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1 Introduktion 

1.1 Problembakgrund 

Vid så gott som alla större idrotts- och kulturevenemang idag är det möjligt att se reklam och 

varumärkesexponering på lokaler, kläder, skärmar, broschyrer m.m. Detta sätt att presentera 

sitt varumärke på är vanligt förekommande, men det råder viss problematik med avseende på 

skatterättsliga avdragsmöjligheter för givaren av sponsringsbidrag. Lagen definierar inte 

uttrycket sponsring, men begreppet finns beskrivet på flera olika sätt bl.a. i den ekonomiska 

litteraturen
1
. Den beskrivning som är mest relevant för inkomstskatterätten är den som 

Regeringsrätten (RR) definierade i RÅ 2000 ref. 31 I (Operadomen); ” Med sponsring förstås 

i regel att ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, 

kulturell eller annars allmännyttig natur”.  

Den skatterättsliga utgångspunkten är å ena sidan att utgifter för att förvärva och bibehålla 

inkomster ska dras av som kostnad
2
, å andra sidan att utgifter för gåvor inte får dras av

3
. Detta 

leder till att även om ett företag har haft en utgift för att förvärva och bibehålla en inkomst, så 

inskränks avdragsmöjligheten när utgiften klassas som gåva. Denna fråga angående 

gränsdragningen av vad som ska anses vara utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster, 

även kallat affärsmässiga omkostnader, har gett upphov till flertalet rättsfall och även debatt i 

litteratur.  

Ämnet har diskuterats i flera domar, bl.a. Opera- och Falcondomen
4
, i diverse artiklar

5
 samt i 

riksdag och regering
6
. Opera- och Falcondomen är av vikt, eftersom det är första gången 

rättstillämparen uttryckligen tagit principiell ställning till frågan om betydelsen av en sponsors 

erhållande av motprestation.
7
 Artikelförfattarna har med hjälp av rättsfallen försökt fastställa 

vad som ska anses vara gällande rätt inom området. 

                                                 
1
 Se avsnitt 2.1 

2
16 kap. 1 § IL 

3
 9 kap. 2 § 2st IL 

4
 RÅ 2000 ref. 31 I och II 

5
 Påhlsson, R., Avdrag för sponsring, SN 2000, s. 630–638, Bjuvberg, J., Avdrag för utgifter för sponsring m.m. - 

igen, SN 2007, s. 101–111 
6
 Skatteutskottets betänkande 2001/02:SkU21, Skatteutskottets betänkande 2004/05:SkU6, Regeringens 

skrivelse 2003/04:175 
7
 Påhlsson, R., Sponsring avdragsrätt vid inkomstbeskattningen, 2 uppl., Uppsala, 2007, Iustus Förlag  
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Skatteverket (SKV) gav på uppdrag av regeringen
8
 ut ett ställningstagande 2005; ”Riktlinjer, 

avdragsrätt för sponsring”
9
, vars syfte torde ha varit att klargöra rättsläget. Där gjordes ett 

tydligt ställningstagande, nämligen att ”[o]m sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn 

förbättrad image och goodwill är den att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill”. 

Problemet kan sammanfattas så, att om en sponsringsutgift kan matchas av en direkt 

motprestation i form av t.ex. att lokaler ställts till förfogande, teaterbiljetter utgivits eller att 

sponsringsgivarens logotyp blivit exponerad, räknas den delen av sponsringsbidraget som en 

avdragsgill kostnad. Till den del sponsringsutgiften inte kan hänföras till en direkt 

motprestation klassas den som gåva och berättigar därmed ej till avdrag.
10

 Sponsringsutgifter 

för PR och marknadsföring utgör ett eget problem, eftersom det är svårt att bevisa vad värdet 

av marknadsföringen kan tänkas vara. Vid värdering av marknadsföring finns ofta en större 

eller mindre ideell andel, även kallat goodwill, som är svår att värdera. Det är delvis 

hanteringen av den ideella delen som har vållat problem och skapat debatt i litteratur och 

riksdagsskrivelser. 

Efter Opera- och Falcondomen följde en period av enhetlig rättstillämpning angående avdrag 

för sponsring.
11

 Avdragsmöjligheten bedömdes i enlighet med de i Opera- och Falcondomen 

uppställda kriterierna. Den 10 januari 2012 meddelade Kammarrätten (KamR) i Stockholm 

domen i mål nr 6371-10, nedan benämnt Postendomen. Domens utfall skiljde sig från tidigare 

praxis, eftersom den frångick tidigare bedömningar och medgav avdragsrätt i större 

utsträckning än vad praxis hittills gjort. Frågan som nu föreligger är om detta rättsfall pekar 

på en utveckling av rättspraxis och om avdragsrätten för sponsring gällande utgifter för PR 

och marknadsföring kan ske under förändrade förutsättningar jämfört med tidigare.  

1.2 Problemformulering 

Vår problemformulering utgår från tre frågor: 

 Under vilka förutsättningar kan utgifter för sponsring klassas som avdragsgilla 

kostnader för PR och marknadsföring inom inkomstslaget näringsverksamhet? 

 Hur skiljer sig KamR:s mål nr 6371-10 (Postendomen) från tidigare praxis? 

                                                 
8
 Regeringens skrivelse 2003/04:175, s. 11 

9
 Skatteverket, Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring, dnr 130 702489-04/113, 27/6-2005, tillgänglig på 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/stallningstaganden/arkiv/ar/2005/stallni

ngstaganden2005/13070248904113.5.2132aba31199fa6713e80001245.html, hämtad den 25/4-2013 
10

 Det ska här nämnas att avdrag kan fås även genom erhållande av indirekta motprestationer, se avsnitt 5.4 
11

Antonsson, J., Båvall, B., Representation & sponsring, 9 uppl., Göteborg, 2010, Tholin & Larssons Förlag, s. 

214 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/stallningstaganden/arkiv/ar/2005/stallningstaganden2005/13070248904113.5.2132aba31199fa6713e80001245.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/stallningstaganden/arkiv/ar/2005/stallningstaganden2005/13070248904113.5.2132aba31199fa6713e80001245.html
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 Vilka argument framförs för en bibehållen eller förändrad rättstillämpning i rättskällor, 

litteratur och dokument från företrädare för näringslivet? 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att klargöra under vilka förutsättningar utgifter för sponsring kan 

klassas som avdragsgilla kostnader för PR och marknadsföring inom inkomstslaget 

näringsverksamhet. På grund av att rättsläget är oklart och att det finns många olika åsikter i 

frågan, anser vi att det kan vara av intresse att presentera olika ståndpunkter i ämnet. Vi för 

därför fram resonemang de lege ferenda. I vår diskussion de lege ferenda tar vi hjälp av olika 

argument och åsikter i frågan om kostnadsavdrag för sponsringsutgifter.  

Eftersom skatterätt har ett komplext regelsystem förutsätter vi i vår följande framställning att 

läsaren har grundläggande kunskaper inom ämnet. Vår avsikt är därför inte att förklara 

grundläggande inkomstskatterättsliga begrepp.  

1.4 Metod 

För att besvara vår problemformulering använder vi oss av en kritisk analysmetod, vilket 

betyder att vi presenterar argument som anförts i de olika rättskällorna och analyserar dessa 

kritiskt. Med kritisk analys menar vi att finna meningsskiljaktigheter, problem och 

felaktigheter i argument. Vi presenterar argument som kommer från näringslivet, eftersom det 

råder en tydlig skillnad i uppfattning angående avdragsrätten mellan å ena sidan företag som 

vill sponsra och å andra sidan domstolar och SKV. I vår diskussion de lege ferenda analyserar 

vi kritiskt de argument för en ändrad eller bibehållen rättstillämpning som förekommer i 

litteratur, yrkanden från företagen i redovisad praxis, ställningstaganden från SKV, skrivelser 

och betänkanden från riksdag och regering samt från en rapport från Stockholms 

Handelskammare
12

 för att visa hur dessa argument förhåller sig till utfallet i Postendomen. 

När vi i kapitel två till fem redogör för definitioner, lagreglering, SKV:s ställningstagande och 

rättsfall använder vi oss av en deskriptiv metod. 

Det källmaterial vi kommer att använda oss av är lagtext, praxis från kammarrätterna och 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD, tidigare RR), skrivelser och betänkanden från 

regeringen, doktrin, skatterättsliga artiklar samt ställningstaganden från SKV. Den sistnämnda 

källan är enligt Peczenik en källa som får beaktas, men till skillnad från andra rättskällor finns 

                                                 
12

 Stockholms Handelskammare, Rapport 2006:3 Förslag om förändrade regler för sponsring, 2006, tillgänglig 

på http://www.chamber.se/rapporter/forslag-om-forandrade-regler-for-sponsring.htm, hämtad den 25/4-2014 

http://www.chamber.se/rapporter/forslag-om-forandrade-regler-for-sponsring.htm
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det inget krav på att en jurist bör eller ska göra detta.
13

 Vi använder oss även av icke-juridisk 

litteratur, som t.ex. årsredovisningar och en rapport från Stockholms Handelskammare. Denna 

litteratur kan inte tillmätas någon betydelse för gällande rätt, men vi anser att det kan vara av 

intresse att presentera detta material, eftersom det ger uppsatsen en verklighetskoppling och 

praktisk vinkel. 

Till viss del består uppsatsen av rättsfallsanalys. Det är endast HFD (f.d. RR) som utgör 

prejudikatinstans och det föreligger ingen absolut skyldighet för KamR att följa prejudikat.
14

 

Det faktum att KamR har dömt på ett visst sätt i flera rättsfall betyder inte att en princip för 

gällande rätt kan extraheras från dessa. När det inte finns någon dom från HFD i en specifik 

fråga är det ändå av intresse att undersöka en dom från KamR, eftersom den ger vägledning i 

hur en bedömning kan göras.  

Uppsatsen delas inte in i en deskriptiv och en analyserande del. Analys sker löpande i texten 

och i de fall analys förekommer är det tydligt att det är vår uppfattning som framförs och inte 

någon annans. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i kapitel. Kapitel fyra till sju innehåller det material som är nödvändigt 

för att kunna besvara vår problemformulering. Eftersom uppsatsen inte är uppdelad i en 

deskriptiv del och en analyserande del förs resonemang i varje kapitel. Förutsättningarna för 

avdrag gällande sponsringskostnader för PR och marknadsföring består av olika delar, vilket 

gör att det för frågeställningens besvarande blir tydligare om varje förutsättning behandlas var 

för sig.  

