                 
20

 Högskoleverkets årsrapport 2009, sid. 92. 
21

 Europeiska kommissionen, Giving more for Research in Europe. The role of foundations and the non-profit 

sector in boosting R&D investment, 2005, sid. 5, 7 33. 59 och 64. Rapporten är framtagen för att identifiera åt-

gärder som kan vidtas för att framhäva den roll som stiftelser har vid företags och privatpersoners donationer till 

FoU.  
22

 A.a., sid. 40.  
23

 Sveriges Universitets- och högskoleförbund, Avdragsrätt för utgifter för forskning och utveckling, sid 3. 
24

 Breman, Anna, Forskning om Filantropi – Varför skänker vi bort pengar, (EFI, 2008, Stockholm), sid. 55 och 

SOU 2007:81, sid. 146f. Se även Braunerhjelm & Skogh, Sista fracken…2004, sid. 74. 
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3. Avdragsförbudet för gåvor 

3.1 Inledning 

9 Kap. IL innehåller ett antal bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Bestämmelserna 

är hämtade från 20 § i den numera upphävda Kommunalskattelagen (1928:370), nedan kallad 

KL, och gäller alla inkomstslag.
25

 I 9 Kap. 2 § IL återfinns avdragsförbudet för levnads-

kostnader med mera. Av paragrafens första stycke framgår det att ”[d]en skattskyldiges lev-

nadskostnader och liknande utgifter får inte dras av.” I andra stycket stadgas att utgifter för 

gåvor ska räknas till de utgifter som enligt första stycket inte får dras av. Avdragsförbudet för 

levnadskostnader har varit en av de grundläggande principerna för svensk skatterätt sedan KL 

tillkom
26

. Avdragsförbudet för levnadskostnader är självklart. Den skattepliktiga inkomsten 

ska vara ett mått på konsumtionsförmåga och avdrag för den faktiska konsumtionen skulle 

medföra att endast sparande blir inkomstbeskattat.
27

 I det här kapitlet ska en redogörelse för 

förbudet mot avdrag för gåvor lämnas. Kapitlet inleds med en redogörelse över vad som inne-

fattas i gåvobegreppet civilrättsligt och skatterättsligt. Efter det sker en beskrivning av av-

dragsreglerna i 16 kap. IL. 

   

3.2 Gåvobegreppet 

3.2.1 Allmänt om tolkningen av civilrättsliga begrepp i skatterätten 

Hur ett begrepp som är hämtat från civilrätten ska tolkas skatterättsligt är omdiskuterat. Att 

utgångspunkten ska vara den civilrättsliga innebörden är inte omstritt, men det har uppkommit 

diskussioner angående om begreppet ska tolkas strikt i enlighet med sin civilrättsliga innebörd 

eller om det finns frihet att tolka begreppet på det sätt som i sammanhanget är mest ända-

målsenligt. Klart är att om det i den skatterättsliga lagstiftningen anges hur ett begrepp ska 

definieras har den definitionen företräde framför den civilrättsliga. I den svenska skatte-

lagstiftningen används begreppet gåva utan att närmare preciseras och således får ledning 

hämtas från civilrätten.
28

 Det brukar sägas att det civilrättsliga gåvobegreppet utgör en yttre 

                                                 
25

 Prop. 1999/2000:2 del 2, sid. 102.  
26

 Ibid. 
27

 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg Christer, Inkomstskatt – en läro- och hand-

bok i skatterätt, 12:e Uppl. (Studentlitteratur, 2009, Stockholm), sid. 95.  
28

 Silfverberg, Christer, Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv, 1:a Uppl., (Juristförlaget, 1992, Stockholm), 

sid. 13f. 
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ram för det skatterättsliga. Det är endast när de civilrättsliga rekvisiten för gåva föreligger 

som en gåva kan föreligga skatterättsligt.
29

  

 

3.2.2 Det civilrättsliga gåvobegreppet 

Gåvobegreppet är ett begrepp som inte har samma betydelse i alla sammanhang. Det finns 

inte någon definition av begreppet i civilrätten och det är accepterat att gåvobegreppet kan 

variera inom vissa ramar, beroende på de enskilda gåvoreglernas innehåll och syften.
30

  Efter-

som det inte finns någon legaldefinition av gåvobegreppet har begreppets innebörd fått ut-

vecklats och avgränsas i rättspraxis och doktrin.
31

 Det finns tre traditionella gåvorekvisit; 

förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt. Det är dock svårt att hitta en definition 

som är giltigt för alla sammanhang.
32

 Det har konstaterats att det med gåva i lagens mening 

menas en frivillig förmögenhetsöverföring, som är medveten från båda parters sida.
33

 Det 

vanligaste fallet borde vara att en person frivilligt och med en benefik avsikt överför viss 

egendom till en närstående person. Det finns dock fall som inte är lika tydliga, men som ändå 

uppfyller rekvisiten.
34

  

 

När det gäller det första rekvisitet, förmögenhetsöverföring, är den klassiska huvudregeln att 

mottagaren ska ha berikats på givarens bekostnad. Skulle mottagaren ha lämnat full ersättning 

för det mottagna är rekvisitet inte uppfyllt. Det kan dock vara svårt att bedöma om ersättning-

arna är likvärdiga. Om vederlaget objektivt motsvarar gåvans värde är det uteslutet att det 

föreligger gåva. Parternas uppfattning om rättshandlingen har också betydelse. Det blir avgö-

rande om det ur den ena partens synvinkel finns anledning att anse motpartens mindre värde-

fulla prestation som fullgod. Vid bedömningen av om mottagaren lämnat full ersättning för 

det mottagna eller inte görs en samlad bedömning av omständigheterna.
35

       

 

Med att en gåva ska vara frivillig brukar menas att det inte ska vara en förpliktelse som ligger 

till grund för givarens prestation. Det man i första hand syftar på är att det inte ska finnas nå-

                                                 
29

 Englund, Göran & Silfverberg, Christer, Beskattning av arv och gåva, Uppl. 12:1 (Norstedts Juridik AB, 2001, 

Stockholm) sid. 103.   
30

 Silfverberg 1992, sid. 13f.  
31

 Påhlsson, Robert, Sponsring – Avdragsrätt vid inkomstbeskattning, 2:a Uppl. (Iustus förlag, Uppsala, 2007) 

sid. 68.   
32

 Silfverberg 1992, sid. 14. Se även Påhlsson 2007, sid. 68.  
33

 Bengtsson, Bertil, Om gåvobegreppet i civilrätten, Svensk juristtidning 1962, sid. 694f. 
34

 Englund & Silfverberg 2001, sid. 104. 
35

 Silfverberg 1992, sid. 16ff.   
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gon rättslig förpliktelse som uppfylls genom prestationen, exempelvis skadestånd. I ett sådant 

fall är inte prestationen frivillig utan ett rättsligt tvång.
36

 

 

Det tredje rekvisitet är det mest omdiskuterade. Det beror på att det krävs ett subjektivt mo-

ment för att avgöra om någon har haft gåvoavsikt. Förr var huvudkravet för gåvoavsikt att 

givaren som motiv hade att berika mottagaren. Det framfördes kritik mot att det var så gott 

som omöjligt att utreda vad som var det huvudsakliga skälet hos givaren och under 1900-talet 

har utvecklingen gått mot att identifiera gåvoavsikten på mer objektiva grunder. Man försöker 

numera, utifrån objektiva hållpunkter, fastställa överlåtarens avsikter.
37

          

 

3.2.3 Gåvobegreppet i skatterätten 

Som ovan nämnts ligger det civilrättsliga gåvobegreppet till grund för det skatterättsliga. Det 

är ingen tvekan om att det är det civilrättsliga gåvobegreppet som avses i 9 kap. 2 § IL, vilket 

bekräftats av Regeringsrätten i RÅ 2000 ref. 31, som gällde avdragsrätt för sponsring.
38

 I fal-

let konstaterade Regeringsrätten att ”[d]et finns inte något för alla förhållanden enhetligt gå-

vobegrepp. Alla former av gåvor torde dock kännetecknas av att tre rekvisit samtidigt är för 

handen, nämligen förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt. Av detta följer att det 

inte föreligger någon gåva […] i de fall då mottagaren utfört motprestationer och värdet av 

dessa svarat mot den lämnade ersättningen.” Det har i doktrin framförts att det efter domen 

inte längre finns något utrymme för en subjektiv bedömning vid bestämmandet av gåvoavsikt. 

Det beror på att Regeringsrätten använder sig av förekomsten av motprestationer som en ne-

gativ avgränsning av gåvobegreppet. Enligt Regeringsrätten föreligger en gåva så länge som 

mottagaren inte utfört motprestationer som svarar mot den lämnade ersättningen. Eftersom 

Regeringsrätten samtidigt har hävdat att alla tre gåvorekvisit är uppfyllda vid gåvor, innebär 

detta att man presumerar att det finns gåvoavsikt varje gång det inte förekommer motpresta-

tioner eller när de är för små. Således kan man av rättsfallet dra slutsatsen att det inte längre 

går att tala om en gåvoavsikt i subjektiv mening.
39

        

 

                                                 
36

 Silfverberg 1992, sid. 19ff.   
37

 A.a., sid. 21ff.  
38

 Påhlsson 2007, sid. 68. Se även Bjuvberg, Jan, Avdragsrätt för utgifter för sponsring m.m. – igen, Skattenytt 

2007, sid. 101-111, sid. 107. En utförligare redogörelse av fallet kommer att ske i nedan i kapitel 4.6.   
39

 Påhlsson 2007, sid. 68f. 
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3.2.4 Gåvor och aktiebolagsrätten 

I regel är syftet med ett aktiebolags verksamhet att skapa vinst åt dess ägare.
40

 Det kan utläsas 

av 3 kap. 3 § ABL där det stadgas att ”Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett 

annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolags-

ordningen.” En gåva står i princip i strid mot bolagets vinstsyfte, men kan i vissa fall anses 

som rimlig
41

. I 17 kap. 5 § ABL finns en bestämmelse om gåvor till allmännyttiga ändamål. 

Där stadgas att bolagsstämman eller styrelsen, om gåvan med hänsyn till bolagets ställning 

kan anses som ringa, får fatta beslut om gåva till allmännyttiga eller andra jämförliga ända-

mål. Gåvan får dock inte strida mot bestämmelserna i 17 kap. 3 § ABL om skyddet för bola-

gets bundna kapital och försiktighetsregeln
42

. En huvudregel i aktiebolagsrätten är att ett ak-

tiebolag inte får fatta beslut i strid med dess vinstsyfte. Bestämmelsen i 17 kap. 5 § ABL är ett 

undantag från denna huvudregel.
43

  

 

För att det ska vara en gåva ska det föreligga en värdediskrepans
44

 mellan aktiebolagets och 

mottagarens prestationer.
45

 Därtill måste även syftet med transaktionen fastslås. Skulle det, 

efter en objektiv helhetsbedömning, visa sig att syftet med den helt eller delvis inte är kom-

mersiellt ska transaktionen ses som en gåva.
46

 Det föreligger således inte någon gåva om vär-

dediskrepansen beror på att aktiebolaget har gjort en dålig affär. Sådana strider inte mot bola-

gets vinstsyfte.
47

       

 

Det är givet, ur ett aktiebolags perspektiv, att vederlagsfria transaktioner, gåvor, från ett aktie-

bolag till en utanförstående tredje man borde vara ytters sällsynta. Det är även så att varken 

sponsring eller mutor, aktiebolagsrättsligt, borde anses som vederlagsfria transaktioner efter-

som aktiebolaget vid sådana transaktioner förväntar sig motprestationer i form av ökade affä-

rer eller förbättrad goodwill.
48

   

 

                                                 
40

 Andersson, Jan, Kapitalskyddet i aktiebolag – En lärobok, 5:e Uppl. (LitteraturCompagniet AB, 2005, Stock-

holm), sid. 9.  
41

 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2:a Uppl., (Norstedts Juridik AB, 2007, Stockholm), sid. 290. 
42

 Dessa begrepp ska inte diskuteras vidare i denna magisteruppsats,  
43

 Prop. 2004/05:85, sid. 754f. 
44

 Aktiebolagets prestation ska med andra ord vara större än mottagarens.  
45

 Nerep, Erik, Aktiebolagsrättsliga studier – särskilt om kapitalskyddet, 1:a Uppl. (Juristförlaget AB, 1994, 

Stockholm), sid. 60f.  
46

 Andersson, Jan, Om vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, 1:a Uppl., 

(Iustus Förlag, 1995, Uppsala), sid. 485f. 
47

 Nerep 1994, sid. 72 och Bjuvberg 2007, sid. 102. 
48

 Nerep 1994, sid. 73f.  
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3.3 Avdrag och avdragsförbudet 

I 16 kap. 1 § 1 st. IL stadgas en viktig huvudregel när det gäller beräkningen av inkomst av 

näringsverksamhet: ”Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kost-

nad.” Den viktigaste avgränsningen som görs mot huvudregeln är den i regeln om avdrags-

förbud för levnadskostnader i 9 kap. 2 § IL, som bland annat inkluderar gåvor
49

.  

 

För att avdrag för en utgift ska få göras i enlighet med huvudregeln måste det föreligga kausa-

litet mellan utgiften och förvärvandet av inkomst. Antingen har utgiften syftat till att ge in-

komst eller så har utgiften faktiskt gett inkomst även om den inte från början hade detta till 

syfte. För aktiebolag föreligger en klar presumtion för att deras utgifter uppfyller de allmänna 

kraven på avdragsrätt.
50

 Det som stämmer väl överens med det som sägs ovan, att aktiebolags 

huvudsyfte är att driva vinstgivande verksamhet. I RÅ 2000 ref. 31 anförde Regeringsrätten 

att det endast är i undantagsfall, när det framstår som uppenbart att en utgift inte varit till för 

att ge inkomst, som avdrag kan vägras. Som vi ska se nedan i kapitel 4.6 kan det dock upp-

komma regelkonkurrens mellan 16 kap. 1 § IL och 9 kap. 2 § IL.
51

  

 

I 16 kap. 9 – 11 §§ IL stadgas tre ytterligare avdragsregler. Varav den viktigaste för denna 

uppsats är regeln i 9 § som stadgar att ”[u]tgifter för forskning och utveckling som har eller 

kan antas få betydelse för näringsverksamheten ska dras av.”
52

  

  

                                                 
49

 Lodin 2009, sid. 280.  
50

 A.a. sid. 91ff och RÅ 2000 ref. 31.  
51

 Påhlsson, Robert, Avdrag för sponsring, Skattenytt 2000 sid 630-638, sid. 632 och Påhlsson 2007, sid. 59.  
52

 En utförligare beskrivning av regeln och en jämförelse mot avdragsförbudet i 9 kap. 2 § IL sker i kapitel 4. 
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4. Utgifter för forskning och utveckling 

4.1 Inledning - avdragsregeln 

I 16 kap. 9 § IL finns bestämmelsen om avdrag för FoU. Någon egentlig definition av begrep-

pet FoU ges inte i lagtexten. Det kan dock konstateras att begreppet är vidsträckt och att FoU-

verksamheten inte behöver vara rent vetenskaplig eller teoretisk.
53

   

 

Före införandet av avdragsregeln medgavs avdrag endast om kostnaderna var till för att för-

värva och bibehålla inkomster, jämför 16 kap. 1 § IL.
54

 Eftersom utgifter för FoU kan dras av 

redan med stöd av 16 kap. 1 § IL kan det verka överflödigt att ha en särskild bestämmelse 

som reglerar avdragsrätten för FoU.
55

 Bakgrunden till den är att praxis, innan regeln tillkom, 

var restriktiv när det gällde avdrag för utgifter för FoU. Med den gamla regleringen medgavs 

avdrag endast om forskningen hade haft en mera direkt eller påtaglig betydelse för bidrags-

givarens näringsverksamhet, så kallad målforskning
56

. Det fanns därför önskemål om mer 

ändamålsenliga avdragsregler. Avdragsrätten ifrågasattes inte när det gällde FoU som skedde 

inom det egna bolaget, eftersom det då i regel föreligger ett sådant samband som medför rätt 

till avdrag enligt huvudregeln i 16 kap. 1 § IL. Det var framförallt beträffande bidrag till ex-

ternt bedriven FoU som den dåvarande regleringen var omtvistad. I och med den nuvarande 

regleringen avgränsas inte längre avdragsrätten till enbart målforskning utan gäller även så 

kallad grundforskning. Grundforskning har enbart vetenskapliga syften och har ingen in-

riktning mot att lösa vissa specifika problem. Det krävs dock fortfarande ett visst samband 

mellan det bidragsgivande bolagets verksamhet och den FoU som bidraget riktar sig till för att 

avdragsregeln ska bli tillämplig. I propositionen till avdragsregeln stadgas att det inte bör krä-

vas mer än att det bidragsgivande bolaget har ett rimligt intresse av det FoU-arbete som bi-

draget riktar sig till.
57

 Det materiella innehållet i regeln har varit oförändrat sedan införandet 

1970.
58

   

                                                 
53

 Prop. 1970:135, sid. 31f, och Staberg, Lennart, Avdragsrätt för kostnader för forskning och utveckling (FoU), 

Skattenytt 1993 sid. 724-733, sid. 725ff. 
54

 Prop. 1999/2000:2 del 2, sid. 196.  
55

 Påhlsson, Robert, Festskrift till Gustaf Lindencrona – Avdrag för FoU-utgifter vid inkomstbeskattningen, 

(Nordstedts Juridik, 2003, Stockholm), sid. 380. 
56

 ”[…]forskning som är inriktad på lösandet av speciella praktiska problem,…” Prop. 1970:135, sid. 32. 
57

 Prop. 1970:135, sid. 5 och 27-33. 
58

 Lindencrona, Gustaf, Avdrag för bidrag till forskning, (odaterad promemoria, 2006), sid. 4. Se även Prop. 

1989/90:110, sid. 611f. 



22 

 

4.2 Sambandskravet 

4.2.1 Inledning 

Kravet på att FoU ska ha eller antas få betydelse för den skattskyldiges rörelse har kallats 

”sambandskravet”.
59

 Det krav som tidigare fanns på direkt motprestation är som synes nu 

borta. Det är dock så att kravet på rimligt intresse ändå är en gränsdragning som utesluter av-

dragsrätt för utgifter för viss FoU.
60

 Dit hör utgifter för sådan FoU som normalt faller helt 

utanför området för näringsverksamheten.
61

 Sambandskravet i bestämmelsen är lägre än vad 

det är i huvudregeln i 16 kap. 1 § IL och enligt förarbetena ska det bedömas milt.
62

 Det finns 

ett antal rättsfall där just kravet på samband prövats och nedan ska en redogörelse för ett antal 

av dem ske. 

 

4.2.2 Regeringsrättspraxis 

 RÅ 1976 ref. 105
63

 

I rättsfallet begärde Stora Kopparbergs Bergslags AB förhandsbesked angående om avdrag 

skulle medges för bidrag till miljövård. Vid tidpunkten var bolaget verksamt inom ett antal 

områden, bland annat inom skogs- och lantbruk och inom skogsindustrin. Bidraget skulle ges 

till WWF som i sin tur skulle finansiera vetenskapliga projekt med syfte att bland annat beva-

ra och vårda naturen. Några av dessa projekt hette ”Levande skog”, ”Varg” och ”Utter”. 

Regeringsrätten anförde att avdrag skulle medges för projektet ”Levande skog”, men inte för 

de andra. Detta ställningstagande motiverades inte. Det har framförts att rättsfallet innebär, att 

även utgifter för sådan forskning som har ett visst samband med näringsverksamhetens om-

råde utesluts från avdragsrätten. Mot bakgrund av domen kan det antas att det krav på rimligt 

intresse som framförts i propositionen innebär att avdrag inte medges för forskning som till 

viss del sker på ett område som är av betydelse för näringsverksamheten. Det krävs ett tydli-

gare samband.
64

   

 

 RÅ 1987 not. 440 och RÅ 1990 ref. 114 

I RÅ 1987 not. 440 medgavs ICA avdrag för en donation som lämnats till Cancerfonden för 

att användas för forskning inom området cancer-kost-hälsa. Regeringsrätten tog fasta på att 

                                                 
59

 Staberg 1993, sid. 727.  
60

 Påhlsson 2003, sid. 382.  
61

 Prop. 1970:135, sid. 33. 
62

 Staberg 1993, sid. 727ff, Lodin 2009, sid. 282.  
63

 Referat från Påhlsson 2003, sid. 386f. 
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det i förarbetena sägs att det inte ska krävas mer än att den skattskyldige har ett rimligt intres-

se av det arbete som bekostas av bidraget. Eftersom ICA är verksamt inom bland annat områ-

dena för livsmedelshandel och produktion av livsmedel fann Regeringsrätten att forskning 

inom området för cancer-kost-hälsa kunde antas få betydelse för ICA:s verksamhet. Det kan 

påpekas att det således inte spelar någon roll för avdragsrätten att andra än bidragsgivaren kan 

dra nytta av det FoU-arbete som bidraget går till
65

.  

 

I RÅ 1990 ref. 114 medgavs A AB, som bedrev verksamhet inom bildelsbranschen, inte av-

drag för en donation som lämnats till stiftelsen X:s cancerfond. Donationen var avsedd att 

främja forskning inom tumörsjukdomarnas område. Regeringsrätten konstaterade att avdrags-

rätten för bidrag till FoU liberaliserades genom införandet av 16 kap. 9 § IL, men att de nya 

reglerna ändå förutsätter ett visst samband mellan bolagets verksamhet och den FoU som ut-

förs för att bidraget ska få dras av. Regeringsrätten fann att det inte fanns ett sådant samband.  

 

 RÅ 1988 ref. 88
66

 och RÅ 1991 not. 24 

Bolaget Lars C Consult medgavs avdrag för bidrag till stiftelsen Lars Th C:s fond. Stiftelsen 

hade som ändamål att gynna forskning inom området miljö- och energiteknik. Även här tog 

man fasta på att det i propositionen enbart ställs krav på rimligt intresse. Regeringsrätten kon-

staterade även att avsättningar som ett bolag gjort till en stiftelse ska anses som jämställda 

med sådana kostnader som är direkt avdragsgilla hos bolaget. Regeringsrätten fann att stiftel-

sens ändamål föll inom ramen för bolagets verksamhet. Av rättsfallet kan man dra slutsatsen 

att den motprestation som krävs för avdrag enligt 16 kap. 9 § IL inte måste utföras av bi-

dragsmottagaren själv
67

. Även i RÅ 1991 not. 24 medgavs avdrag för ett bidrag till en stiftelse 

med hänvisning till uttalandena i propositionen.  

 

 RÅ 1991 ref. 71 

Två arkitektföretag ämnade gå samman och som ett moment i samgåendet avsåg bolagen att 

göra avsättningar till en nybildad stiftelse. Stiftelsens ändamål skulle vara att främja forskning 

inom områden av betydelse för arkitektföretagen, men stiftelsen skulle även vidmakthålla det 

löntagarägande som tidigare rått i bolagen. Regeringsrätten ansåg att den verksamhet som 

stiftelsen skulle bedriva kunde få en sådan betydelse för bolagen att avdrag skulle kunna 
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24 

 

medges, men att det vid bedömningen även är av betydelse om bidragen verkligen kommer 

forskning till godo eller inte. Eftersom det fanns två syften med stiftelsen kunde det inte vara 

säkert att stiftelsen skulle fullfölja ändamålet att bidra till forskning inom områden av betydel-

se för bolagen. Avdrag medgav inte. Av RÅ 1991 ref. 71 kan slutsatsen dras att det måste gå 

att någorlunda säkert fastställa att den som mottar bidraget, oavsett om det är en stiftelse som 

sedan vidareförmedlar det eller en enskild forskare, verkligen använder bidraget på avsett 

sätt
68

.
 
I RÅ 2000 not. 158 konstaterade Regeringsrätten att om bidragsmottagaren bedriver 

både FoU och annan verksamhet krävs det att bidraget villkoras på så sätt att det endast kan 

användas för FoU.   

  

4.2.3 Kammarrättspraxis 

 Kammarrättsdom, Mål nr: 6837-03 (Sapa-domen) 

Frågan i målet var om Sapa AB skulle medges avdrag för ett bidrag till Handelshögskolan i 

Stockholm. Kärnverksamheten för Sapa AB var att tillverka aluminium- och plastprodukter. 