I kapitel två ämnar vi att definiera vissa begrepp som är av betydelse för den fortsatta 

framställningen. Dessa definitioner gör det lättare att sätta sig in i avdragsproblematiken 

gällande sponsringsutgifter för PR och marknadsföring. 

I kapitel tre presenterar vi den för frågeställningen aktuella lagregleringen. Eftersom vi 

förutsätter att läsaren redan har grundläggande kunskaper i skatterätt presenterar vi endast den 

lagreglering som det refereras till i rättsfall och i litteratur.  

                                                 
13

 Peczenik, A., Juridikens teori och metod, 1 uppl., Stockholm, 1995, Fritzes förlag AB, s. 35 
14

 Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Seipel, P., Warnling-Nerep, W., Vogel, H-H., Finna rätt, 2010, 

Stockholm, Norstedts Juridik, s. 129 
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I kapitel fyra presenterar vi SKV:s ställningstagande i fråga om sponsring, med fokus på de 

tre begreppen goodwill, direkt motprestation och indirekt omkostnad. 

I kapitel fem behandlar vi förutsättningar för avdrag, med presentation av relevanta rättsfall. 

Varje enskild förutsättning kommenteras och möjliga tolkningar av domarna presenteras.  

I kapitel sex diskuterar vi de effekter som praxis haft för rättstillämpningen. 

I kapitel sju presenterar vi de åsikter och argument för en förändrad alternativt bibehållen 

rättstillämpning som förekommer i litteratur, rättsfall, dokument från riksdag och regering, 

SKV samt näringslivet. Dessa åsikter ligger till grund för vår diskussion de lege ferenda.  

  



11 

 

2 Definitioner 

2.1 Sponsring 

Definitionen av begreppet sponsring är av betydelse för gränsdragningen mot gåva och 

avdragsmöjligheten för sponsringsutgifter.
15

 Beroende på hur begreppet tolkas, nås olika 

slutsatser i det enskilda fallet. Det finns ingen definition av begreppet sponsring i 

Inkomstskattelag (1999:1229) (IL). Det finns inte heller någon specifik, allmänt vedertagen, 

beskrivning av fenomenet. Begreppet definieras av Ekonomistyrningsverket (ESV) i en 

vägledning för statliga myndigheter, vari ESV uttalar att med sponsring menas ”en 

överenskommelse varigenom en sponsor tillhandahåller den sponsrade parten kontanta medel, 

varar eller tjänster i utbyte mot exponering av ett företagsnamn eller varumärke och eventuellt 

andra förmåner. Sponsring är ett affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för parterna”.
16

 

Beskrivningen utgår från att sponsring kräver ett avtalsförhållande mellan två parter där ett 

prestationsutbyte sker. 

I 3 kap. 1 § 1 p. Radio- och TV-lagen (2010:696) definieras sponsring som ”bidrag som 

någon som inte tillhandahåller eller producerar ljudradio, tv-sändning, beställ-tv eller sökbar 

text-tv ger för att finansiera dessa medietjänster eller program i syfte att främja 

bidragsgivarens namn, varumärke, anseende, verksamhet, produkt eller intresse”. Definitionen 

är visserligen anpassad för tv-sändningar, beställnings-tv, sökbar text-tv och 

ljudradiosändningar, men definitionen ställer upp liknande kriterier som i ESV:s vägledning.  

I en artikel i European Journal of Marketing diskuterar ekonomen John A. Meenaghan 

betydelsen av begreppet sponsring. Han kommer fram till att ”sponsorship can be regarded as 

the provision of assistance either financial or in kind to an activity by a commercial 

organization for the purpose of achieving commercial objectives.”
17

 Detta synsätt är 

annorlunda ifrån ESV:s på den punkten av det förutsätter ett avtalsförhållande utan att nämna 

det. 

I Operadomen skulle med sponsring enligt RR förstås ”i regel att ett företag (sponsorn) 

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

natur.” RR:s definition är mycket lik de definitioner som Meenaghan, ESV och Radio- och 

                                                 
15

 Antonsson & Båvall, s. 184 
16

 Ekonomistyrningsverket, ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla?, 2002 
17

 Meenaghan, John A., Commercial sponsorship, European Journal of Markerting 1983, volume 17 Issue 7 s. 9 
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TV-lagen använder, förutom att de bortser från att syftet med bidraget är att på något sätt 

främja bidragsgivaren.
18

  

2.2 Reklam 

Nationalencyklopedin (NE) definierar uttrycket reklam som ”konkurrensmedel som ett 

företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst”.
19

  

Det finns ingen definition av reklam i IL, men enligt 1 § 2 st. Lag (1972:266) om skatt på 

annonser och reklam ska reklam förstås som ”meddelande, som har till syfte att åstadkomma 

eller främja avsättning i kommersiell verksamhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller 

tjänst”. 

Gåvor som har givits utan motprestation kan således inte räknas som reklam. Under begreppet 

reklam faller även de fallen in där företag låter meddela sitt namn, utan att de preciserat vad 

själva syftet med reklamen är. Helt neutral samhällsinformation faller utanför 

reklambegreppet.
20

 Enligt Påhlsson saknar dock bestämmelsen generell självständig betydelse 

för inkomstskatterätten.
21

 

2.3 Goodwill 

Definitionen av goodwill är, enligt NE: ”gott rykte, det goda anseende som ett land, en 

person, ett företag/organisation kan åtnjuta”.
22

 Skillnaden mellan goodwill och reklam ligger i 

att reklamen är specificerad till en särskild produkt eller tjänst, medan goodwill syftar till ett 

allmänt gott rykte ett företag kan tänkas ha.  

2.4 Corporate social responsibility 

NE definierar corporate social responsibility (CSR) som ”företagens sociala ansvarstagande i 

samhället. CSR innebär att företag frivilligt införlivar social och miljömässig hänsyn i sin 

verksamhet för att bidra till en hållbar utveckling”.
23

 Det finns riktlinjer för vad CSR innebär i 

praktiken, dessa är framställda av OECD
24

 och FN
25

. Exempel på när företag haft utgifter för 

                                                 
18

 Bjuvberg, s. 103 
19

 Karl Erik Gustafsson, Bengt Lindh, Lars Falk, reklam, Nationalencyklopedin, tillgänglig på 

http://www.ne.se/lang/reklam, hämtad den 26/5-2014 
20

 Antonsson & Båvall, s. 182 
21

 Påhlsson, 2007, s. 41 
22

 Goodwill, Nationalencyklopedin, tillgänglig på http://www.ne.se/lang/goodwill/184170, hämtad den 26/5-

2014 
23

 CSR, Nationalencyklopedin, tillgänglig på http://www.ne.se/csr, hämtad den 26/5-2014 
24

 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD:s riktlinjer för multinationella företag: 

rekommendationer om ansvarsfullt företagande i internationella sammanhang, 2011, tillgänglig på 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesSVENSKA.pdf, hämtad den 25/4-2014 

http://www.ne.se/lang/reklam
http://www.ne.se/lang/goodwill
http://www.ne.se/csr
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesSVENSKA.pdf
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CSR är när Saab 2013 bidrog med rent vatten och tält till de katastrofdrabbade i 

Filippinerna.
26

 Även mobiloperatörerna Telia, Tele2, Telenor och Tre skänkte pengar till 

katastrofhjälp i Filippinerna.
27

 Medarbetare från Skanska arbetade frivilligt med att hjälpa 

katastrofdrabbade efter bl.a. den amerikanska orkanen Sandy
28

 och Nordea gav 2013 en 

miljon kronor till en stiftelse för utsatta barn
29

. Bjuvberg framför i sin artikel att det finns en 

koppling mellan CSR och sponsring. För att ett företag ska delta i en CSR-insats krävs det 

troligen att det skapar ett mervärde för företaget. Detta mervärde tar sig uttryck i förbättrad 

image eller goodwill. Syftet med att vara ett ansvarstagande företag och att sponsra, kan 

därmed vara detsamma.
30

  

  

                                                                                                                                                         
25

 Förenta nationerna, Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter: tillämpning av Förenta 

nationernas ramverk ”skydda, respektera och åtgärda”, tillgänglig på 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/90/82/feab2346.pdf, hämtad den 25/4-2014 
26

 Saab AB, årsredovisning 2013, 2013, tillgänglig på 

http://www.saabgroup.com/Global/Saab_%C3%85rsredovisning_2013.pdf, hämtad den 25/4-2014, s. 33 
27

 Svenska dagbladet, Mobiloperatörer efterskänker sms-avgift för katastrofhjälp, 16/11-2013, tillgänglig på 

http://www.svd.se/naringsliv/mobiloperatorer-efterskanker-sms-avgift-for-katastrofhjalp_8733986.svd, hämtad 

den 25/4-2014 
28

 Skanska AB, årsredovisning 2013, 2013, tillgänglig på http://www.group.skanska.com/cdn-

1cf3e8e1c120598/Global/Investors/Reports/2013/Arsredovisning-2013.pdf, hämtad den 25/4-2014, 

 s.22 
29

 Nordea, Nordea ger välgörenhetsgåva till utsatta barn, 19/12-2013, tillgänglig på 

http://newsroom.nordea.com/sv/2013/12/19/nordea-ger-valgorenhetsgava-till-utsatta-barn/, hämtad den 25/4-

2014 
30

 Bjuvberg, s. 104 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/90/82/feab2346.pdf
http://www.saabgroup.com/Global/Saab_Årsredovisning_2013.pdf
http://www.svd.se/naringsliv/mobiloperatorer-efterskanker-sms-avgift-for-katastrofhjalp_8733986.svd
http://www.group.skanska.com/cdn-1cf3e8e1c120598/Global/Investors/Reports/2013/Arsredovisning-2013.pdf
http://www.group.skanska.com/cdn-1cf3e8e1c120598/Global/Investors/Reports/2013/Arsredovisning-2013.pdf
http://newsroom.nordea.com/sv/2013/12/19/nordea-ger-valgorenhetsgava-till-utsatta-barn/
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3 Lagreglering 

3.1 Inkomstskatterättslig reglering 

I 16 kap. 1 § IL regleras den grundläggande rätten för kostnadsavdrag inom inkomstslaget 

näringsverksamhet. Första meningen i lagrummet stadgar att ”[u]tgifter för att förvärva och 

bibehålla inkomster ska dras av som kostnad”.  