Enligt bolaget låg forskningen inom området för bolagets verksamhet och det anförde även att 

framförallt forskning inom bland annat entreprenörskap, marknadsföring och distribution var 

av vikt för bolaget. Kammarätten började med att konstatera att det såväl i förarbeten och i 

praxis uppställs ett krav på samband mellan bolagets verksamhet och det forskningsarbete till 

vilket bidraget lämnas. De finns inget krav, enligt Kammarrätten, på att bidraget ska lämnas 

till något specifikt forskningsändamål, men sambandet mellan forskningsverksamheten och 

bidragsgivarens verksamhet bör vara större än att näringslivet i allmänhet främjas. Kammar-

rätten ansåg att den nytta bolaget skulle få av forskningen var av sådan allmän karaktär att 

avdrag inte kunde medges. Bolaget överklagade till Regeringsrätten, men prövningstillstånd 

medgavs inte
69

.  

 

En slutsats som dragits i doktrinen av Sapa-domen är att det för avdrag krävs att den FoU som 

erhåller bidraget måste få betydelse för själva tillverkningen av bolagets produkter och inte 

endast för försäljningen av produkterna, eller för bolagets organisation.
70
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4.3 Tillämpningen av avdragsregeln 

Efter den ovan gjorda genomgången kan det konstateras att syftet med införandet av avdrags-

regeln, att åstadkomma en liberal praxis ifråga om avdrag
71

, till viss del har lyckats och att 

utrymmet för avdrag i dag får anses som större än innan regeln infördes.
72

 Som huvudregel 

kan sägas att avdragsrätt borde föreligga, utan att det krävs någon närmare prövning av FoU 

betydelse för det donerande bolaget, när FoU sker inom det område som företaget har sin 

verksamhet.
73

 Det krävs inte några direkta motprestationer, mottagaren behöver inte leverera 

något forskningsresultat, utan ren grundforskning godtas och det krävs inget faktiskt forsk-

ningsbehov hos bidragsgivaren för att avdragsrätt ska finnas. Det krav som ställs på att FoU 

ska ligga inom bolagets näringsverksamhet har dock medfört vissa tolkningsproblem.
74

 Även 

om det i propositionen sägs att sambandskravet ska bedömas mycket generöst, har bedöm-

ningen i rättspraxis inte varit fullt så frikostig.
75

 Här kan bland annat nämnas RÅ 1976 ref. 

105, där det kan ifrågasättas om det verkligen bara var projektet ”Levande skog” som hade ett 

samband med näringsverksamheten. I doktrinen uttalades, som ovan nämnts, att även utgifter 

för sådan forskning som hade ett visst samband med näringsverksamhetens område uteslöts 

från avdragsrätten.
76

        

 

Det har uttalats i doktrinen att Regeringsrätten har gett sig själv svåra gränsdragningsproblem 

när det gäller bedömningen av om FoU ligger inom bolagets näringsverksamhet. Som exem-

pel tas domarna i RÅ 1987 not. 440 och RÅ 1990 ref. 114 upp. Det är allmänt känt att både 

mat och utsläpp från bensindrivna fordon kan ha samband med cancer. Därför har man ställt 

sig frågan varför inte avdrag medgavs i båda fallen.
77

 Det har framförts att ett skäl till att av-

drag inte medgavs i RÅ 1990 ref. 114 kan ha varit att Regeringsrätten ansåg att donationen 

inte var specifikt riktad till just forskning inom området för just bilavgaser och cancer. Det 

synsättet är dock svårt att förena med RÅ 1988 ref. 88 och syftet med införandet av avdrags-

regeln.
78

 Även Sapa-domen är ett exempel på problematiken. Av den domen kan slutsatsen 

dras att bidrag till FoU, som inte har någon betydelse för tillverkningen av bolagets produkter, 

inte är avdragsgill. I Sapa-domen konstaterades att kärnverksamheten för Sapa AB var att 
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tillverka aluminium- och plastprodukter, men hör det inte till ett bolags kärnverksamhet att 

också se till att det som tillverkas även säljs? Här kan det tyckas som att Kammarrätten tolkat 

kravet på att FoU ska ligga inom bolagets näringsverksamhet hårdare än vad som avses i pro-

positionen. Angående Sapa-domen har det uttalats att ”[r]ätten uppenbarligen bortsett från 

att försäljningen är precis lika nödvändig för genereringen av bolagets intäkter som till-

verkningen.”
79

  

 

Det kan konstateras att när det rör sig om forskning som, enligt Regeringsrätten, bedrivs utan-

för bolagets näringsverksamhet krävs att bolaget kan visa på konkreta omständigheter som 

gör det antagligt att forskningen kommer vara bolaget till nytta. Om FoU är av en sådan all-

män karaktär att den kan ha betydelse för all näringsverksamhet medges inte avdrag.
80

    

 

4.4 Kan avdragsregel i 16 kap. 9 § verka ogynnsamt?   

Som ovan nämnts kan det konstateras införandet av 16 kap. 9 § IL har medfört att avdrags-

rätten för donationer till FoU liberaliserades.
81

 Frågan är om tillämpningen av regeln har blivit 

lika liberal som det åsyftades i propositionen. I propositionen uttalades: ”Med anledning av 

påpekanden i några remissyttranden vill jag framhålla att, vad särskilt forskningsarbetet be-

träffar, detta kan omfatta – förutom teknisk forskning på industrins, jordbrukets och skogs-

brukets områden – även andra slags forskning, såsom kommersiell och företagsekonomisk 

forskning, forskning om arbetspsykologi, arbetshygien och arbetsskydd, personalvård, infor-

mationsteknisk forskning, m.m.”
82

 Det anges även att avdragsrätten ska omfatta kostnader för 

FoU som endast indirekt eller först på längre sikt kan antas få betydelse för närings-

verksamheten.
83

 Mot bakgrund av uttalandet i propositionen angående kravet på rimligt in-

tresse har det i doktrin anförts att det inte finns något krav på att bidragsgivaren ska få någon 

form av ekonomisk fördel eller vinning i förhållande till sina konkurrenter för att avdrag ska 

medges.
84

 I propositionen anges dock som sagt även att kostnader som normalt faller helt 

utanför näringsverksamheten utesluts från avdragsrätten. I propositionen görs ett försök till att 

precisera vad sådana kostnader skulle kunna vara. Som exempel på sådan FoU nämns forsk-

ning inom humanism med mera. Sedan måste FoU ske inom den egna branschen, och som 
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exempel nämns att ett verkstadsföretag inte ska få avdrag för en donation till forskning inom 

växtförädling.
85

  

 

I propositionen anges, som nämnts ovan i kapitel 4.1, att avdragsregeln ska gälla även för 

grundforskning. Det anges även att det är ett allmänt intresse att bolag i större utsträckning 

satsat på grundforskning och att sådan forskning inte hämmas av skattelagstiftningen.
86

 Med 

propositionen som bakgrund anser jag att regeln i 16 kap. 9 § IL till sitt syfte inte är ogynn-

sam. Den borde inte heller minska incitamenten för aktiebolag att donera till sådan FoU som 

bolaget har ett rimligt intresse av. Jag anser dock att tillämpningen av regeln i praxis inte har 

varit lika förmånlig som propositionen förespråkar. I RÅ 1976 ref. 105, RÅ 1990 ref. 114 och 

i Sapa-domen vägrades avdrag för donationer till FoU som i alla fallen kan anses ha haft ett 

visst samband med näringsverksamheten.
87

  

 

Gällande Sapa-domen sägs det klart och tydligt i propositionen, vilket framgår av citatet ovan, 

att företagsekonomisk forskning är sådan forskning som omfattas av avdragsregeln. Sådan 

forskning borde i de flesta fallen även anses vara av rimligt intresse för ett donerande bolag. 

Försäljningen borde vara lika viktig för ett bolag som tillverkningen av dess produkter. Detta 

borde även gälla bland annat bolagets organisation och personalens välbefinnande
88

. Vid en 

jämförelse med de exempel på FoU som faller helt utanför näringsverksamheten som görs i 

propositionen
89

 anser jag att det är klart företagsekonomisk forskning, i de flesta fallen, inte är 

sådan forskning. Eftersom avdragsregeln omfattar grundforskning krävs det inte att forsk-

ningen är till för att lösa specifika problem
90

. Att företagsekonomisk forskning är av allmän 

karaktär och kan gynna hela näringslivet ska för avdragsregelns tillämpning inte spela någon 

roll, vilket fastställdes i RÅ 1987 not. 440.  

 

Gällande RÅ 1990 ref. 114 anser jag att Regeringsrätten inte tillämpar avdragsregeln på det 

sättet som propositionen förespråkar. Som ovan i kapitel 4.3 nämndes kan det verka som om 

att Regeringsrätten tyckte att det skulle krävas att donationen riktade sig specifik till forskning 

som rörde sambandet mellan cancer och bilavgaser. Ett sådant krav anser jag strida mot pro-
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positionens uttalande om att avdragsregeln ska gälla även för grundforskning.
91

 Det har, som 

ovan nämnts, framförts att det borde föreligga ett sådant orsakssamband mellan cancer och 

bilavgaser att avdrag skulle ha medgetts i fallet,
92

 vilket jag håller med om.      

 

Mot bakgrund av den rättsekonomiska utgångspunkt som redogjorts för ovan i kapitel 2.4 

anser jag att dagens tillämpning av regeln i 16 kap. 9 § IL till viss del får anses verka ogynn-

samt för att antalet privata donationer ska kunna öka. SUHF har uttalat att det är viktigt att 

skapa incitament för aktiebolag att fortsätta stödja och även utöka sitt stöd till FoU och ”[a]tt 

inte uppmuntra stöd även till FoU på andra områden än ett företags kärnområden förefaller 

kontraproduktivt i förhållande till målsättningen att Sverige ska vara en ledande kunskapsna-

tion.”
93

 Även i doktrinen har det, mot bakgrund av att universitet i dag mer än någonsin är 

beroende av att få hjälp av näringslivet för att finansiera sin FoU, uttalats att det just nu är 

särskilt viktigt att de ambitioner som låg bakom införandet av 16 kap. 9 § IL verkligen kom-

mer till uttryck i rättstillämpningen.
94

 Jag anser därför att avdragsregeln, eller åtminstone dess 

tillämpning, behöver förändras för att bättre gynna donationer till FoU och uppfylla sitt ur-

sprungliga syfte.   

 

4.5 Hur ska en förändring ske? 

Som jag ovan nämnde anser jag att avdragsregeln i 16 kap. 9 § IL till sitt syfte inte kan anses 

verka ogynnsamt för aktiebolag att donera till sådan FoU som bolagen kan antas ha rimligt 

intresse av. Eftersom det är avdragsregelns tillämpning i praxis som medfört den snäva tolk-

ningen kan det tyckas att en ändring av den nuvarande lydelsen är omotiverad. Regerings-

rätten borde med stöd av förarbetena kunna förändra sin tillämpning av regeln.  

 

Hur ska en tolkning och tillämpning av avdragsregeln de sententia ferenda då ske? Det som 

varit problematiskt i RÅ 1976 ref. 105, RÅ 1990 ref. 114 och i Sapa-domen är som sagt tolk-

ningen av begreppet rimligt intresse, sambandskravet. I praxis har man i stor utsträckning 

hänvisat till uttalanden i propositionen. Enligt mig har man dock valt att bortse från vissa kla-

ra uttalanden. Visserligen uttalas det att den viktigaste forskningen för bolag är sådan forsk-

ning som går ut på att undersöka nya tillverkningsprocesser och produktionsmetoder, men det 
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sägs även klart och tydligt att även forskning inom exempelvis företagsekonomi och arbets-

hygien är sådan forskning som omfattas av avdragsregeln
95

. I propositionen nämns humansim 

som ett exempel på sådan forskning som normalt inte omfattas av avdragsregeln
96

. Genom 

denna avgränsning anser jag att det från avdragsregeln enbart utesluts sådan FoU som normalt 

inte kan anses ha någon som helst betydelse för ett bolags näringsverksamhet, vilket också 

sägs i propositionen. Om FoU har betydelse för bolagets tillverkning, organisation, marknads-

föring eller någon annan del av näringsverksamheten borde för tillämpningen av avdrags-

regeln vara irrelevant. Om forskningen kan komma att få betydelse för flera andra bolag än 

det donerande, som exempelvis företagsekonomisk forskning och allmän cancerforskning, ska 

inte göra någon skillnad för avdragsregelns tillämpning, RÅ 1987 not. 440. 