Det föreligger alltså en koppling mellan inkomster och utgifter, men hur detta samband ska 

förstås förklaras inte närmare i lagtext. Allmänt sett räcker det med att utgiften uppkommit i 

den skattskyldiges verksamhet för att den ska anses vara avdragsgill. RR framför i 

Operadomen
31

 att det för AB föreligger en klar presumtion att de utgifter bolaget har är för att 

förvärva och bibehålla inkomster. Lodin m.fl. menar att undantag från denna presumtion görs 

enbart i vissa fall och i de fallen p.g.a. att det framstår som uppenbart att en utgift inte 

företagits för att förvärva och bibehålla en inkomst.
32

 

Det finns bestämmelser som inskränker denna rätt i fråga om vissa typer av kostnader. 9 kap. 

2 § IL stadgar att ”[d]en skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras 

av” och det andra stycket i lagrummet att ”[u]tgifter för gåvor […] räknas som utgifter enligt 

första stycket”. Enligt RR kan en utgift vara en omkostnad i verksamheten, samtidigt som den 

är en gåva som omfattas av gåvoförbudet.
33

 Denna konkurrens behandlas olika beroende på 

vilka förutsättningar som gäller i det enskilda fallet. Sambandet mellan lagrummen förklaras 

närmare under avsnitt 5.3.1.3. 

3.2 Aktiebolagsrättslig reglering 

I Aktiebolagslag (2005:551), nedan kallad ABL, framkommer i 17 kap. 5 § 

att ”[b]olagstämman eller, om saken med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse, 

styrelsen, får besluta om gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål, om det med 

hänsyn till ändamålets art, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt”. 

Detta är ett undantag från grundprincipen att aktieägare inte får företa rättshandlingar eller ta 

beslut som är uppenbart främmande för verksamhetens syfte, vilket framgår av 3 kap. 3 § 

ABL e contrario. Lagrummet stadgar att ”[o]m bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha 

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

                                                 
31

 RÅ 2000 ref. 31 I 
32

 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt – en läro- och 

handbok i skatterätt, 14 uppl., Lund, 2013, Studentlitteratur s. 104  
33

 RÅ 2000 ref. 31 I 
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bolagsordningen”. Detta stadgar en presumtion för att aktiebolag drivs med vinstsyfte.
34

 Med 

allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål menas t.ex. vetenskapligt, kulturellt eller 

idrottsligt stöd.
35

  

  

                                                 
34

 Bjuvberg, s. 108 
35

 Antonsson & Båvall, s. 159 f. 
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4 SKV:s ställningstagande gällande avdragsrätt för sponsring 

4.1 Inledning 

SKV fick i uppdrag av regeringen att lämna riktlinjer gällande avdragsrätt för sponsring. 

Enligt dessa riktlinjer klargjorde SKV vilka omständigheter som ska tas i beaktande gällande 

exempelvis avdragsrätt vid inkomsttaxeringen, gränsdragningen mot gåva och vad som 

klassas som motprestationer.
36

 Det är viktigt att påpeka att dessa riktlinjer endast är till för 

vägledning och således inte har någon rättsligt bindande effekt. 

4.2 Goodwill 

SKV:s utgångspunkt är att sponsring inte får omfattas av förbudet mot avdrag för gåvor. I de 

fall då sponsringen är avsedd att ge sponsorn förbättrad image och goodwill är den att betrakta 

som en gåva, vilken inte är avdragsgill. Således ska gåvor till hjälporganisationer normalt sett 

inte vara avdragsgilla. 

4.3 Direkt motprestation 

För att kunna göra ett avdrag krävs det enligt SKV att sponsorn erhåller direkta 

motprestationer från den sponsrade och att dessa avdrag motsvarar värdet av 

motprestationerna. Ifall betalningen är av större värde än motprestationen ska sponsringen 

helt eller delvis anses vara en gåva. Motprestationerna ska värderas till marknadsvärdet; 

exponering i form av marknadsföring eller reklam ska jämföras med liknande exponering som 

tillhandahålls av andra aktörer på marknaden. Ofta består motprestationen av ett så kallat 

sponsringspaket, som består av flera delar. I sådana fall ska varje del bedömas för sig och 

hänföras till rätt kostnadsslag. Enbart vid fråga om representation kan det vara aktuellt att dra 

av ett lägre värde än marknadsvärdet, vilket är en följd av de särskilda bestämmelserna om 

vilka belopp som är skäliga vid representation i 16 kap. 2 § IL. Ifall sponsorn inte har utnyttjat 

sin motprestation, exempelvis då den utgjorts av rätten att disponera lokaler eller dylikt, 

medges i normalfallet inte avdrag.  

4.4 Indirekt omkostnad 

Det kan finnas fall då anknytningen mellan sponsorns och sponsringsmottagarens 

verksamheter är så stark att avdrag kan ges för så kallade indirekta sponsringsbidrag. I dessa 

fall krävs inte någon direkt motprestation och avdragsförbudet för gåvor tillämpas inte. 

                                                 
36

 SKV, Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring  
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Avdrag som enligt SKV inte godtas är för bidrag som ges till projekt av allmän natur och som 

saknar egentligt samband med företagets verksamhet.  
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5 Förutsättningar för avdrag 

5.1 Inledning 

För att bolag ska kunna göra avdrag för kostnader de haft för sponsring krävs det att de 

uppfyller någon av de i kapitel fem beskrivna förutsättningarna. I detta kapitel presenterar vi 

de olika förutsättningarna för kostnadsavdrag för sponsring; hänvisning till sponsringens 

förväntade effekter, direkt motprestation och indirekt motprestation. Vi för fram relevant 

praxis och kommenterar denna. 

5.2 Förväntade effekter av sponsring 

5.2.1 RÅ 1965 fi 826 

Ett AB hade haft kostnader för att dela ut ett kulturpris i Danmark (Läkerolpriset), vilka det 

önskade avdrag för. Det framkom inte i rättsfallet, men enligt Påhlsson var syftet med priset 

att främja danskt kulturliv och att främja försäljningen av företagets produkter. Priset 

medförde betydande uppmärksamhet i radio och tidningar. Goodwill gentemot företaget hade 

således spridits till allmänheten. Bolaget anförde även att kostnaden för priset understeg PR-

värdet av den mottagna uppmärksamheten. KamR medgav avdraget med hänvisning till att de 

var driftskostnader. RR instämde i frågan utan att lägga till något i domskälen gällande den 

aktuella frågan.
37

 

5.2.2 RÅ 1968 fi 323 

Ett AB hade tagit upp en utgift för en väggmålning i ett församlingshem som en avdragsgill 

kostnad. Bolaget hade anfört att väggmålningen syftade till att skapa goodwill. Kostnaden 

kunde inte hänföras till varken reklam- eller personalkostnad. Staden som bolaget var aktiv i 

hade 2000 invånare varav 60 var anställda i bolaget. KamR hänvisade till att avdrag ej 

medgavs för kostnaden, med hänsyn till vad som förekommit i målet. RR instämde i 

domslutet och anförde inga nya argument i domskälen. 

5.2.3 RÅ 1968 fi 763 

Ett AB hade haft kostnader för ett konstnärsuppdrag. Konstnärens uppdrag gick ut på att 

utsmycka stadshuset i staden. Bolaget tillverkade keramik och hade bekostat en keramikvägg 

med tillhörande utsmyckning i stadshuset. Arbetet hade enligt taxeringsintendenten medfört 

reklamvärde för bolaget, men kostnaderna hänfördes till gåva och ansågs inte vara 

avdragsgilla. Bolaget anförde att i konstnärens ersättning ingick betalning för modeller, som 

                                                 
37

 Påhlsson, 2007, s. 47 
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bolaget sedan använt i sin produktion. KamR medgav skäligt avdrag för kostnaden för 

modellutformningen, men företagets bekostnad för väggen i stadshuset var att anse som en 

gåva till staden, varvid avdrag inte medgavs för den delen. RR instämde med domslutet och 

lade inte till något i domskälen. 

5.2.4 RÅ 1970 fi 1556 

Ett AB som drev cementgjuteri och hotellrörelse överklagade sitt taxeringsbeslut, med 

hänvisning till att de önskade fullt avdrag för kostnader de haft i samband med fri inkvartering 

av VM-brottare i samband med ett träningsläger. Deras argumentation gick ut på att 

kostnaderna för inkvarteringen på hotellet som bolaget ägde borde varit avdragsgilla, eftersom 

övernattningarna medfört betydande reklam för hotellet. KamR ansåg enbart att de kostnader 

hotellet haft, med hänsyn till de i målet upplysta omständigheterna, var avdragsgilla 

reklamkostnader. RR instämde med KamR och tillförde ingenting i sina domskäl. 

5.2.5 RÅ 1977 Aa 4 

Ett AB begärde förhandsbesked angående avdragsmöjlighet för engångsbidrag till en förening 

för anordnande av bruksmuseum på en herrgård. Genom avtal mellan parterna skulle 

föreningen och länsmuseet ställa ut föremål som hade anknytning till bolaget. Bolaget var ett 

gammalt industribolag och utställningen skulle äga rum på herrgården. KamR anförde att 

bolagets bidrag till föreningen i egenskap av bruksmuseum inte hade sådant samband med 

bolagets verksamhet att bidraget skulle kunna vara en omkostnad i bolagets rörelse. Avdraget 

medgavs därför inte. RR instämde i förhandsbeskedet och anförde inga nya argument. 

5.2.6 Kommentar 

Domskälen är fåordiga och i flera fall lämnas ingen förklaring till varför KamR och RR 

dömde som de gjorde. Det är svårt att se någon röd tråd eller enhetlig bedömningsmall för 

rättsfallen. Ett genomgående inslag i rättsfallen har varit RR:s benägenhet att utan 

kommentarer bifalla KamR:s domslut. I de ovan beskrivna rättsfallen finns ingen diskussion 

om huruvida direkta motprestationer utgick. I RÅ 1970 fi 1556 (VM-brottarna) medgavs 

avdrag med hänsyn till reklamvärdet, i RÅ 1965 fi 826 med hänsyn till det påstådda värdet av 

den marknadsföring som bolaget erhöll. I de andra fallen nekades avdrag, med hänvisning till 

bl.a. att det inte förelåg något samband mellan givarens och mottagarens verksamheter, vad 

som förekommit i målet eller att bidraget var att anse som gåva. 

Påhlsson framför att domstolarnas tyngdpunkt låg på de förväntade effekter som 

sponsringsutgifterna kunde tänkas få. I de två fallen där avdrag medgavs fick en större krets 
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människor kännedom om företagets insats. I de fallen där avdrag inte medgavs rörde det sig 

om insatser i bl.a. muséer och stadshus, vilket påverkade en mindre samling människor. 

Påhlsson anser att spridningskretsen är viktig vid förståelsen för när avdrag medgavs eller 

inte. Han påpekar dock att dessa äldre rättsfall ska tolkas med försiktighet och att de kan anses 

överspelade med tanke på nyare praxis, främst i form av Opera- och Falcondomen.
38

  

5.3 Direkt motprestation 

5.3.1 RÅ 2000 ref. 31 I ”Stockholms Opera” 

5.3.1.1 Omständigheter 

Frågan som uppkom till bedömning var huruvida avdrag för sponsringkostnader skulle 

medges. SKV vägrade avdrag för de kostnader som fanns specificerade i sponsringsavtalet. 

Beslutet överklagades först till KamR och sedan till RR.  

Sponsringsavtalet träffades mellan Procordia AB och dess två dotterbolag (de tre bolagen 

benämns nedan gemensamt som Procordia) och Kungliga Teatern AB (nedan benämnt 

Operan). Avtalet skulle löpa under en femårsperiod och Procordia skulle erlägga 9 miljoner 

kronor per år (sammanlagt 45 miljoner kronor).  

De motprestationer som Procordia erhöll kan sammanfattas som följande. I sin 

marknadsföring gavs Procordia rätt att omnämna att bolaget var huvudsponsor för Operans 

internationella verksamhet. Procordia gavs rätt att årligen disponera fem föreställningskvällar 

på Operan. Dessa föreställningar kunde helabonneras eller utnyttjas i önskad omfattning. 

Även möjlighet att anordna olika former av mottagningar fanns. Vid helabonnering ställdes 

hela huset till förfogande, men det fanns också möjlighet att använda något av 

representationsrummen. Procordia erhöll även sex biljetter till fasta platser som reserverades 

för bolaget till samtliga föreställningar och vid varje premiärföreställning fick Procordia tjugo 

biljetter till förfogande (Operan beräknades ha cirka sex premiärer per år). Även i anslutning 

till premiärföreställning fanns det möjlighet att anordna mottagningar. Procordia gavs även 

möjlighet till att arrangera en galakväll endast för anställda vid Procordia och av dem utvalda 

gäster. I själva arrangemanget ingick biljetter och det praktiska genomförandet av eventet. 

Vid Operans utlandsturnéer fick även Procordia biljetter till föreställningarna, inbjudan till 

eventuella mottagningar samt möjligheten att själva arrangera mottagningar. För att kunna 

genomföra dessa arrangemang tilläts fyra personer från Procordia delta kostnadsfritt. 
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Procordia erhöll även, utöver de fasta platserna, tjugo biljetter till varje premiär med en 

internationell artist (som genomfördes som ett led i Operans samarbete med Procordia för den 

internationella verksamheten). Som motprestation skulle även ett marknadsförings- och 

profilprogram utarbetas, innehållande annonskampanj, kartläggning av massmediakontakter, 

sammanställning av informationsskrift och även utarbetande av reklamaktiviteter. 

Moderbolaget och de två dotterbolagen erhöll även vart och ett en tavla eller skulptur som 

symbol för samarbetet. I entrén till operahuset skulle även en tavla placeras med information 

om samarbetet och under vilken tidsperiod det pågick. I paketet ingick även exponering på 

informationsmaterial som gavs ut av operan. 

5.3.1.2 Argumentation från Procordia 

Bolaget anförde följande argument. Sponsringen skulle ses som en utgift för marknadsföring, 

eftersom syftet med sponsringen inte skiljde sig från vanlig marknadsföring. Betalningarna 

hade från bolagets sida behandlats som kostnader i verksamheten och inte som gåvor. Detta 

styrktes även med en hänvisning till 12 kap. 6 § ABL, där det stadgades att beslut om gåvor 

till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål fattades av bolagstämma. Om någon 

gåvoavsikt förelegat, hade därför beslut om detta tagits på bolagsstämma. 

Sponsringskostnaden var således företagsekonomiskt motiverad och syftade endast till att öka 

försäljningen av företagets produkter. 

Det skatterättsliga gåvobegreppet ansåg bolaget skulle sammanfalla med det civilrättsliga. För 

att gåva skulle kunna ha förelegat krävdes därför gåvoavsikt, vilket inte var fallet. Rimligtvis 

borde bedömningen enligt bolaget inte gå till så att företagsmotiverade kostnader utan 

gåvoavsikt kunde komma att behandlas som gåva. Procordia hade även gjort bedömningar av 

värdet för motprestationerna, vilka bolaget bedömde motsvarade betalningarna som gjorts till 

Operan. 

5.3.1.3 Domskäl 

RR började med att redogöra för den gällande lagstiftningen och konstaterade att alla 

omkostnader för en intäkts förvärvande och bibehållande skulle avräknas från intäkten 

(dåvarande 20 § första stycket KL, numera 16 kap. 1 § IL). Detta följdes upp med att 

konstatera om att även om en utgift uppfyllde ovan nämnda krav kunde den vara icke 

avdragsgill, ifall den kunde hänföras till den skattskyldiges personliga levnadskostnader, 

däribland gåvor (dåvarande 20 § andra stycket KL, numera 9 kap. 2 § andra stycket IL). Även 

utgifter för representation utgjorde enligt RR undantag från huvudprincipen och utgifterna 
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ansågs bara kunna hänföras till omkostnader i verksamheten om de hade ett omedelbart 

samband med verksamheten, eller om utgifterna var att anse som personalvårdskostnader. RR 

gick vidare med att definiera begreppet sponsring, varmed skulle förstås: ”i regel att ett 

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

annars allmännyttig natur”. 

Den första frågan RR avsåg att ta ställning till var huruvida sponsringen var en omkostnad för 

intäkternas förvärvande och bibehållande. RR konstaterade att det förelåg en klar presumtion 

för att ett aktiebolags utgifter uppfyllde omkostnadskriteriet. Endast då det inte var uppenbart 

att omkostnaden uppvisade något samband med intäkters förvärvande och bibehållande 

underläts avdrag. RR ansåg att det i det förevarande fallet inte fanns anledning att underkänna 

de yrkade avdragen, eftersom avdragen ansågs vara omkostnader för inkomsters förvärvande 

och bibehållande. 

Nästa fråga RR tog ställning var om de yrkade avdragen för sponsring kunde anses vara 

gåvor. RR fastställde att gåvobegreppet inte var enhetligt för alla förhållanden, men att det 

kännetecknades av tre samtidiga rekvisit; förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt. 

Det förelåg alltså inte någon gåva i de fall då mottagaren utfört motprestationer som svarade 

mot den lämnade ersättningen. Det kunde dock förekomma olika sorters motprestationer, inte 

bara sådana som t.ex. exponering i reklam, utan även sådana som indirekt kom sponsorn till 

godo. RR fortsatte därför med att referera till PLM-domen
39

, se avsnitt 5.4.2, där det framkom 

att det faktum att sambandet mellan sponsorns och mottagarens verksamheter var så starkt att 

en av sponsringen möjliggjord ökning av mottagarens verksamhet i sig borde uteslutit 

tillämpningen av förbudet mot avdrag för gåvor. 

Vidare konstaterade RR att utgifter som föll utanför gåvobegreppet var dels bidrag som bar 

karaktär av personalkostnad (som t.ex. bidrag till sportanläggning som ledde till att sponsorns 

direkta kostnader för de anställda kunde minskas), dels reklam- och representationsgåvor 

(därför att förmögenhetsöverföringen var ringa och att det rådde ett påtagligt samband mellan 

”gåvan” och sponsorns näringsverksamhet). 

Slutsatsen som RR kom fram till var att sponsring träffades av avdragsförbudet för gåvor om 

mottagaren inte tillhandahöll någon direkt motprestation och ersättningen inte heller avsåg en 
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verksamhet hos mottagaren som hade ett sådant samband med sponsorns verksamhet att 

ersättningarna kunde ses som indirekta omkostnader i denna. RR kommenterade även att 

omständigheten att sponsringen hade till syfte att förbättra givarens goodwill (och på den 

grunden var en affärsmässigt motiverad omkostnad) inte i sig innebar att sponsringen 

förlorade sin karaktär av gåva. Sponsring kunde således komma att klassas som omkostnad 

och gåva samtidigt. 

Med hänsyn till omständigheterna i fallet ansåg RR att de direkta motprestationerna till största 

del utgjorts av att lokaler ställts till förfogande, upplåtande av föreställningar eller platser till 

föreställningar samt tillhandahållande av reklam. Därför borde inte sponsorersättningen, till 

den del den kunde hänföras till lokal-, representations-, personal eller reklamkostnader, falla 

in under förbudet mot avdrag för gåvor. Resterande belopp, som mer allmänt stödde operans 

verksamhet, skulle däremot anses utgöra gåva, eftersom det inte heller kunde anses finnas 

någon anknytning mellan de båda parternas verksamheter som gjorde att avdrag kunde 

medges. 

Efter en närmare utläggning av teknisk karaktär angående representationsmomenten övergick 

RR till att fastställa att det inte var möjligt att fastställa hur stor del av sponsorbidragen som 

utgjorde avdragsgill respektive icke avdragsgill utgift. Därför gjorde RR en skönsmässig 

uppskattning av värdet på motprestationerna och medgav avdrag därefter.  

5.3.2 KamR mål nr 6371-10 ”Posten” 

5.3.2.1 Omständigheter 

Posten yrkade avdrag för sponsringskostnader i samband med flera olika 

sponsringssamarbeten, vilka delvis avslogs av SKV. Beslutet överklagades först till 

Förvaltningsrätten och sedan till KamR i Stockholm. Posten utförde sponsringssamarbeten 

med Svenska Fotbollsförbundet (SvFF), Svenska Skidförbundet, Åre 2007 AB, Scandinavian 

Touringcar Corporation AB (STCC), Flash Engineering (FEAB) och Kanalkampen. 

Ett av samarbetena var med SvFF och där utgick ett flertal motprestationer. Bl.a. ingick 

exponering i tv, tidningar och internet. Reklamskyltar med Postens logotyp hade funnits i 

samband med matcher i Dam- och Herrallsvenskan samt Superettan. I samband med matcher 

hade även Posten exponerats på storbildsskärmar, matchblad och banderoller. Posten hade 

även enligt sponsringsavtalet mottagit 6 140 matchbiljetter. Spelare från landslaget hade 
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deltagit i sponsorevenemang på Postens huvudkontor, två förbundskaptener hade även hållit 

föreläsningar för Postens medarbetare. 