 

Således anser jag att Regeringsrätten ska, för att uppfylla syftet med införandet av avdrags-

regeln, förändra sin tillämpning av avdragsregeln på så sätt att det vid bedömningen av om 

FoU-utgiften har eller kan antas få betydelse för näringsverksamheten tas mer fasta på att 

kravet inte är högre ställt än att forskningen normalt inte ska falla helt utanför det donerande 

företagets näringsverksamhet. Den enda forskningen som ska undantas från avdragsregeln är 

sådan forskning som det donerande bolaget inte på något sätt kan få nytta av. 

 

4.6 Sponsring; ett annat sätt 

4.6.1 16 kap. 1 § IL istället för 16 kap. 9 § IL 

Sambandskravet mellan utgifter och intäkter är, som ovan i kapitel 4 nämnts, lägre i 16 kap. 9 

§ IL än vad det är enligt huvudregeln i 16 kap. 1 § IL. Således är det naturligt att vända sig till 

16 kap. 9 § IL för att få avdrag vid donationer till FoU. Det är dock så att donationer till FoU 

kan ha flera olika ändamål. Ändamålet kan vara att FoU ska utveckla nya produkter för bola-

get eller rationalisera organisationen. Sådana donationer faller självklart in under 16 kap. 9 § 

IL, men bidrag till FoU kan även ske på grund av andra skäl, exempelvis i marknadsförings-

syfte i form av sponsring. Om ett bolag donerar till sådan FoU som helt faller utanför bolagets 
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näringsverksamhet får bolaget inget avdrag med stöd av 16 kap. 9 § IL, utan det är 16 kap. 1 § 

IL som kan komma att tillämpas.
97

  

 

4.6.2 Vad är sponsring98  

Det finns två rekvisit för vad som ska betecknas som sponsring. Det första rekvisitet är att det 

ska vara fråga om ett avtalsförhållande mellan två jämbördiga parter som ingås på affärs-

mässiga villkor. Sponsringsavtalet ska ge ekonomiska fördelar i framtiden för båda parter. Det 

andra rekvisitet är att sponsringen ska användas som ett marknadsföringsverktyg som kan 

jämställas med exempelvis tv- och tidningsreklam. Av dessa rekvisit framgår att benefika 

handlingar utesluts eftersom sponsorn måste få ekonomiska fördelar. Det är dock så att de 

ekonomiska fördelarna för sponsorn inte måste överföras direkt från det sponsrade subjektet 

utan att det kan vara fråga om värden som uppkommer hos sponsorn, exempelvis förbättrad 

goodwill. Det krävs inte att det finns något samband mellan sponsorn och det sponsrade sub-

jektet.
99

 

 

4.6.3 Avdragsrätt för sponsring 

Från företagsekonomiskt perspektiv är sponsring att betrakta som marknadsföring. Det finns 

inga särskilda skatterättsliga regler om avdragsrätt för sponsring eller för andra marknads-

föringsåtgärder, utan de faller in under den allmänna avdragsregeln i 16 kap. 1 § IL. Att hitta 

sambandet mellan kostnader och intäkter vid sponsring, som inte marknadsför en viss produkt 

utan det sponsrande företagets namn, har visats sig vara svårt.
100

 När det gäller det nuvarande 

rättsläget gällande avdragsrätt för sponsring tar det sin utgångspunkt i RÅ 2000 ref. 31.
101

   

 

I rättsfallet fastställde Regeringsrätten vad som krävs för att få avdrag för sponsring. Rätts-

fallet har varit omdiskuterat i doktrinen
102

 och här följer en kort redogörelse av Regerings-

rättens dom.  
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Procordia hade tecknat avtal med Kungliga Operan, nedan kallad Operan, om huvudsponsor-

skap för Operans internationella verksamhet. Enligt avtalet fick Procordia rätten att, i sin 

marknadsföring, nämna att bolaget var huvudsponsor åt Operans internationella verksamhet. 

Procordia fick även ett antal direkta motprestationer från Operan, bland annat tillgång till fem 

egna föreställningskvällar på operan per år och möjlighet att anordna olika former av mottag-

ningar. Regeringsrätten konstaterade att det med sponsring i regel ska förstås ”[…] att ett 

företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, kulturell eller an-

nars allmännyttig natur.” Regeringsrätten konstaterade också att det finns en presumtion om 

att ett aktiebolags utgifter uppfyller de krav som uppställs i 16 kap. 1 § IL för avdragsrätt. Det 

som måste avgöras är om avdragsrätten bortfaller på grund av avdragsförbudet för gåvor i 9 

kap. 2 § IL.  

 

Det föreligger inte någon gåva, enligt Regeringsrätten, om mottagaren utfört motprestationer 

som motsvarar den lämnade sponsorersättningen eller om det finns en stark anknytning mel-

lan sponsorns och mottagarens verksamhet. Regeringsrätten kom fram till att sponsorer-

sättningen i fallet inte skulle träffas av avdragsförbudet för gåvor till den del som kunde hän-

föras till de direkta motprestationerna. Den del av sponsorersättningen som inte kunde hänfö-

ras till dessa skulle, med hänsyn till att det inte fanns någon stark anknytning mellan Procor-

dia och Operan, anses som gåva. Att sponsringen kunde vara kommersiellt motiverad på 

grund av att den var till för att förbättra Procordias goodwill kunde inte, enligt Regeringsrät-

ten, innebära att sponsringen förlorade sin karaktär av gåva.    

 

Som synes avviker Regeringsrättens definition av sponsring från den som finns i den ekono-

miska litteraturen. Regeringsrätten beaktar endast överföringen från sponsorn och inte att 

sponsringen normalt ska leda till ekonomiska fördelar för båda parter. Regeringsrätten beaktar 

heller inte att det ska vara fråga om ett avtalsförhållande som ingås på affärsmässiga vill-

kor.
103

  

  

4.6.3.1 Domens efterspel - Vad krävs för avdragsrätt? 

Ett aktiebolags utgifter presumeras, som ovan nämnts, uppfylla kriterierna i 16 kap. 1 § IL 

och det gäller således även sponsringsutgifter. Finns det inga direkta motprestationer som står 

i proportion till det givna bidraget presumeras dock, enligt Regeringsrätten, även en inte av-
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dragsgill gåva föreligga. Det uppkommer således regelkonkurrens mellan avdragsregeln i 16 

kap. 1 § IL och avdragsförbudet för gåvor. Med stöd av principen om lex specialis fällde Re-

geringsrätten avgörandet till avdragsförbudets fördel.
104

   

 

Av domen kan således konstateras att förekomsten av direkta motprestationer är av stor vikt 

vid bestämmandet av om avdragsförbudet för gåvor är tillämpligt eller inte. Andra mot-

prestationer av mer indirekt karaktär som exempelvis rätten att förknippas med det sponsrade 

objektet, goodwill, beaktas inte vid bedömningen av om avdrag ska medges.
105

  

 

Inställningen från RÅ 2000 ref. 31 har fortsatt att gälla i underrättspraxis där underrätterna i 

nästan varje fall har konstaterat att avdragsförbudet för gåvor varit tillämpligt och liksom i 

RÅ 2000 ref. 31 gjort en uppdelning mellan inte avdragsgill gåva och avdragsgill kostnad.
106

 

Även skatteverket har i sina riktlinjer angett att avdrag ska medges i den mån som den spons-

rade utför direkta motprestationer.
107

   

 

Efter domen i RÅ 2000 ref. 31 kan slutsatsen dras att den skatterättsliga definitionen av gåva 

är vidare än den aktiebolagsrättsliga.
108

 Inte enbart ”rena” gåvotransaktioner faller in utan 

även transaktioner som kan ha ett kommersiellt syfte. Den stora skillnaden ligger vid skatte-

rättens krav på direkta motprestationer. Som ovan nämndes i kapitel 3.2.4 läggs det även inom 

aktiebolagsrätten vikt vid mottagarens motprestationer, men det undersöks även vilket syfte 

som transaktionen har. Har transaktionen ett kommersiellt syfte ska den inte ses som en gåva 

även om det föreligger en värdediskrepans mellan prestationerna.  

 

Skälet till att Regeringsrätten fann att det i RÅ 2000 ref. 31 var regelkonkurrens mellan 16 

kap. 1 § IL och 9 kap. 2 § IL borde vara dess definition av sponsring.
109

 Regeringsrätten för-

utsätter närmast att sponsring är en ensidig prestation som sponsorn gör utan affärsmässiga 

skäl, således en gåva.
110

 Hade Regeringsrättens definition av sponsring varit densamma som 
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 Påhlsson 2007, sid. 59. 
105

 Bjuvberg 2007, sid. 105.  
106

 A.a., sid. 106. Där ger Bjuvberg även ett antal exempel på underrättspraxis.  
107

 Skatteverkets riktlinjer – Avdragsrätt för sponsring, 2005-06-27. Det har i doktrin anförts att skatteverket i 

sina riktlinjer faktisk intar en mer restriktiv linje när det gäller avdrag för sponsring än vad Regeringsrätten gjor-

de i RÅ 2000 ref. 31. Se bland annat: Lodin 2009, sid. 98, Munck-Persson 2006, sid. 46 och Bjuvberg 2007, sid 

110. Även Stockholms Handelskammare har fört fram denna åsikt i en rapport, Förslag om förändrade regler 

för sponsring, Rapport 2006:3, sid. 14.    
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 Se även Bjuvberg 2007, 106ff.  
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 Bjuvberg 2007, sid. 107 och 110. 
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 Se även Munck-Persson 2006, sid. 45. 
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den i den ekonomiska litteraturen hade antagligen avdrag medgetts, eftersom den då hade 

setts som en vanlig affärshändelse.
111

  

 

4.6.4 Kan förhållandet mellan 16 kap. 1 § IL och 9 kap. 2 § IL verka ogynnsamt?  

Huvudskälet till att bolag väljer sponsring som marknadsföringsverktyg är möjligheten att 

förknippas med det sponsrade objektet. För det sponsrande bolagets del och ur en företags-

ekonomisk synvinkel behöver det inte vara fråga om direkta motprestationer från mottagaren 

av sponsringen, utan sponsring ses som en reklamåtgärd som är till för att förbättra bolagets 

goodwill.
 112

   

 

Det är klart att både aktiebolagsrätten och den ekonomiska innebörden av sponsring stadgar 

att det inte rör sig om en gåva utan att sponsring är ett affärsmässigt avtal som ska gynna båda 

parter. Därför anser jag att det mycket sällan kan vara så att ett aktiebolag ingår ett spons-

ringsavtal på andra än affärsmässiga grunder. Denna ståndpunkt har tidigare uttalats i doktri-

nen:  

”Enbart i de fall då det är företagets ägares personliga preferenser är helt avgörande för att 

visst subjekt understöds bör gåvoavsikt anses föreligga.”
113

 

 

”I min värld är det fullkomligt uteslutet att ett publikt företag ägnar sig åt sponsring utan att 

ställa krav på att motprestationerna skall betala sig.”
114

 

Det kan därför konstateras att aktiebolag oftast ingår sponsringsavtal i syfte att utgiften ska 

förvärva eller behålla inkomster.  

 

Det förhållande som finns idag mellan 16 kap. 1 § IL och 9 kap. 2 § IL och det krav på direkta 

motprestationer som ställs i skatterätten borde inverka negativt på bolags incitament att spons-

ra exempelvis FoU. Vid sponsring borde det, i de flesta fall, inte vara tal om gåva från aktie-

bolagets sida. Med ett aktiebolagsrättsligt perspektiv kan ett aktiebolag inte ens ge en gåva om 

inte bolagsstämman eller styrelsen fattat beslutet. När det gäller sponsring är det troligt att det 
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 Se Påhlsson 2007, sid. 70f. Där Påhlsson anför att Regeringsrätten inte tar hänsyn till om sponsorn har som 

långsiktig aviskt att öka och bibehålla sina intäkter.  
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 Bjuvberg 2007, sid. 102 och 104. 
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 A.a., sid. 108. 
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varken är bolagsstämman eller styrelsen som fattat beslutet, utan aktiebolagets marknadsav-

delning
115

.  

 

Vid företagsbeskattningen är det en grundläggande princip att bolaget självt gör den affärs-

mässiga bedömningen angående om bolaget ska inleda ett affärsförhållande. Det är även så att 

det är tillåtet för bolag att göra dåliga affärer utan att förlora rätten till avdrag.
116

 En annan 

utgångspunkt som framförts i doktrin är att det inte är och inte ska vara skatteverkets eller 

domstolarnas uppgift att avgöra vad som är en kommersiellt riktig och motiverad marknadsfö-

ringsåtgärd.
117

 Det kan även påminnas om att Regeringsrätten själv i RÅ 2000 ref. 31 konsta-

terade att det endast är i undantagsfall, när det framstår som uppenbart att en utgift inte varit 

till för att ge inkomst, som avdrag kan vägras
118

. Sponsring borde med dessa utgångspunkter 

inte kunna ses som gåva ens skatterättsligt.  