Samarbetet med Svenska Skidförbundet mynnade ut i motprestationer bestående av 

exponering på åkarnas dräkter, i olika media som tidningar och internet. Posten hade även 

erhållit annonser i publikationer utgivna av Svenska Skidförbundet, samt framträdande plats 

på landslagens hemsidor. 

Samarbetet med Åre 2007 AB mynnade ut i färre motprestationer än vad som först var 

planerat. Från början var det tänkt att Posten skulle erhålla exponering via olika 

reklamåtgärder i samband med VM 2007 och som officiell sponsor vid världscupfinalen 2006, 

men avtalet sades under 2006 upp på grund av övervägningar angående exponeringens 

möjliga negativa inverkan på Postens viktigaste kundgrupper. De motprestationer som hann 

genomföras innan avtalets uppsägning var exponering av Postens logotyp i skidbacken. 

Posten framhöll att det var omständigheterna, och inte själva avtalsinnehållet, som ledde till 

att bolaget inte fick del av de resterande avtalade motprestationerna.  

Samarbetet med STCC betecknades som att Posten var ”seriesponsor” vilket betydde att 

Postens logotyp alltid var väl exponerad på fotografier av förare och bilar. Även exponering i 

redaktionellt material förekom. Posten exponerades alltid i samband med tv-sändningar av ett 

specifikt bilsportsprogram på SVT, vari en röst läste upp att Posten var sponsor. Postens 

logotyp framkom på bl.a. alla bilar, banan, säsongsbiljetter, kläder, i bakgrunden bakom 

prispallen, på flaggor m.m. Posten hade även haft ett tält på området, där bolaget 

marknadsförde sig genom interaktion med evenemangets besökare. Kundarrangemang hade 

även förekommit som t.ex. tillträde till VIP-läktare, seminarier, möte med ingenjörsteam m.m. 

Posten agerade huvudsponsor för FEAB och hade även branschexklusivitet vid STCC-

tävlingar. Som motprestation erhöll Posten reklamexponering i såväl tryckt som rörlig media. 

Postens logotyp förekom även på bilstallets två bilar, andra fordon som användes av FEAB, 

teamkläder samt på prins Carl Philips overall. 

Motprestationerna för sponsringssamarbetet med filmen Kanalkampen utgjorde 

produktplacering i filmen. Postens verksamhet förekom i handlingen, där den framlades på ett 

positivt sätt. Filmen i sig visades på bio, såldes i butiker samt sändes i TV. Posten fick även 

genom sponsoravtalet exklusiv rätt till att sköta transporter till och från inspelningsplatsen. 

Filmbolaget deltog sedan på kundträffar för att själva berätta om fördelarna med Posten. 
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Alla samarbeten med de olika bolagen (förutom det med Åre 2007 AB) hade värderats på 

något sätt, av antingen ett utomstående bolag, sponsringsmottagaren eller Posten. 

Uträkningarna i de externa värderingarna baserades på uppskattningar om vad exponering och 

arrangemang skulle ha kostat om de förvärvades till marknadspris. 

5.3.2.2 Argumentation från Posten 

Posten anförde att det rådde konkurrens inom bolagets verksamhetsområde, vilket hade 

tvingat bolaget att investera i reklam och PR. Syftet var att människor skulle se Postens 

tjänster som förstahandsval vid transporttjänster av paket och brev. Därför hade bolaget 

försökt exponera sitt varumärke där det fick störst genomslagskraft, nämligen via kultur- och 

idrottsarrangemang. Vidare anfördes att det helt saknats gåvoavsikt eftersom det inte fanns 

några benefika moment i transaktionerna och eftersom bolagsstämman inte hade tagit något 

beslut om gåva. I avtalen som samarbetena byggde på stadgades att motprestationer skulle 

erhållas, vars värde minst motsvarade erlagda sponsringsbidrag. Exponeringen Posten fått 

genom samarbeten hade lett till ökade intäkter. Det framkom i Postens argumentation att ett 

krav på exakt koppling mellan utgifter för sponsring och värdet av motprestationerna skulle 

vara detsamma som att förbjuda dåliga affärer. Bolaget ansåg även att bevisbördan för att 

ersättning utgjorde något annat än ersättning för avtalade motprestationer skulle åligga SKV. 

Slutligen framförde Posten åsikten att affärsmässiga beslut inte skulle kunna överprövas av 

SKV eller domstolar. 

5.3.2.3 Domskäl 

KamR började med att redogöra för gällande rätt, i likhet med Opera- och Falcondomen. 

Detta följdes upp med att referera till dessa rättsfall, däri RR konstaterade att undantag från 

principen att gåvor inte är avdragsgilla var när gåvorna var förknippade med t.ex. reklam, 

representation eller om de hade karaktär av personalkostnader. KamR refererade till 

sponsringsbegreppet som definierades i Operadomen.
40

 KamR konstaterade att slutsatsen av 

Operadomen var att sponsring föll in under gåvoförbudet om mottagaren inte tillhandahöll en 

direkt motprestation och ersättningen inte heller avsåg en verksamhet som hade sådant 

samband med sponsorns verksamhet att sponsringsbidraget kunde anses vara en indirekt 

omkostnad i denna. Den omständigheten att sponsringen var ägnad att förbättra sponsorns 

goodwill och därigenom kunde vara kommersiellt motiverad innebar därför inte i sig att 

sponsringen förlorade sin gåvokaraktär. 

                                                 
40

 Se resonemanget om gåvo- och motprestationsbegreppen i avsnitt 5.3.1.3  
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I sin bedömning konstaterade KamR att Postens yrkanden inte skulle avslås på den grunden 

att de ej utgjorde utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster. Avdragsmöjligheten skulle 

därför varit tvungen att baseras på gränsdragningen mot gåva. Sponsringen träffades av detta 

avdragsförbud för gåva om mottagaren inte tillhandahöll en direkt motprestation enligt RR:s 

uttalanden i Opera- och Falcondomen. 

KamR:s återgivning av gällande rätt följde hittills samma mönster som tidigare praxis. Det 

som var annorlunda i domskälen var att KamR kritiserade RR:s och SKV:s tolkning av 

goodwill och gåva. SKV hade dels i omprövningsbeslutet, dels i SKV:s riktlinjer från den 27 

juni 2005 om avdragsrätt för sponsring konstaterat att om syftet med sponsringen endast är 

avsedd att ge sponsorn förbättrad image eller goodwill är den att betrakta som gåva. Därför 

skulle utgiften, enligt SKV, inte ses som en avdragsgill kostnad. Den kritik som KamR 

framförde önskar vi citera i sin helhet: 

”Enligt kammarrättens mening bör Högsta förvaltningsdomstolens uttalande inte tolkas på 

detta sätt. Uttalandet torde i första hand avse situationer då mottagaren inte tillhandahåller 

någon direkt motprestation och ersättningen inte heller avser en verksamhet hos mottagaren 

som har ett sådant samband med sponsorns verksamhet att ersättningen kan ses som indirekta 

omkostnader i denna. Om bidrag ges i sådana fall torde uttalandet kunna tolkas som att 

sponsringen inte förlorar sin karaktär av gåva på grund av att sponsringen är ägnad att 

förbättra sponsorns goodwill och därigenom kan vara kommersiellt motiverad. Uttalandet 

innebär således inte att avdrag ska vägras även för de fall adekvata motprestationer lämnas 

om syftet är att ge förbättrad goodwill (jfr. Påhlsson, Sponsring, 2 uppl. s 73)”.
41

  

Vidare anförde KamR att ”[i] de fall motprestationerna förbättrar givarens goodwill bör alltså 

hänsyn i princip tas till detta vid värderingen av motprestationerna. En annan sak är att det är 

mycket svårt att beräkna detta värde och att en skälighetsuppskattning ofta framstår som 

ofrånkomlig”. KamR anförde även att det ålåg den som yrkade avdrag att göra sannolikt att 

värdet av dessa motsvarade minst det yrkade beloppet.  

KamR bedömde varje sponsorsamarbete och dess enskilda delar för sig. Posten hade styrkt 

sina avdrag med dels en intern bedömning för alla avtal, med en extern bedömning för avtalen 

                                                 
41

 HFD-uttalandet som avsågs gällde omständigheten att även om sponsringen hade till syfte att förbättra 

givarens goodwill (och på den grunden var en affärsmässigt motiverad omkostnad) innebar utgiften inte i sig att 

sponsringen förlorade sin karaktär av gåva. Se avsnitt 5.3.1.3. 
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med SvFF och Svenska skidlandslaget och med interna rapporter från sponsringsmottagaren i 

avtalen med STCC och FEAB. Även bedömningar från SKV hade gjorts. 

Yrkandet för avdrag i samband med SvFF godkändes i sin helhet, med beaktande av den 

externa utredningen som företogs av ett av Posten anlitat värderingsbolag. Det tvistiga 

beloppet för avdraget var det som SKV i sin utredning utgått från att det tillhörde utgifter för 

goodwill. Det var detta belopp som nu godkändes av KamR som avdragsgill kostnad.  

Bedömningen för avtalen med Svenska skidlandslaget skedde på samma sätt, den del som 

SKV hänförde till goodwill ansåg KamR utgöra avdragsgill kostnad. KamR skrev i 

domskälen att den externa utredning som presenterats av bolaget hade beaktats. 

Sponsringsavtalet med Åre 2007 AB mynnade delvis ut i uteblivna motprestationer, vilket 

gjorde att en bedömning av det faktiska värdet av motprestationerna varit omöjliga att 

genomföra. Posten hade inte visat någon extern värdering av värdet av de motprestationer 

som förekom, vilket gjorde att KamR avslog yrkandet för de sponsringsutgifter som bolaget 

haft. Posten argumenterade för att beslutet att inte motta motprestationer grundade sig på 

affärsmässiga bedömningar i efterhand och att inga benefika inslag förekom när avtalet 

ingicks. KamR lämnade denna argumentation obesvarad. 

Sponsringsavtalet med STCC mynnade ut i flertalet motprestationer vars värde styrktes dels 

med uppskattningar, dels med en av STCC utgiven rapport som behandlade 

marknadsföringsvärdet av motprestationerna. KamR biföll yrkandet i sin helhet, utan 

hänvisning till att hänsyn tagits till den av bolaget presenterade värderingen. 

Sponsringsavtalet med FEAB styrktes med rapporter angående värdet av olika 

marknadsföringsåtgärder. KamR fann vid en samlad skönsmässig bedömning att det yrkade 

värdet var skäligt och biföll därför yrkandet. KamR tog ingen uttrycklig hänsyn till den 

rapport som redovisades av FEAB. 

Sponsringsavtalet med kanalkampen mynnade ut i flertalet olika motprestationer, vilka inte 

kunde styrkas med rapporter eller externa värderingar. SKV anförde angående 

sponsringsavtalet med kanalkampen att motprestationerna till största delen hänfördes till 

produktplacering. Det argumenterades även för att Postens symbol utgjorde ett så pass vanligt 

inslag i vardagslivet, att alla inte uppfattade Postens förekomst i filmen som produktplacering. 

Kanalkampen ansågs vara en familjefilm, vilket enligt SKV innebar att den nådde ut till 

många barn. Marknadsföringsåtgärderna kunde enligt SKV inte anses vara tillämpbara på 
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barn, eftersom de inte hade något intresse av Postens produkter och tjänster. Posten vidhöll att 

motprestationerna i huvudsak gick ut på s.k. produktplacering. Bolaget framhöll att filmen var 

en av Sveriges mest sedda och att exponeringen av ett varumärke i positiva sammanhang gav 

större genomslagskraft än om Posten själva hade spelat in en egen reklamfilm. För att bevisa 

värdet av sponsringsavtalet hänvisade Posten även till ett logistikavtal med 

produktionsbolaget, vilket slöts enbart tack vare bolagets medverkan i filmen. Posten hade 

även använt logistiksamarbetet för att marknadsföra sig i bolagets egen kundtidning. KamR 

ansåg att det inte fanns stöd för att motprestationernas värde uppgick till yrkat belopp. Därför 

gjordes, p.g.a. frånvaron av en extern värdering, en skönsmässig bedömning som innebar att 

hälften av det yrkade beloppet bifölls. Varför den skönsmässiga bedömningen resulterade i ett 

avdrag med just hälften av det yrkade beloppet framgick inte. 

5.3.3 Kommentar 

5.3.3.1 Direkta motprestationer 

Direkta motprestationer kunde enligt Operadomen vara t.ex. teaterbiljetter och tillgång till 

lokaler. I Postendomen kunde motprestationer vara olika sorters exponering på kläder, arenor, 

media eller i skrift. I den mån ett sponsringsbidrag kunde hänföras till lokal-, representations-, 

personal eller reklamkostnader, föll det inte in under avdragsförbudet för gåvor. I den mån 

bolagen erhöll direkta motprestationer som svarade mot det givna bidraget erhölls 

kostnadsavdrag. Till den del sponsringsbidraget inte kunde matchas med en motprestation av 

samma värde uppkom en differens, vilken domstolen i Operadomen ansåg var en gåva 

eftersom den stödde Operans verksamhet i allmänhet. RR konstaterade även att det inte var 

möjligt att fastställa hur stor del av sponsringsutgiften som skulle utgöra avdragsgill 

respektive icke avdragsgill kostnad, vilket ledde till att en skönsmässig bedömning av 

avdragsvärdet gjordes. Utrymmet för en skönsmässig bedömning minskades i Postendomen, 

eftersom Posten för vissa sponsringsavtal presenterade externa värderingar som beaktades av 

KamR.  

5.3.3.2 Gåvobegreppet 

I Operadomen redogjorde RR för gåvobegreppet och knöt ihop den civilrättsliga betydelsen 

av begreppet med den skatterättsliga. De tre kriterier som ställdes upp för att en gåva skulle 

anses föreligga var enligt RR förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt. Därefter 

konstaterades det att det inte förelåg någon gåva i de fall då mottagaren utfört motprestationer 

som svarade mot den lämnade ersättningen. Detta ledde till slutsatsen att om värdet av 



29 

 

motprestationerna understeg värdet av det lämnade sponsringsbidraget, utgjorde 

mellanskillnaden per definition gåva. Denna slutsats gällde oavsett om rekvisitet gåvoavsikt 

var uppfyllt eller ej, eftersom RR förutsatte att alla tre gåvorekvisit alltid var uppfyllda i de 

fall då motprestation inte utgick. Påhlsson menar att det inte längre är möjligt att använda 

begreppet gåvoavsikt
42

, eftersom den subjektiva viljan hos givaren ignoreras. Även om 

givaren av bidraget själv anser att gåvoavsikt saknas, gjorde RR sin bedömning på objektiva 

grunder, utifrån bedömningen om huruvida det förekom motprestationer eller inte.
43

 

5.3.3.3 Förhållandet mellan omkostnad och gåva 

RR redogjorde för förhållandet mellan omkostnader som är avdragsgilla och personliga 

levnadskostnader, inbegripet gåvor, vilka inte är avdragsgilla. RR kom fram till att trots att en 

sponsringsutgift utgör en omkostnad kan den vägras avdrag med hänvisning till att det är en 

gåva. Detta leder till att omkostnad och gåva kan föreligga samtidigt och att de två begreppen 

således sammanfaller med varandra. De två lagrummen för omkostnadsavdrag och 

avdragsförbud för gåvor konkurrerar med varandra. I Operadomen avgjordes konkurrensen 

genom principen om att lex specialis går före lex generalis
44

. Denna åsikt delas i litteraturen 

av både Påhlsson och Bjuvberg. 
45

  

Påhlsson anser att RR:s uttalande betyder att direkta motprestationer ifrån 

sponsringsmottagarens sida utgör en tillräcklig betingelse för att en omkostnadspresumtion 

ska anses föreligga. Direkta motprestationer är dock ingen nödvändig betingelse, eftersom 

Falcon i sin dom
46

 fick avdrag för sponsringskostnaderna även om ingen direkt motprestation 

ansågs föreligga.
47

 

Påhlsson framför även åsikten att faktumet att RR i Operadomen kom fram till att en utgift 

kan vara både en omkostnad och en gåva samtidigt inte alls är märklig, dock ledde det 

synsättet och tillämpandet av derogationsprincipen fram till ett domslut som han anser är fel. 

Påhlsson börjar sin förklaringsmodell med att likna förhållandet mellan gåva och omkostnad 

till förhållandet mellan personlig levnadskostnad och omkostnad. Ett exempel för det senare 

förhållandet är när en enskild näringsidkare köper något för användning i sin 

näringsverksamhet, såväl som privat. Det finns alltså två ändamål med utgiften. Om en 
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 Författarnas kursivering 
43

 Påhlsson, 2000, s. 634 f. 
44

 lex specialis legi generali derogat (speciallag har företräde framför allmän lag), även benämnt 

derogationsprincipen 
45

 Påhlsson, 2000, s. 632, Bjuvberg, s. 105 f. 
46

 Se avsnitt 5.4.4 
47

 Påhlsson, 2000, s. 633 



30 

 

jämförelse med ett sponsringsförhållande sker, finns det två olika synsätt. Det ena är 

kortsiktigt, mellan givare och mottagare, där den direkta fördelen är den direkta 

motprestationen. Det finns även ett långsiktigt perspektiv, mellan givaren av 

sponsringsbidraget och dennes framtida motparter som påverkats av det ursprungliga 

sponsringsförhållandet, t.ex. genom goodwillpåverkan. Problemet för RR uppstod enligt 

Påhlsson i själva begreppsanvändningen, eftersom RR inte gjorde en korrekt avgränsning av 

gåvo- och omkostnadsbegreppet. Som redan konstaterats ovan, gjorde RR en objektiv 

bedömning av huruvida gåvoavsikt förelåg eller ej. RR medgav emellertid i sin 

domsmotivering att det kunde föreligga långsiktiga skäl för att ge sponsringsbidrag, men bara 

den objektiva relevansen erkändes, vilket även är det kortsiktiga synsättet som är beskrivet 

ovan. Påhlsson anser att avdrag borde medgivits dels för den delen som motsvarades av 

direkta motprestationer, men även till viss del för den delen som inte motsvarades av 

motprestationer. Detta eftersom RR erkände att sponsringen säkerligen skulle leda till ökade 

intäkter för givaren. Domslutet leder enligt Påhlsson till bristande samband mellan intäkter 

och utgifter. Han menar att istället för att tillmäta relevans till det subjekt som utbetalar 

motprestationerna, borde fokus istället ligga på intäkterna. Rättsfallet borde därför avgjorts 

enligt principen om sambandet mellan intäkter och utgifter, vilket hade lett till att avdrag 

medgivits i större utsträckning. Istället tillämpades derogationsregeln, vilken enbart medgav 

avdrag för kostnader som stod i direkt förhållande till motprestationernas värde.
48

 

Bjuvberg ställer i sin artikel frågan, från vems perspektiv bedömningen av motprestation ska 

ske. Han anser att det är företaget självt som gör den affärsmässiga bedömningen om det t.ex. 

ska inleda affärsförhållanden. Vidare påpekar Bjuvberg att det är tillåtet för företag att göra 

dåliga affärer, utan att avdragsmöjligheten påverkas. När en bedömning görs huruvida avdrag 

är tillåtet eller inte, måste det beaktas att företag normalt drivs i vinstsyfte för dess ägare. 

Denna presumtion för att ägarna konstant vill öka sin förmögenhet anser Bjuvberg leder till 

att förmögenhetsrekvisitet för gåva inte kan anses vara uppfyllt. Angående gåvoavsikten 

framför Bjuvberg åsikten att den aldrig är aktuell vid sponsringsavtal, eftersom avtalen alltid 

ingås på affärsmässiga grunder. Undantag för detta kan dock vara när en ägares personliga 

preferenser är helt avgörande för stöd i form av sponsring. Hans slutsats i frågan är att en 

utgift för sponsring enligt gällande rätt inte kan utgöra både omkostnad och gåva samtidigt 
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och avgörande för frågan är avsaknaden av affärsmässiga skäl. Om affärsmässiga skäl för 

bidraget finns så är gåva utesluten och vice versa.
49

 

5.4 Indirekt motprestation 

5.4.1 Inledning 

Indirekta motprestationer utgör den tredje förutsättningen för avdrag. Den tillämpas i vissa 

fall som en undantagsregel från avdragsförbudet för gåvor, när det finns en särskilt stark 

koppling mellan givarens och mottagarens verksamheter. 

5.4.2 RÅ 1976 ref. 127 I ”PLM/Håll Sverige Rent” 

5.4.2.1 Omständigheter 

Aktiebolaget Plåtmanufakturs (PLM), ett bolag som tillverkade plåt-, plast- och 

glasförpackningar, gjorde tre år i rad avdrag för kostnader i form av bidrag till två kampanjer 

mot nedskräpning; ”Håll Sverige Rent” och ”Håll Sundet Rent”. Utöver detta gjordes avdrag 

för bidrag till en undersökning gällande nedskräpningens skadeverkningar på människor och 

djur. Samtliga avdrag godkändes av Taxeringsnämnden (nuvarande SKV). Fråga uppstod 

gällande huruvida bidragen skulle betraktas som kostnader för intäkters förvärvande och 

bibehållande eller ej. 