 

Enligt mig kan därför en regelkonkurrens mellan 16 kap. 1 § IL och 9 kap. 2 § IL, som i RÅ 

2000 ref. 31, mycket sällan uppstå.
119

 Som grund för denna slutsats är det vinstsyfte som ak-

tiebolag har. Enligt min mening borde det vara sällsynt att ett aktiebolag företar en förmögen-

hetsöverföring utan att det är affärsmässigt motiverat
120

. Syfet med sponsring borde vara att 

förbättra bolagets goodwill och image, ett sätt att komplettera den vanliga marknads-

föringen
121

. 

 

Jag anser att dagens tillämpning av 9 kap. 2 § IL medför att avdragsregeln i 16 kap. 1 § IL 

inte efterlevs. Det krav på direkta motprestationer som ställs för att avdragsförbudet för gåvor 

inte ska bli tillämpligt beaktar inte de långsiktiga affärsmässiga skäl som ofta sponsring har. 

Det behövs därför en förändring av rättstillämpningen så att transaktioner, som från bolagets 

synvinkel är affärsmässiga, inte skatterättsligt behandlas som gåvor.  

 

4.6.5 Hur ska en förändring ske? 

Jag anser att dagens regler inte förhindrar en tillämpning av 16 kap. 1 § IL och 9 kap. 2 § IL 

som tar mer hänsyn till de indirekta motprestationer som erhålls vid sponsring, något som 
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även regeringen gett uttryck för
122

, men jag anser ändå att en lagändring bör ske. Det beror på 

att skatteverkets rekommendationer och domstolarna har fortsatt att kräva direkta motpresta-

tioner för att avdrag ska medges.
123

  

 

En lagförändring ska, enligt mig, ske på ett sådant sätt att transaktioner från aktiebolag som är 

affärsmässigt motiverade inte faller in under avdragsförbudet för gåvor. Förekomsten av di-

rekta motprestationer ska inte längre negativt avgränsa gåvobegreppet inom skatterätten utan 

även indirekta motprestationer ska beaktas. Gåvobegreppet inom skatterätten ska vara det-

samma som inom civilrätten och aktiebolagsrätten. En gåva ska således vara en frivillig trans-

aktion där det föreligger en värdediskrepans mellan donatorns och mottagarens prestationer 

och som inte är affärsmässigt motiverad.  

 

Stockholms Handelskammare har i en rapport föreslagit en sådan lagändring. Enligt förslaget 

ska ett tredje stycke i 9 kap. 2 § IL tillkomma.
124

  

 

 9 kap. 2 § 3 st. IL  

”En utgift som är affärsmässigt betingad utgör inte gåva.”   

   

Jag finner att införandet av ett tredje stycke i 9 kap. 2 § IL skulle få den effekt som jag ovan 

eftersträvar. Under begreppet ”affärsmässigt betingad” faller utgifter för sponsring in En så-

dan lagförändring som Stockholms Handelskammare har föreslagit anser jag skulle medföra 

att en mer korrekt bild av sponsring etableras i svensk skattelagstiftning. En bild där det lång-

siktiga affärsmässiga skälet bakom utgiften erkänns.     
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 Skr. 2003/04:175, sid. 11ff.   
123

 Detta har tidigare framförts av Bjuvberg, se Bjuvberg 2007, sid. 110f. 
124

 Stockholms Handelskammare, Rapport 2006:3, sid. 4.  
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5. Benefika överföringar 

5.1 Inledning 

Även om de förändringar som jag ovan i kapitel 4 föreslår blir verklighet finns det idag ingen 

avdragsrätt för helt benefika donationer. Skulle ett aktiebolag donera till FoU som inte har 

någon betydelse för bolagets näringsverksamhet utan att donationen är affärsmässigt motive-

rad faller donationen in under avdragsförbudet för gåvor i 9 kap. 2 § IL. Som ovan nämnts 

finner jag att det borde vara ovanligt att ett aktiebolag företar en förmögenhetsöverföring utan 

att det är affärsmässigt motiverat
125

. Även om det är så, kan det självklart hända. 17 kap. 5 § 

ABL stadgar möjligheten för aktiebolag att donera medel till allmännyttiga ändamål. 

 

5.2 Tidigare avdragsrätt 

Som ovan i kapitel 3.1 nämndes har avdragsförbudet för gåvor varit en del av svensk skatte-

rätt sedan tillkomsten av KL. Det är dock så att avdragsförbudet genombrutits vid ett par till-

fällen. Ett exempel är förordningen (1975:127) om avdrag för bidrag till viss forskning. I för-

ordningen stadgades att en skattskyldig rörelse fick göra avdrag för donationer till bland annat 

svenska universitet och högskolor, om donationen avsåg FoU-arbete. I samband med skattre-

formen 1990 upphävdes förordningen, eftersom den ansågs strida mot delegationsförbudet i 

Regeringsformen.
126

 

 

5.3 Bör en vidare avdragsrätt införas? 

Den avdragsrätt som fanns i förordning (1975:127) och dess avskaffande har kommenterats i 

doktrinen. Det var naturligt att den avskaffades med tanke på delegationsförbudet, men av-

skaffandet har medfört viss problematik. Det kan konstateras att den avdragsrätt som fanns i 

och med förordningen var vidare än den som medges i 16 kap. 9 § IL, eftersom bidrag till 

universitet och högskolor generellt var avdragsgilla. Det fanns i förordningen inget krav på 

koppling till givarens verksamhet överhuvudtaget och den effekt som avskaffandet fick var att 

en tidigare befintlig avdragsrätt för donationer till FoU inskränktes avsevärt.
127
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Såsom uttalats i doktrinen är den nuvarande regleringen, framförallt med tanke på tillämp-

ningen av 16 kap. 9 § IL i praxis, inte lika gynnsam som regleringen var när förordning 

(1975:127) var tillämplig. Vid avskaffandet av förordningen anförde departementschefen föl-

jande motivering: ”Avsikten med bemyndigandet i fråga om FoU-bidrag har inte varit att til-

lskapa en avdragsrätt som inte följer den generella regeln utan att förenkla förfarandet, und-

vika tvister och göra det enklare för en bidragsgivare att överblicka skattekonse-

kvenserna.”
128

 Oavsett vad avsikten med förordningen var, kan konstateras att tillämpningen 

av den medförde en vidare avdragsrätt än den som följer av 16 kap. 9 § IL och att avdrags-

rätten för donationer till forskning inskränktes när förordningen avskaffades. 

 

Som ovan nämnts i kapitel 4.4 stadgas i propositionen till 16 kap. 9 § IL att forskning inom 

humaniora är sådan FoU som vanligtvis inte kan anses falla inom ramen för avdrag. Således 

skulle ett aktiebolag som utan affärsmässiga skäl och krav på direkta eller indirekta mot-

prestationer donerar medel till sådan FoU inte få avdrag för donationen. Innan avskaffandet 

av förordning (1975:127) skulle dock avdrag ha medgetts för en sådan donation som skett till 

ett universitet eller en högskola. I och med avskaffandet av förordningen kan således slutsat-

sen dras att incitamenten hos aktiebolag att donera till forskning inom humaniora och annan 

forskning, som inte kan anses vara av sådan art att den är av betydelse för ett aktiebolags när-

ingsverksamhet, blivit avsevärt mindre. Det kan även konstateras att det i Sverige har varit 

svårt att få medel för forskning inom det teologiskt-humanistiskt-juridiskt-samhällsveten-

skapliga området.
129

       

 

Det kan fastställas att ett aktiebolags donation till FoU får olika skatterättsliga konsekvenser 

beroende på om den sker till FoU som kan komma att ha betydelse för näringsverksamheten 

eller om den sker till FoU som inte kan antas få någon betydelse. Som konstaterats ovan i 

kapitel 4.3 krävs det inte, för avdrag enligt 16 kap. 9 § IL, att donatorn får någon direkt mot-

prestation och det krävs inte heller att donatorn har något forskningsbehov. Således kan de två 

handlingsalternativen vara ekonomiskt likvärdiga innan skatt, men de kommer inte vara det 

efter skatt. Eftersom denna skillnad i den skattemässiga behandlingen mellan olika forsk-

ningsområden finns borde det vara klart att det för vissa forskningsområden, som exempelvis 

humaniora, inte finns samma skattemässiga incitament för aktiebolag att donera.  
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Med detta och den rättsekonomiska utgångspunkten som fastställde ovan i kapitel 2.4 som 

bakgrund anser jag att ett återinförande av regeln i förordning (1975:127), att donationer till 

universitet och högskolor ska vara avdragsgilla, bör ske. Jag finner dock att regeln ska lag-

stadgas. Den skulle kunna införas genom att ett nytt stycke införs i 16 kap. 9 § IL. Jag skulle 

förslå att ett nytt andra stycke införs mellan de nuvarande två styckena.  

 

Nuvarande lydelse   Förslagen lydelse 

16 kap. 9 § IL 

Utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för näringsverk-

samheten ska dras av. Detta gäller även utgifter för att få information om sådan forskning och 

utveckling.  

Utgifter för forskning och ut-

veckling vid universitet och hög-

skolor ska dras av.
130

 

    

 

 

 

 

 

 

Den nya regeln innebär att donationer som aktiebolag gör till FoU vid universitet och hög-

skolor blir avdragsgilla oavsett om FoU kan antas ha eller få betydelse för bolagets närings-

verksamhet. Därmed kommer även donationer till forskning inom exempelvis humaniora att 

vara avdragsgilla. I och med RÅ 1988 ref. 88 behöver inte donationen riktas direkt till univer-

sitetet eller högskolan utan kan ges till en stiftelse som sedan vidarebefordrar medlen. Även i 

doktrinen har det föreslagits att den nuvarande regeln i 16 kap. 9 § IL ska kompletteras med 

en regel om avdragsrätt för donationer till forskning vid universitet och högskolor.
131
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 Så som stycket är utformat kommer avdrag medges även för donationer till utländska universitet. Detta är ett 
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forskningsstrategiska utskott, Rapport om skatteavdrag för donationer och gåvor till forskning, sid. 11.   

Bestämmelserna i denna lag om 

att utgifter för anskaffning av vis-

sa tillgångar ska dras av genom 

årliga värdeminskningsavdrag 

tillämpas också på utgifter som 

avses i första stycket.  

 

Bestämmelserna i denna lag om 

att utgifter för anskaffning av vis-

sa tillgångar ska dras av genom 

årliga värdeminskningsavdrag 

tillämpas också på utgifter som 

avses i första och andra stycket.  
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DEL 3 

Utdelningsbeskattning och uttagsbeskattning av donationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



40 

 

6. Uttags- och utdelningsbeskattning 

6.1 Inledning 

I RÅ 2007 not. 161 fastslogs att aktiebolag ska uttagsbeskattas och aktieägare utdelningsbe-

skattas för aktiebolags donationer till bland annat stiftelser och universitet. Nedan i kapitel 6 

och 7 ska denna beskattning diskuteras. Det ska redogöras för de regler som ligger till grund 

för beskattningen och även diskuteras om beskattning bör ske.  