5.4.2.2 Argumentation från PLM  

PLM anförde att bolagets bidrag var avdragsgilla eftersom kampanjerna och undersökningen 

var så nära kopplade till deras produkter. Syftet med undersökningen var att få fram ett 

underlag som kunde ligga till grund för en utveckling av avfallshantering av företagets 

produkter. Gällande kampanjerna anförde PLM att nedskräpningen av kusterna delvis bestod 

av förpackningar som var tillverkade av bolaget. 

5.4.2.3 Domskäl KamR 

KamR ansåg att även om kampanjerna kan ha varit av viss betydelse för bolagets verksamhet, 

kunde det inte visas att de hade haft ett sådant direkt samband med bolagets verksamhet att de 

utgjorde en avdragsgill kostnad i verksamheten. Ärendet togs vidare till RR. 

5.4.2.4 Domskäl RR 

RR resonerade som följer. PLM tillverkade i huvudsak engångsförpackningar av plåt, plast 

och glas. Bolaget var under 1960-talet ensamtillverkare av ölburkar och engångsglas i Sverige 
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och under den här tiden fördes i landet en livlig diskussion gällande engångsförpackningar 

och deras inverkan på miljön. Utfallet av denna diskussion kunde medföra stora påverkningar 

gällande bolagets framtida försäljning, så att ge bidrag till renhållningskampanjerna var för 

PLM en utgift som syftade till att bibehålla bolagets intäkter. På grund av detta godkändes 

PLM:s avdrag för bidragen till städaktionerna. 

Bidraget som gavs till utredningen om nedskräpningens skadeverkningar av människor och 

djur ansågs av RR vara ett bidrag till ett projekt av allmän natur utan vare sig direkt eller 

indirekt samband med bolagets verksamhet. Därför ansågs inte bidraget vara avdragsgillt. 

5.4.3 RÅ 1976 ref. 127 II ”Kooperativet” 

5.4.3.1 Omständigheter 

Kooperativa förbundet (KF) yrkade, likt PLM ovan, avdrag för bl.a. bidrag som hade givits 

till en uppstädningskampanj samt kostnader för engagemang i näringslivets arbetsgrupp för 

nedskräpningsfrågor. Varken Taxeringsnämnden eller KamR godtog yrkandet.  

5.4.3.2 Argumentation från KF 

KF ansåg att det, genom sin produktion av försäljning och livsmedel som levererades i 

engångsförpackningar, indirekt bidrog till nedskräpning och uppkomst av miljöproblem. KF 

menade att det hade ett ansvar att i största möjliga mån minska nedskräpningen och detta 

gjordes bl.a. genom att ge finansiellt stöd till städaktioner.  

5.4.3.3 Domskäl RR 

RR menade att trots att KF genom sin verksamhet kunde ha ansetts bidra till nedskräpning 

kunde inte bidraget till städkampanjen ses som en avdragsgill driftkostnad. Eftersom KF inte 

självt tillverkade engångsförpackningarna utan bara var återförsäljare av dessa fanns det inte 

ett tillräckligt indirekt samband mellan verksamheten och städaktionen. 

5.4.4 RÅ 2000 ref. 31 II ”Falcon” 

5.4.4.1 Omständigheter 

Frågan som uppkom till bedömning vara huruvida Falcon AB (nedan kallat Falcon) hade rätt 

att yrka avdrag för sponsringkostnader bolaget haft i samband med ”Projekt Pilgrimsfalk”, ett 

projekt vars syfte var att rädda pilgrimsfalken. Falcon gavs rätt att i sin marknadsföring 

framhäva att bolaget stöttade ovan nämnda projekt. 
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5.4.4.2 Argumentation från Falcon 

Bryggeriet hade redan från företagsstarten haft pilgrimsfalken som symbol. Sedan 1987 hade 

det varit huvudsponsor för Projekt Pilgrimsfalk, ett projekt med syfte att rädda pilgrimsfalken 

från utrotning. Anledningen till att Falcon ville agera sponsor för projektet var för att stärka 

deras varumärke. Samarbetet användes i deras marknadsföring genom reklamkampanjer i 

dagligvaruhandeln. Falcon kunde även styrka att deras försäljning ökat under dessa 

kampanjer. Samarbetet utgjorde grundstommen i deras marknadsföring och var en 

fundamental förutsättning för att kunna genomföra marknadsföringskampanjer. Bryggeriet 

anförde även att det var beroende av att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Genom att 

skapa en positiv bild av företaget genom sitt miljöengagemang underlättades rekryteringen av 

relevant personal. 

5.4.4.3 Domskäl 

RR hänvisade till vad som anförts i Operadomen, nämligen att förbudet för avdrag för gåvor 

inte var tillämpligt när den som erhållit sponsorersättningen utfört motprestationer. En 

motprestation behövde inte vara en direkt sådan, utan kunde även vara indirekt. Med indirekt 

motprestation skulle förstås t.ex. sådan effekt som uppnåddes i PLM-domen. Anknytningen 

mellan företagens verksamheter kunde vara så stark att en av sponsringen möjliggjord ökning 

av den av mottagaren bedrivna verksamheten i sig borde uteslutit en tillämpning av förbudet 

mot avdrag för gåvor. RR ansåg att det fanns en så stark anknytning mellan Falcon och det 

projekt som sponsorsutgifterna gick till, att avdragsförbudet inte var tillämpligt. Någon annan 

grund för att vägra avdrag fanns inte heller enligt RR.  

5.4.5 Kommentar 

5.4.5.1 Indirekta motprestationer 

Indirekta motprestationer kan i enlighet med utfallet i Falcon- och PLM-domen vara att 

företaget förknippas med vissa goda värden, som t.ex. natur- eller miljöskydd. I Falcondomen 

erhölls inga direkta motprestationer, utan enbart indirekta. Domslutet i Falcondomen 

tydliggjorde att bolag under vissa förutsättningar kan erhålla avdrag även när det inte utgår 

direkta motprestationer. Domslutet i KF ger ett exempel på när avdrag inte medges. Förbundet 

var endast återförsäljare av engångsprodukter; kopplingen mellan den ”badwill” som 

nedskräpningen ledde till och KF:s verksamhet var således inte tillräckligt stark för att 

föranleda avdrag för de kostnader det haft i samband med kampanjen. Vilka krav som ställdes 
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på de indirekta motprestationerna, eller en utförligare beskrivning varför RR inte ansåg 

avdragsförbudet aktuellt, lämnades oberört. 

Påhlsson framför i sin artikel att regelkonkurrensen mellan avdragsrätten och avdragsförbudet 

för gåvor sätts ur spel när viss anknytning mellan givare och mottagare finns, vilket resulterar 

i positiva effekter. Den anknytning som fordras mellan verksamheterna är dock svårare att 

precisera. I Falcondomen rörde det sig om miljövård och dryckestillverkning. Påhlsson 

framhäver att anknytningen mellan verksamheterna baseras på något sorts beroende dem 

emellan, på så sätt att om den ena verksamheten är framgångsrik så skapar denna framgång 

hos den andra verksamheten. I PLM-målet fanns ett samband mellan kampanjen och 

företagets produkter, men avgörande för fallets utgång var istället RR:s hänvisning till den 

förbättrade image som förpackningstillverkaren PLM kunde tänkas få genom deltagande i 

kampanjen. PLM-målet skiljer sig från Falcon-domen på det sättet att PLM inte sökte att i 

allmänhet bygga upp ett gott rykte, utan bolaget ville motverka den negativa bild som kunde 

tänkas uppkomma när allmänheten hittade deras förpackningar i naturen.
50
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6 Praxis inverkan på rättstillämpningen 

6.1 Effekterna av PLM-, Opera- och Falcondomen 

Opera- och Falcondomen fick stor betydelse för efterkommande rättstillämpning. Det 

tillvägagångssätt som RR använde för att avgöra Opera- och Falcondomen blev vägledande 

för hur liknande frågor skulle behandlas i framtiden. Antonsson & Båvall refererar i sin bok 

till flera rättsfall efter Opera- och Falcondomen.
51

 Vid en närmare undersökning av dessa är 

det tydligt att all praxis mer eller mindre följer en viss argumentationsordning, antingen i 

första eller andra instans. I enlighet med domskälen i Operadomen började domstolarna med 

att konstatera att sponsringsbidraget utgjorde en omkostnad i verksamheten. Därefter 

undersökte domstolarna om utgiften kunde klassas som gåva, trots att det var en omkostnad. 

För att kunna bedöma om det var en gåva följde en undersökning huruvida det förelåg 

motprestationer. I den mån motprestationen värdemässigt motsvarade sponsringsbidraget 

erhölls avdrag. Den del av sponsringsbidraget som inte kunde hänföras till någon 

motprestation klassades som gåva och var därför icke avdragsgill. I flera av fallen menade 

domstolarna att en skönsmässig uppskattning av värdet på motprestationerna var nödvändig. 

Det är även värt att påpeka att det i många av fallen efter Opera- och Falcondomen medgavs 

avdrag med ca 50 % av vad som yrkats.
52

 Detta anser vi torde peka på de svårigheter som 

domstolarna hade, och fortfarande har, med att bedöma värdet av motprestationerna. Följden 

av domstolarnas svårigheter att bedöma ”verkligheten”, alltså huruvida avdrag har motsvarats 

av någon motprestation, verkar ha lett till en standardiserad bedömning som inte i tillräcklig 

mån tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Denna utveckling har även 

kritiserats från flera olika håll, se kapitel sju.  