   

6.2 Inkomstskattelagen 

6.2.1 Uttagsbeskattning 

Reglerna om uttagsbeskattning är placerade i 22 kap. IL. I 2 § stadgas att det ”[m]ed uttag 

avses att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från näringsverksamheten för privat 

bruk eller att han för över den till en annan näringsverksamhet.” I 3 § utökas definition till att 

även innefatta det fall att den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning, eller till er-

sättning under marknadspris, utan att det är affärsmässigt motiverat, exempelvis en gåva. Om 

ett uttag skett ska det, enligt 7 §, behandlas som om den uttagna tillgången avyttrats mot en 

ersättning som motsvarar marknadsvärdet. Det främsta motivet till uttagsbeskattning är neut-

ralitet. Det ska inte vara gynnsammare, skattemässigt, att konsumera egenproducerade varor 

än att förvärva dem från en annan näringsidkare.
132

  

 

6.2.2 Utdelningsbeskattning 

I 42 kap. 1 § IL stadgas att utdelning ska tas upp som intäkt.
133

 I IL finns det inte någon defi-

nition av vad som är utdelning skatterättsligt. Det kan dock konstateras att det inte bara är 

utdelning i form av pengar som ska ses som utdelning. Till utdelning hänförs alla förmåner 

som tillkommit aktieägaren och som denne inte betalt skäligt vederlag för. Syftet med ut-

delningsbeskattningen är att värden som förs ut ur ett aktiebolag genom aktieägarnas disposi-

tioner ska beskattas.
134

 Det kan konstateras att det finns en skillnad mellan vad som är utdel-

ning skatterättsligt och vad som ska anses som vinstutdelning enligt ABL. Skillnaden ligger i 

att det skattemässiga utdelningsbegreppet är mycket vidare än vinstutdelningsbegreppet i 18 

kap. ABL.
135

 I 18 kap. 1 § ABL anges att beslut om vinstutdelning ska fattas på bolags-

                                                 
132

 Lodin 2009, sid. 276. Jämför med definitionen av gåva ovan i kapitel 3.  
133

 Framgår även av 15 kap. 1 § IL. 
134

 Lodin 2009, sid. 371 och 375f. 
135

 Melz, Peter, När föreligger utdelning skatterättsligt? Synpunkter mot bakgrund av RÅ 2007 not. 161, Skatte-

nytt 2008 sid. 225 – 236, sid. 226, 228 och 230. 
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stämman. En förtäckt utdelning anses inte vara vinstutdelning enligt 18 kap. 1 § ABL. Finns 

det inget giltigt stämmobeslut, eller aktieägarnas samtycke, får inte ställföreträdarna för bola-

get företa någon utbetalning av vinstutdelning.
136

 Skatterättsligt är det fråga om utdelning, 

oberoende om reglerna i 18 kap. ABL följts eller inte, om medel utan skäligt vederlag över-

förts från aktiebolaget till aktieägaren.
137

  

 

6.2.3 Reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL 

Reglerna om underprisöverlåtelser finns i 23 kap. IL. I 23 kap. 3 § IL stadgas att det ”[m]ed 

underprisöverlåtelse avses överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som 

understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat, om villkoren i 14 – 29 

§§ är uppfyllda”.
138

 En överlåtelse som inte uppfyller villkoren i 14 – 29 §§ brukar kallas för 

en okvalificerad underprisöverlåtelse
139

. Utgångspunkten för reglerna i 23 kap. IL är att det 

normalt sett vid en okvalificerad underprisöverlåtelse utgår vissa skattekonsekvenser, men att 

undantag från dessa kan erhållas om villkoren i 14 – 29 §§ är uppfyllda. Vid en jämförelse 

mellan definitionen av en underprisöverlåtelse i 23 kap. 3 § IL och definitionen av en gåva 

ovan i kapitel 3.2 kan konstateras att de är mycket lika. En gåva kan dock inte klassificeras 

som en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL om den inte uppfyller kraven i 14 – 29 §§. Den 

viktigaste skattekonsekvensen av en okvalificerad underprisöverlåtelse är uttagsbeskattning 

av överlåtaren i enlighet med 22 kap. IL, men om överlåtaren är ett aktiebolag kan även ut-

delningsbeskattning aktualiseras
140

.  

 

Undantagen från de ovan nämnda skattekonsekvenserna stadgas i 23 kap. 9 respektive 11 §§ 

IL. I 9 § stadgas att en underprisöverlåtelse inte ska medföra uttagsbeskattning enligt be-

stämmelserna i 22 kap IL. I 11 § 1 st. stadgas att om en tillgång överlåts från ett bolag ska 

någon som direkt eller indirekt äger andel i bolaget inte ta upp skillnaden mellan marknads-

värdet och ersättningen som utdelning. Det innebär med andra ord att det vid underprisöver-

låtelser inte sker någon utdelningsbeskattning av det överlåtande bolagets ägare.  

 

För att det ska föreligga en underprisöverlåtelse i 23 kap. IL mening krävs således att villko-

ren i 14 – 29 §§ är uppfyllda. I 14 § 1 st. stadgas att både överlåtaren och förvärvaren ska vara 

                                                 
136

 Andersson 1995, sid. 150.  
137

 Lodin 2009, sid. 375f.  
138

 En definition av begreppet finns även i Prop. 1998/99:15 sid. 118.  
139

 Bland annat i Lodin 2009.  
140

 Lodin 2009, sid. 501f. 
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en fysisk person, ett företag eller ett svenskt handelsbolag. I andra stycket stadgas sedan att 

svenska stiftelser eller svenska ideella föreningar inte får vara förvärvare. E contrario kan det 

även utläsas att varken universitet eller högskolor får vara mottagare av en underprisöverlåtel-

se. Vid en överlåtelse från ett bolag till en stiftelse, som sker antingen utan ersättning eller till 

ett pris som understiger marknadsvärdet och som inte kan anses som affärsmässig, exempelvis 

en donation, ska följaktligen inte reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL gälla. Det 

borde innebära att det bolag som genomför en sådan överlåtelse ska uttagsbeskattas och att 

ägarna till bolaget ska utdelningsbeskattas för skillnaden mellan marknadsvärdet och den er-

sättning som bolaget erhåller. En affärsmässig överlåtelse, exempelvis en donation enligt 16 

kap. 9 § IL, är inte en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL. En sådan överlåtelse medför 

dock inte uttags- eller utdelningsbeskattning och därför kommer nedan endast helt benefika 

donationer att diskuteras
141

.   

 

Den slutsats som kan dras av regleringen i 23 kap. IL är att så fort som en överlåtelse inte 

uppfyller kraven i kapitlets 14 – 29 §§ ses överlåtelsen som en okvalificerad underprisöver-

låtelse. Det i sig innebär att undantagsreglerna i 9 och 11 §§ inte blir tillämpliga. Reglerna i 9 

och 11 §§ är, i och med dagens rättstillämpning, just undantag från vad som annars normalt 

ska gälla.
142

  

 

Reglerna om underprisöverlåtelse infördes först 1998 i Lag (1998:1600) om beskattning vid 

överlåtelser till underpris, nedan kallad UPL
143

. Bestämmelserna i 23 kap. IL motsvarar i stor 

mån de bestämmelser som infördes 1998.
144

 Det var i UPL som regeln att stiftelser och ideella 

föreningar inte kan vara förvärvare i en underprisöverlåtelse stadgades. Motivet till regeln var 

att ”[e]n möjlighet att överlåta egendom till typiskt sett icke-kommersiella rättssubjekt som 

stiftelser och ideella föreningar till underpris utan att uttagsbeskattning sker kan komma i 

konflikt med förbudet mot avdragsrätt för gåvor. En sådan möjlighet bör därför inte in-

föras.”
145

 Det kan således konstateras att syftet med begränsningen var att förhindra möjlighe-

ten att, utan uttagsbeskattning, göra underprisöverlåtelser till stiftelser och ideella föreningar. 

 

                                                 
141

 Jämför med 22 kap. 3 § IL och kapitel 6.2.1 och 6.2.2 
142

 Se Regeringsrättens argumentation i RÅ 2004 ref. 1 som behandlas nedan i kapitel 6.3.1. 
143

 Lagen upphävdes 2000-01-01.  
144

 Prop. 1999/2000:2 del 2, sid. 294ff.  
145

 Prop. 1998/99:15, sid. 157. 
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6.3 E contrario tolkning av 23 kap. 11 § IL 

I propositionen till införandet av 23 kap. IL anförde regeringen att det av allmänna principer 

och av nuvarande 23 kap. 11 och 12 §§ IL e contrario kan utläsas att när uttagsbeskattning 

sker även beskattning för utdelning ska ske. Huvudregeln i dagens rättstillämpning är således 

att om uttagsbeskattning enligt 22 kap. IL kan aktualiseras ska även utdelningsbeskattning 

ske.
146

  

 

6.3.1 RÅ 2004 ref. 1 (Sipano 2) 147  

Just denna e contrario tolkning hade stor betydelse i Regeringsrättens dom RÅ 2004 ref. 1. 

Frågan som kom upp i domen var om ägare till två aktiebolag skulle utdelningsbeskattas när 

det ena bolaget överförde egendom till underpris till det andra bolaget och förutsättningarna i 

23 kap. 14 – 29 §§ IL inte var uppfyllda. Överlåtelsen uppfyllde med andra ord inte kraven för 

en underprisöverlåtelse.     

 

RÅ 2004 ref. 1 kom att ändra inställningen från ett tidigare rättsfall; RÅ 1992 ref. 56 (Sipano 

1). I RÅ 1992 ref. 56 underläts, i en liknande situation, både uttags- och utdelningsbeskatt-

ning. Regeringsrätten konstaterade i RÅ 1992 ref. 56 att det för utdelningsbeskattning normalt 

fordras att aktieägare personligen får ut pengar eller andra tillgångar, exempelvis aktier, ur 

den dubbelbeskattade sektorn. Regeringsrätten konstaterade dock att utdelningsbeskattning 

kan komma ifråga även i andra fall, exempelvis om transaktionens verkliga innebörd varit att 

en aktieägare förfogat över ett belopp genom att styra över det från ett aktiebolag till ett annat 

subjekt, exempelvis en närstående. Regeringsrätten fann i RÅ 1992 ref. 56 att inget av det 

ovan nämnda skett och att det inte fanns någon grund för utdelningsbeskattning. Enligt Reger-

ingsrätten skulle en förmögenhetsöverföring från ett aktiebolag till ett annat med samma ägare 

inte vara att anse som utdelning för aktieägarna
148

. 

 

Eftersom överlåtelsen i RÅ 2004 ref. 1 inte uppfyllde kraven för en underprisöverlåtelse kon-

staterade Regeringsrätten att regeln i 23 kap. 9 § IL inte kunde tillämpas och att uttagsbe-

skattning skulle ske
149

. Efter detta gick Regeringsrätten vidare för att undersöka om ägarna till 

                                                 
146

 Prop. 1998/99:15, sid. 168ff. 
147

 Sakomständigheterna i målet är omfattande och någon utförligare redogörelse för dem kommer inte att ske 

här. Det kan tilläggas att även detta rättsfall avgjordes i plenum, vilket även RÅ 1992 ref. 56 gjordes.   
148

 Melz 2008, sid. 226. 
149

 Till skillnad från RÅ 1992 ref. 56 där uttagsbeskattning underläts. I Prop. 1998/99:15 sid. 169 uttalas att inget 

i domen i RÅ 1992 ref. 56 tyder på att bedömningen i utdelningsfrågan berodde på att uttagsbeskattning inte 
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bolagen skulle utdelningsbeskattas på grund av värdeöverföringen mellan bolagen. Regerings-

rätten diskuterade domslutet i RÅ 1992 ref. 56 och sade att stor försiktighet måste iakttas om 

man ändrar ett rättsläge som varit bestående under en längre tid, men att införandet av 23 kap. 

IL i avsevärd mån har ändrat rättsläget när det gäller beskattningen vid omstruktureringar och 

andra överlåtelser till underpris.  

 

Regeringsrätten konstaterade att det i och med reglerna i 23 kap. IL infördes undantag från 

uttags- och utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelser (9 och 11 §§). Bestämmelsen om 

frihet från utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelser framstår, enligt Regeringsrätten, 

som ett undantag från vad som annars skulle gälla. Eftersom överlåtelsen i fallet inte uppfyll-

de kraven för en underprisöverlåtelse kom Regeringsrätten fram till följande slutsats: ”[…] att 

en förmögenhetsöverföring som inte är affärsmässigt motiverad från ett aktiebolag till ett 

annat skall anses innebära ett sådant förfogande över det överförda värdet att det skall be-

handlas som en utdelning till aktieägarna i det överlåtande bolaget (jfr Rå 1996 not. 177) och 

därför föranleda utdelningsbeskattning, om det inte är fråga om en underprisöverlåtelse.”  

 

6.3.2 RÅ 2007 not. 161 

I en tidig kommentar till RÅ 2004 ref. 1 sades att det är möjligt att Regeringsrätten anser att 

utdelningsbeskattning blir aktuellt så fort som undantagen i 23 kap. IL inte är tillämpliga.
150

 

Att så är fallet fastställde Regeringsrätten i RÅ 2007 not. 161 där den uttalade att en förmö-

genhetsöverföring, från ett aktiebolag till en stiftelse, som inte är affärsmässigt motiverad och 

som inte är en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL ska leda till att aktieägarna utdelningsbe-

skattas.  

 

I en ansökan om förhandsbesked anförde X AB och dess ägare A att bolaget hade som avsikt 

att överlåta tillgångar utan ersättning, donera, till en nybildad stiftelse, vilken undantogs från 

skattskyldighet enligt reglerna i 7 kap. 3 - 6 §§ IL. Det kunde antas att A inte skulle ha haft 

något ekonomiskt utbyte av stiftelsen
151

. Bolaget skulle till stiftelsen överlåta kontanta till-

gångar, icke näringsbetingade aktier samt näringsbetingade aktier. I förhandsbeskedet frågade 

                                                                                                                                                         
skedde. Därför utgår man i propositionen ifrån att bedömningen hade blivit densamma även om uttags-

beskattning hade skett. Se även Burmeister, Jari och Tivéus, Ulf, Något om utdelningsbeskattning vid uttag – en 

analys av 2004 års plenidom, Skattenytt 2004 sid. 206-218, sid. 207.    
150

 Wiman, Bertil, Regeringsrättens avgörande i mål 3761-02, Skattenytt 2004 sid. 221-235, sid. 234. 
151

 Melz 2008, sid. 226. 
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X AB om bolaget skulle uttagsbeskattas och om A skulle utdelningsbeskattas för de överlåtna 

tillgångarna. 

 

Vid besvarandet av frågan om X AB skulle uttagsbeskattas konstaterade Regeringsrätten att 

en överföring av kontanta medel, enligt praxis (RÅ 2000 not. 86), inte ska föranleda uttags-

beskattning och att detsamma gäller en underprisöverlåtelse av näringsbetingade aktier. De 

icke näringsbetingade aktierna som överfördes skulle dock uttagsbeskattas eftersom en stiftel-

se, enligt villkoren i 23 kap. 14 § IL, inte får vara förvärvare i en underprisöverlåtelse.     

 

Gällande utdelningsbeskattningen anförde skatteverket att någon sådan inte skulle ske med 

hänvisning till RÅ 1990 ref. 114. Ovan i kapitel 4.2 redogjordes för sakomständigheterna i det 

målet och för frågan om avdrag skulle medges för A AB för den donation bolaget gjort till en 

stiftelses cancerfond. Avdragsfrågan var bara en av två frågor som behandlades i rättsfallet. 

Den andra frågan gällde om bolagets ägare skulle utdelningsbeskattas för donationen. Reger-

ingsrättens bedömning i RÅ 1990 ref. 114 var att så länge som donationen vare sig direkt eller 

indirekt kom aktieägarna eller deras närstående till godo skulle ingen utdelningsbeskattning 

ske.  

 

I RÅ 2007 not. 161 avgjorde Regeringsrätten frågan om inte rättsläget ändrats efter införandet 

av 23 kap. IL och den praxis som bildats på området i och med RÅ 2004 ref. 1. Av Regerings-

rättens ovan citerade uttalande i RÅ 2004 ref. 1 drog Regeringsrätten slutsatsen att även inte 

affärsmässiga förmögenhetsöverföringar från ett aktiebolag till en stiftelse ska behandlas som 

utdelning skatterättsligt om de inte kan undantas med stöd av 23 kap. IL. Regeringsrätten be-

slutade att A skulle ta upp värdet av samtliga överlåtna tillgångar som utdelning.  

 

Angående uttagsbeskattningen var beskedet väntat och det har inte föranlett någon diskussion 

i doktrin. Den mer oklara rättsfrågan gällde utdelningsbeskattningen.
152

  

 

Regeln i 23 kap. 11 § IL framstår enligt Regeringsrätten i RÅ 2004 ref. 1 som ett undantag 

från vad som annars skulle gälla, en uppfattning som även framförts i Prop. 1998/99:15
153

. 

Det skulle således leda till att huvudregeln vid en inte är affärsmässigt motiverad förmögen-

hetsöverföring är att överföringen leder till utdelningsbeskattning, något som även Regerings-

                                                 
152

 Melz 2008, sid. 227. 
153

 Prop. 1998/99:15, sid. 172. 
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rätten fastslår. Med detta som bakgrund anser jag att Regeringsrätten gjorde en materiellt kor-

rekt bedömning i RÅ 2007 not. 161
154

. I 23 kap. 14 § IL stadgas det klart och tydligt att stif-

telser inte får vara förvärvare i en underprisöverlåtelse och därmed är varken 23 kap. 9 eller 

11 §§ IL tillämpliga.   

      

Att följden av RÅ 2004 ref. 1 skulle bli att aktieägare utdelningsbeskattas för forsknings-

bidrag som ett aktiebolag lämnar, utan att det är affärsmässigt motiverat, var något som ut-

talades i doktrinen redan innan RÅ 2007 not. 161.
155

 

 

6.4 Konsekvenserna av införandet av 23 kap. IL 

6.4.1 Uttagsbeskattning 

Av bestämmelsen 22 kap. 3 § IL kan utläsas att donationer kan bli föremål för uttagsbeskatt-

ning
156

. Eftersom en donation kan uppfylla de krav som ställs på en underprisöverlåtelse
157

 

kan ett aktiebolag donera utan att uttagsbeskattas för donationen. Vid donationer till exempel-

vis stiftelser och universitet måste dock 23 kap. 14 § IL beaktas. Med utgångspunkt i lag-

texten kan det tyckas vara så att ett aktiebolag ska uttagsbeskattas för de donationer som det 

gör till stiftelser och universitet, eftersom dessa donationer inte uppfyller kraven för en under-

prisöverlåtelse. Som ovan nämndes i kapitel 6.3.2 fastställdes det dock i RÅ 2000 not. 86 och 

i RÅ 2007 not. 161 att överföringar av kontanta medel och näringsbetingade aktier inte kan 

föranleda någon uttagsbeskattning. Således kan fastställas att om ett aktiebolag donerar kon-

tanta medel eller näringsbetingande aktier blir det inte aktuellt med uttagsbeskattning även om 

donationen inte uppfyller kraven för en underprisöverlåtelse. Detta gäller dock inte för dona-

tioner av icke näringsbetingade aktier, något som även det fastslogs i RÅ 2007 not. 161, utan 

det krävs då att donationen uppfyller kraven för en underprisöverlåtelse för att beskattning ska 

underlåtas. 

 

Eftersom donationer av kontanta medel, vilket borde vara den vanligaste formen av donatio-

ner, inte leder till uttagsbeskattning finner jag att den uttagsbeskattning som sker vid donatio-

ner inte kan anses minska aktiebolags incitament att donera till FoU. Därför kommer jag att 

nedan främst diskutera utdelningsbeskattning vid donationer. 
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 Även Melz har givit uttryck för denna åsikt, se Melz 2008, sid. 227f. 
155

 Melz & Silfverberg 2007, sid. 349f. 
156

 Se ovan i kapitel 6.2.1. 
157

 Se ovan i kapitel 6.2.3. 
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6.4.2 Utdelningsbeskattning 

Innan införandet av 23 kap. IL var det som fastställdes i RÅ 1990 ref. 114 gällande rätt. Det 

kan dock påpekas att det har framförts viss kritik mot domen. Kritiken riktar sig främst mot 

att det i fallet antagligen var aktieägarnas egna intressen som låg bakom donation, men det har 

även uttalats att om en utbetalning sker från ett fåmansbolag genom ett direkt beslut av någon 

eller några aktieägare borde utbetalningen kunna ses som inkomst hos dem. Det borde med 

andra ord inte krävas att aktieägaren själv får ut något av värde.
158

 Trots kritiken var RÅ 1990 

ref. 114 gällande rätt fram tills RÅ 2007 not. 161. Redan innan införandet av 23 kap. IL ut-

tagsbeskattades aktiebolag när de donerade till exempelvis en stiftelse. Det finns dock ingen 

praxis från tiden innan införandet där sådana donationer ledde till utdelningsbeskattning.
159

 

 

Det är klart att utdelningsbegreppet i och med införandet av 23 kap. IL och domarna i RÅ 

2004 ref. 1 och RÅ 2007 not. 161 har utvidgats. Numera är det inte enbart överlåtelser från 

aktiebolaget till aktieägaren och dennes närstående som leder till utdelningsbeskattning utan 

även sidledsöverlåtelser, exempelvis som i rättsfallen från ett bolag till ett annat bolag respek-

tive till en stiftelse.
160

  

 

Med tanke på den ovan nämnda e contrario tolkningen av 23 kap. 11 § IL kan det dock disku-

teras om utdelningsbeskattning skulle ha skett i RÅ 2007 not. 161. Som Regeringsrätten i 

domen fastslår skulle ingen uttagsbeskattning ske för de kontanta medel och de närings-

betingande aktier som donerades. Varför skulle då utdelningsbeskattning ske för donationen 

av dessa? Om det nu motsatsvis kan utläsas av 23 kap. 11 § IL att utdelningsbeskattning ska 

ske om uttagsbeskattning sker borde väl utdelningsbeskattning underlåtas om uttags-

beskattning underlåts? Skälet till att donationen i fallet ledde till utdelningsbeskattning borde 

ha varit att 23 kap. 11 § IL är det enda undantaget från utdelningsbeskattning. Uttags-

beskattning kan undantas även om reglerna i 23 kap. IL inte är tillämpliga, men det kan inte 

utdelningsbeskattning. Således kan slutsatsen dras att utdelningsbeskattning kan aktualiseras 

även då uttagsbeskattning inte sker. Att 23 kap. 11 § IL är det enda undantaget från utdel-

ningsbeskattning kan utläsas av Regeringsrättens uttalanden i RÅ 2007 not. 161 och mot bak-

                                                 
158

 Melz & Silfverberg 2007, sid. 349, Melz, Peter, Något om subjektiv skattskyldighet för förvärvsinkomster, 

Skattenytt 1992 sid. 463-477, sid. 476 och Melz , Peter, Vänbok till Per Anclow: Val mellan olika normtyper i 

rättstillämpningen – RÅ 2004 ref. 1 som illustration, (Iustus, 2004, Stockholm),  sid. 233. 
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@@RTN00002B24@@RTN00002B25@@TN00002B2E#top 2009-10-30. Att det var så framgår även av Re-

geringsrättens argumentation i RÅ 2004 ref. 1 och RÅ 2007 not. 161, där Regeringsrätten klart och tydligt drar 

slutsatsen att införandet av 23 kap. IL medförde att rättsläget ändrades.  
160

 Lodin 2009, sid. 502.  
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grund av RÅ 2007 not. 161 har det uttalats i doktrinen att ”[i]ntrycket är att varje förmögen-

hetsöverföring i princip är skattepliktig utdelning, som sedan kan undantas från beskattning 

på grund av bestämmelser i 23 kap. IL. I övrigt kan inte några begränsningar utläsas.”
161

  

 

Således behövs det inte, i och med införandet av 23 kap. IL, föras någon diskussion kring om 

donationer faller in under begreppet utdelning eller inte. Utan reglerna i 23 kap. IL används 

som en negativ avgränsning vid bedömningen av om en donation ska leda till utdelningsbe-

skattning hos aktieägarna eller inte. En donation kan uppfylla de krav som ställs för att klassi-

ficeras som en underprisöverlåtelse i 23 kap. IL mening, men uppfyller donationen inte de 

krav som ställs i 23 kap. 14 - 29 §§ IL kommer aktieägarna i det donerande bolaget att utdel-

ningsbeskattas för donationen, såsom i RÅ 2007 not. 161. Eftersom en donation till en stiftel-

se, en ideell förening eller till ett universitet aldrig kan uppfylla kraven i 23 kap. IL har infö-

randet av kapitlet och tillämpningen av det medfört att det numera är omöjlig för ett aktiebo-

lag att donera till dessa utan att självt uttagsbeskattas
162

 och utan att dess aktieägare blir utdel-

ningsbeskattade.
163

  

 

  

                                                 
161

 Melz 2008, sid. 232. Se även Wiman 2004, sid. 225 och  234. 
162

 Kom dock ihåg det som sades i kapitel 6.3.2 om att donationer av kontanta medel och näringsbetingade aktier 

inte medför uttagsbeskattning.  
163

 I ett inte överklagat fall från skatterättsnämnden, dnr 59-08/D, har inställningen från RÅ 2007 not. 161 fort-

satt att gälla. 
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7. Bör donationer utdelningsbeskattas? 

7.1 Är tillämpningen av 23 kap. 11 § IL korrekt? 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att huvudregeln i dagen rättstillämpning är att varje 

inte affärsmässig förmögenhetsöverföring från ett aktiebolag är beskattningsbar utdelning som 

endast kan undantas med stöd av reglerna i 23 kap. IL.
164

 Detta kan även utläsas av Reger-

ingsrättens dom i RÅ 2004 ref. 1, där Regeringsrätten fastslår att 23 kap. 11 § IL är ett undan-

tag från huvudregeln när det gäller utdelningsbeskattning.
165

  

 

Minoritetens
166

 uppfattning i RÅ 2004 ref. 1 var att även om de materiella reglerna för be-

skattning av aktieägare hade förändrats i och med införandet av 23 kap. IL hade ingen annan 

grundläggande princip för utdelningsbeskattning än den som RÅ 1992 ref. 56 gav uttryck för 

kommit till uttryck i lagtext. En åsikt som har fått medhåll i doktrin
167

. Minoriteten konstate-

rade att det i och med 23 kap. 11 § IL infördes ett undantag som stadgar att utdelnings-

beskattning underlåts vid underprisöverlåtelser, men de ansåg inte att införandet av undan-

tagsregeln innebar en förändring av den princip som fastslogs i RÅ 1992 ref. 56. I doktrin har 

det framförts att det, även om 23 kap. 11 § IL utgör ett undantag, borde finnas ett utrymme för 

Regeringsrätten att finna också andra fall som bör behandlas som undantag från den allmänna 

regeln. Regeringsrätten kunde trots införandet av regeln hållit fast vid det utdelningsbegrepp 

som fastställdes i RÅ 1992 ref. 56. ”[…], det faktum att 23 kap. 11 § IL undantar ett visst fall 

innebär inte att själva utdelningsbegreppet har positivt definierats.”
168

 

 

Jag ske nedan inte diskutera huruvida domslutet i RÅ 2004 ref. 1 är korrekt eller inte. Jag fin-

ner dock att den tillämpning av 23 kap. 11 § IL som görs i RÅ 2004 ref. 1 och RÅ 2007 not. 

161 får för vidsträckta konsekvenser. Konsekvensen blir att utdelningsbegreppet inom skatte-

rätten utvidgas betydligt. Från det krav som uppställdes i RÅ 1990 ref. 114 på att aktieägarna 

i det donerande bolaget var tvungna att själva få del av donationen, till att alla affärshändelse 

som inte är affärsmässiga ska ses som dispositioner av aktieägarna och leda till utdelningsbe-

skattning som endast kan undantas om 23 kap. 11 § IL är tillämplig.  
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En fråga som man kan ställa sig är om syftet med införandet av 23 kap. IL verkligen var att 

införa ett regelverk som innebär att aktieägare utdelningsbeskattas för aktiebolags donationer 

till stiftelser. Syftet med att inte låta stiftelser vara part i underprisöverlåtelser enligt 23 kap. 

IL var, som ovan nämnts i kapitel 6.2.3, att förhindra att underprisöverlåtelser skulle bli ett 

sätt att kringgå förbudet mot avdragsrätt för gåvor. En underprisöverlåtelse skulle utan bes-

tämmelsen kunna användas för att överföra obeskattade övervärden genom gåvor av tillgångar 

i näringsverksamheten till stiftelser.
169

 Men var verkligen syftet att frångå det som fastställdes 

i RÅ 1990 ref. 114 gällande utdelningsbeskattning?   

 

Det kan konstateras att det i förarbetena till införandet inte fördes någon diskussion kring RÅ 

1990 ref. 114 och den praxis som fastslogs i domen överhuvudtaget
170

. Det ska även påpekas 

att det i RÅ 2004 ref. 1 inte fördes någon diskussion angående frågeställningen i RÅ 1990 ref. 

114 och att det i domen inte sades något om en allmän ändring av hur utdelningsbeskattningen 

av en aktieägare vid exempelvis en donation ska ske. Med detta som bakgrund har det i en 

kommentar till RÅ 2007 not. 161 uttalats; ”Jag har således svårt att se att det verkligen finns 

stöd i Sipano 2 – särskilt med beaktande av RR:s klara ställningstagande i 1990 års mål – för 

att beskatta A för utdelning av kontanter och andra beskattade tillgångar som förs över till 

stiftelsen.”
171

 Det kan slutligen även påpekas att Skatteverkets inställning i RÅ 2007 not. 161 

var den att gällande rätt var det som fastställdes i RÅ 1990 ref. 114. Med detta som bakgrund 

kommer jag till slutsatsen att syftet med införandet av 23 kap. IL inte var att ändra på den 

praxis som fastslogs i RÅ 1990 ref. 114. Det var dock den effekt som den nya lagstiftningen 

fick. Jag delar den uppfattning som minoriteten i RÅ 2004 ref. 1 framförde, det faktum att 23 

kap. 11 § IL utgör ett undantag från vad som normalt ska gälla borde inte hindra att det kan 

finnas fler undantag.     

 

Mot bakgrund av det som framförts i detta kapitel och den rättsekonomiska utgångspunkt som 

redogjorts för ovan i kapitel 2.4 anser jag att det nuvarande rättsläget borde förändras. Dagens 

system där aktieägare utdelningsbeskattas för bolags donation till en stiftelse eller ett universi-

tet borde minska incitamenten att donera. 

 

                                                 
169

 Prop. 1998/99:15, sid. 157 och Lodin 2009, sid. 506.  
170

http://www.farsrskomplett.se/folngcustomer/document.do?idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN82405

@@RTN00002B24@@RTN00002B25@@TN00002B2E#top 2009-10-30 
171

 Ibid.  

http://www.farsrskomplett.se/folngcustomer/document.do?idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN82405@@RTN00002B24@@RTN00002B25@@TN00002B2E#top
http://www.farsrskomplett.se/folngcustomer/document.do?idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN82405@@RTN00002B24@@RTN00002B25@@TN00002B2E#top


51 

 

7.2 Hur ska en förändring ske? 

För att få till en utdelningsbeskattning som verkar mer gynnsamt för donationer anser jag att 

ett återinförande av den rättstillämpning som fastslogs i RÅ 1990 ref. 114, eller åtminstone en 

liknande rättstillämpning, borde ske. Således ska en donation från ett aktiebolag leda till ut-

delningsbeskattning av aktieägarna endast när de själva, eller deras närstående, direkt eller in-

direkt får del av donationen. I doktrinen har det framförts att utdelningsbeskattning bör ”[…] 

begränsas till de fall där det kan antas att aktieägaren disponerat över inkomsten genom för-

mögenhetsöverföringen.” Det ska vara tre olika omständigheter som bör påverka be-

dömningen. Den första gäller frågan när en förmögenhetsöverföring de facto föreligger, vilket 

beror på motprestationens värde. Vem som har beslutat om förmögenhetsöverföringen är den 

andra omständigheten och den tredje gäller frågan om vilken relation förvärvaren har till ak-

tieägaren.
172

 En sådan beskattning skulle innebära att en aktieägare endast utdelningsbeskattas 

när det kan antas att förmögenhetsöverföringen beslutats av aktieägaren och på något sätt 

kommit aktieägaren eller dennes närstående till godo. Har förvärvaren ingen relation till aktie-

ägaren ska aktieägaren inte utdelningsbeskattas.   

 

En sådan förändring kan dock medföra vissa problem. Frågan när aktieägaren eller dennes 

närstående får del av donationen skulle kunna medföra svåra gränsdragningsproblem. Vad 

händer om aktieägaren i nuläget inte får del av donationen, men kan komma att få det i fram-

tiden, exempelvis vid en donation till cancerforskning. Ett sätt att hantera dessa skulle kunna 

vara genom en form av direkthetskrav; inverkan för den som donerar medlen ska vara rimli-

gen synbar vid donationstillfället. Det borde även finnas ett krav på att inverkan begränsas till 

aktieägaren och dennes närstående. Om en donation sker till FoU som aktieägaren kan anses 

få del av, men som samtidigt hela samhället, eller stora delar av samhället, får del av borde 

inte utdelningsbeskattning aktualiseras. Gällande gränsdragningsfrågan ska det påminnas om 

att RÅ 1990 ref. 114 var gällande rätt i 17 år, vilket talar för att problemen i alla fall förr var 

hanterbara. 

 

Det kan även fastställas att en sådan förändring skulle innebära att förmögenhetsöverföringar 

där det, åtminstone i fåmansbolag, endast är aktieägarnas personliga intressen som ligger till 

grund skulle vara befriade från utdelningsbeskattning. Detta trots att aktieägarna har dispone-

rat över de donerade medlen. Ägaren kan exempelvis låta sitt aktiebolag donera medel till väl-
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görande ändamål som denne ändå hade tänkt stödja personligen.
173

 Den kritik mot RÅ 1990 

ref. 114 som nämndes ovan i kapitel 6.4.2 skulle återigen bli aktuell. Detta är en följd som jag 

är medveten om, men eftersom det ställs ett krav på att aktieägarna eller deras närstående inte 

får ta del av donationen minskar risken för skatteundandragande. Det är ändå troligt att den 

förslagna regleringen kommer att innebära minskade skatteintäkter för staten. Det beror på att 

exempelvis stiftelser kan vara undantagna från skatt, se 7 kap. 3 - 6 §§ IL. Men med uppsat-

sens rättsekonomiska utgångspunkt som grund anser jag att förändringen ändå bör ske för att 

öka antalet donationer till FoU. Dagens skatterättsliga reglering innebär så gott som en dub-

belbeskattning på donationer från aktiebolag till stiftelser, ideella föreningar och universi-

tet
174

. En dubbelbeskattning som jag med denna ändring vill få ur vägen.  

 

  

                                                 
173

 Melz 1992, sid. 476. 
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Sammanfattande slutsatser 

I den här magisteruppsatsen har jag redogjort för den skatterättsliga behandlingen av donatio-

ner till FoU. Utgångspunkten för min argumentation har varit att FoU idag har ett behov av 

externa donationer och att detta behov med stor sannolikhet kommer att öka i framtiden. Där-

för är det viktigt att det finns incitament för bland annat aktiebolag att donera till FoU.  

 

Gällande möjligheten till avdrag för donationer till FoU är regeln i 16 kap. 9 § IL huvudregel. 

Utgifter för FoU som har eller kan antas få betydelse för näringsverksamheten ska dras av. 

För avdrag ska det inte krävas mer än att det donerande bolaget har ett rimligt intresse av den 

FoU som donationen riktar sig till. Jag anser dock att regeln i ett antal domar har tillämpats 

mer restriktivt än vad som var dess syfte och att avdrag har vägrats i fall då det borde ha med-

getts. Därför har jag föreslagit en ändring i tillämpningen av regeln så att det tas mer fasta på 

att avdrag endast ska vägras för sådan FoU som faller helt utanför det donerande bolagets 

näringsverksamhet. Ett annat sätt för aktiebolag att stödja FoU är sponsring. Avdrag för 

sponsring medges med stöd av 16 kap. 1 § IL. Vid bedömningen av om avdrag ska medges 

för sponsring tas idag endast hänsyn till om den sponsrade utfört direkta motprestationer. Det 

tas ingen hänsyn till indirekta motprestationer, exempelvis goodwill. Jag anser att kravet på 

direkta motprestationer inte tar hänsyn till de långsiktiga affärsmässiga skäl som ofta ligger 

till grund för ett bolags beslut att sponsra. Därför har jag föreslagit en förändring som medför 

att mer hänsyn tas till just dessa skäl. Varken med stöd av 16 kap. 1 eller 9 §§ IL kan avdrag 

för helt benefika donationer medges. Det innebär att dagens skatterättsliga behandling kan 

komma att missgynna vissa forskningsområden. Därför har jag föreslagit en lagändring som 

innebär att avdrag ska medges för donationer till FoU vid universitet och högskolor. 

 

I RÅ 2007 not. 161 fastslog Regeringsrätten att ett aktiebolags donationer till en stiftelse ska 

leda till utdelningsbeskattning om inte donationen kunde ses som en underprisöverlåtelse en-

ligt 23 kap. IL. En donation till en stiftelse eller ett universitet kan aldrig uppfylla de krav som 

ställs på en underprisöverlåtelse och därför kommer utdelningsbeskattning alltid att ske vid 

donationer till dessa. Jag anser att denna beskattning minskar incitamenten för aktiebolag att 

donera till FoU och jag anser även att syftet med införandet av 23 kap. IL inte var att införa en 

sådan utdelningsbeskattning vid donationer. Därför har jag föreslagit en förändring som inne-

bär att utdelningsbeskattning endast sker i de fall då aktieägaren eller dennes närstående direkt 

eller indirekt får del av donationen.                       
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