6.2 Effekterna av Postendomen 

6.2.1 Inledning 

Postendomen skiljer sig från tidigare praxis angående bedömning av avdragsmöjligheter för 

goodwillskapande utgifter och värderingen av dessa
53

. Den intressanta frågan i detta 

hänseende är hur utfallet av Postendomen ska tolkas. 
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6.2.2 Förhållandet mellan omkostnad och gåva  

KamR började med att konstatera att sponsringsutgifterna utgjorde omkostnader i 

verksamheten och på den grunden berättigades Posten till avdrag. Nästa steg i framställningen 

var därför huruvida omkostnaderna ändå kunde träffas av avdragsförbudet för gåvor. KamR 

hänvisade till Operadomen, där det konstaterades att ”den omständigheten att sponsringen är 

ägnad att förbättra sponsorns goodwill och därigenom kan vara kommersiellt motiverad inte i 

sig innebär att sponsringen förlorar sin karaktär av gåva”. Så långt hade KamR följt tidigare 

praxis, men omfattningen av avdragsförbudet tolkades annorlunda jämfört med tidigare 

domar. SKV tolkade i sina riktlinjer detta uttalande som att så fort en sponsringskostnad som 

betecknades som image- och goodwillskapande låg för handen, skulle denna klassas som gåva 

och därmed vägras avdrag. KamR kritiserade SKV:s tolkning av Opera- och Falcondomen.
54

 

KamR anslöt sig till Påhlssons uppfattning att RR:s dom ska tolkas så, att avdrag för 

goodwillskapande sponsring kan erhållas, så länge direkta motprestationer utgår. KamR 

anförde att SKV således ignorerade de direkta motprestationerna i de fallen där en kostnad 

klassades som goodwillskapande. Den förändringen som skett bedömningsmässigt mellan 

KamR och SKV, är alltså att utgifter för goodwill inte per automatik ska klassas som gåva.  

6.2.3 Goodwill  

I Operadomen fick det yrkande företaget inte avdrag för den del av sponsringsersättningen 

som i allmänhet stödde operans verksamhet. Den ersättningen skulle kunna tolkas som en 

utgift som i allmänhet försökte förbättra företagets goodwill. Detta är enligt vår åsikt ett skäl 

till varför SKV:s tolkning av förhållandet mellan gåva och goodwill inte ter sig så märkligt 

som vissa delgivna åsikter
55

 skulle vilja påvisa. Vi anser att en jämförelse mellan 

Operadomen och Postendomen i just den frågan inte visar på någon utveckling. KamR 

erkänner uttryckligen i Postendomen möjligheterna till avdrag för goodwill, men den 

betydelsen kan även utläsas ur RR:s domslut. De specifika förutsättningarna i Operadomen 

gav inte RR tillfälle att närmre komma in på frågan, på det sätt som KamR gör i 

Postendomen. I slutet av domskälen i Operadomen kommenterar RR att det inte var möjligt 

att fastställa hur stor del av sponsorersättningen som hänförde sig till avdragsgill respektive 

icke avdragsgill kostnad. Ifall Procordia hade kunnat styrka sina argument med någon sorts 

                                                                                                                                                         
http://www.kpmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/perspektiv/perspektiv-nr-2-

2012/sidor/okade-avdragsmojligheter-for-sponsring.aspx, hämtad den 25/4-2014 
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värdering av motprestationerna, kunde utfallet ha blivit annorlunda och mer likt det i 

Postendomen.  

KamR skrev i domskälen att hänsyn ”i princip” ska tas till goodwill vid bedömningen av 

värdet av motprestationer. Det torde finnas en anledning till varför KamR uttryckte att det ”i 

princip” ska tas hänsyn, istället för att säga att det ”ska” tas hänsyn. Vi anser att det kan tyda 

på en försiktighet hos domstolen och att denna inte vill ta ett definitivt ställningstagande. 

KamR kommenterade även att det är mycket svårt att bedöma värdet av motprestationerna 

och att en ”skälighetsuppfattning ofta framstår som ofrånkomlig”. Detta ordval tycker vi tyder 

på att KamR för det första erkände problemet med att värdera motprestationer av den typen 

som låg för handen och att den lösning som används idag inte är helt tillfredställande.  

6.2.4 Bevisbörda 

KamR anförde vidare att bevisbördan för att styrka värdet av motprestationerna ålåg 

sponsringsgivaren. Det räckte med att Posten gjorde sannolikt att motprestationerna 

motsvarade det belopp som bolaget yrkade avdrag för. Bevisbördan har även tidigare ålegat 

den som yrkat avdrag, men KamR lade även till att det räckte med att Posten gjorde 

avdragsrätten sannolik, vilket kan ha påverkat domen i det här fallet. Det faktum att KamR 

kommenterade detta är intressant eftersom det inte tas upp i RÅ 2000 ref. 31 I och II. 

Huruvida detta redan var underförstått är en annan fråga, eftersom det i många fall är omöjligt 

att kunna värdera vissa motprestationer, t.ex. när det inte finns något material att jämföra med. 

Om bevisskyldigheten inte hade varit utformad med ett sannolikhetskrav hade avdrag i många 

fall blivit omöjliga. 

6.2.5 Värdet av motprestationer respektive goodwill 

KamR behandlade varje sponsringsavtal för sig. SKV hade i sin bedömning utgått ifrån att 

utgifter av image- och goodwillskapande karaktär inte utgjorde avdragsgilla kostnader. Det 

som var det problematiska i sammanhanget var uppdelningen mellan värdet av de faktiska 

motprestationerna och goodwill. För SKV:s del kan det antas att den del som inte tillerkändes 

avdrag hänfördes till goodwill eller gåva. I Postens värderingar förekom ingen sådan 

uppdelning, utan deras värderingar kom endast fram till hela värdet av de olika 

motprestationerna, oavsett om värdet hänförde sig till goodwill eller t.ex. priset för 

motprestationen om den skulle förvärvats till marknadspris. När sedan KamR tog ställning till 

de båda parternas värderingar kommenterades inte denna uppdelning. KamR ansåg att i 

avtalet med SvFF hade Posten helt enkelt gjort sannolikt att hela det belopp som Posten 
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yrkade avdrag för motsvarade värdet av motprestationerna. Posten styrkte sitt yrkande med en 

extern värdering. Denna skillnad i bedömning torde ha sin grund i KamR:s yttrande i början 

av domskälen, nämligen att en utgift som är image- eller goodwillskapande berättigar till 

avdrag så länge den motsvaras av en direkt motprestation. En liknande bedömning gjordes av 

avtalen med Svenska skidförbundet, STCC och FEAB.  

Avtalet med Åre 2007 avbröts och bara en del av de avtalade motprestationerna utfördes. 

KamR godkände endast de utgifter som matchades av motprestationer, vilket låg i linje med 

deras uttalande i början av domskälen. Avtalet med Kanalkampen bifölls endast till viss del 

med vad bolaget yrkade, dock till högre belopp än vad SKV ansåg skäligt. Posten visade inte 

upp någon extern värdering av motprestationerna. KamR gjorde en skönsmässig bedömning 

och biföll hälften av det yrkade beloppet, vilket visar på likheter med tidigare rättsfall efter 

Opera- och Falcondomen.  

6.2.6 Specifikt om Kanalkampen 

Avtalet mellan Posten och Kanalkampen var det enda av de sex sponsringsavtalen som inte 

var idrottsrelaterat, utan kulturrelaterat. Posten hävdade att motprestationer utgick i avtalet 

med Kanalkampen, men KamR medgav inte fullt avdrag, vilket gör avtalet till det enda där 

fullt avdrag inte förekom. SKV anförde att eftersom Posten som varumärke är så vanligt 

förekommande i vardagslivet fanns möjligheten, att tittarna inte förstod att de blev utsatta för 

produktplacering. Vi anser att det är fel att Posten ska drabbas av denna negativa bedömning, 

enbart för att deras varumärke är så pass välkänt. Vi anser att produktplacering som 

marknadsföringsmetod till stor del är goodwillbetingad. Posten framförde att bolaget 

framlades i scener där deras effektivitet etc. framhölls. Denna vilja att skapa positiva 

associationer hör nära samman med goodwill. I avsnitt 2.3 knyts goodwill ihop med begrepp 

som ”gott rykte” eller ”gott anseende som ett företag kan åtnjuta”. Genom Postens förekomst i 

filmen torde det vara tydligt att deras anseende förbättras. Som i tidigare praxis är värderingen 

svår att göra och KamR kom fram till att ett avdrag med halva beloppet av det yrkade var 

skäligt. Produktplacering kan utgöra ett viktigt verktyg för företag i deras strävan att 

marknadsföra sig, men värderingsmetoder måste enligt vår åsikt utvecklas, om avdrag ska 

kunna möjliggöras under gällande rättstillämpning.  

6.2.7 Slutsats 

Utfallet i Postendomen tycker vi pekar på ett steg i riktningen mot en friare bedömning av 

möjligheterna till avdrag. Avdrag för goodwillskapande sponsring har enligt vår åsikt utökats, 
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men det är även viktigt att beakta de förutsättningar som förekom i Postendomen. 

Sponsringsavtalen var tydligt reglerade och den externa värderingen som företogs gjorde att 

KamR slapp genomföra en skönsmässig bedömning. I fem av sex samarbeten rörde det sig om 

sponsring av idrottsevenemang, med stor möjlighet till exponering på anläggningar, kläder, i 

media etc. Det sjätte avtalet, som rörde sponsring av en film, med motprestationer som hade 

till syfte att förbättra företagets goodwill, tillerkändes bara avdrag till viss del. Utfallet i 

bedömningen av avtalet med Kanalkampen torde ha sin grund i svårigheten att bedöma värdet 

av produktplacering som innehåller en betydande ideell andel. Det är själva värderingen som 

fortfarande är ett problem för rättstillämparen, speciellt vid avtal där prestationer av 

goodwillkaraktär agerar motprestationer. Det som Postendomen tillfört i denna fråga är att 

KamR, åtminstone i Postendomen, beaktade de externa värderingar som Posten företog. De 

detaljerade sponsringsavtalen med tydligt angivna motprestationer torde också ha lett till 

domslutet.  

  



40 

 

7 De lege ferenda 

7.1 Inledning 

I det här kapitlet ska vi presentera de olika argument som yttrats för en ändrad eller bibehållen 

rättstillämpning, och slutligen, vår egen åsikt i frågan.  

7.2 Argument i offentligt tryck 

7.2.1 Skatteutskottets betänkande 2001/02:SkU21 

Efter Operadomen lämnade SkU ett betänkande, vilket grundades på de motioner som skapats 

gällande oklarheterna inom skattelagstiftningen. I motionen Sk241 framhävdes att 

gränsdragningen mellan sponsringskostnaden i förhållande till gåva måste vara exakt, 

eftersom skattelagstiftningen innehåller avdragsförbud mot gåvor. Vidare nämndes att 

lagtexten måste vara tydlig med att sponsringkostnader är avdragsgilla då sponsorn erhåller en 

direkt eller indirekt motprestation. I motionen Kr339 yrkande 12 av Kent Olsson m.fl. 

föreslogs att regelverket skulle göras tydligare så att företag inte avstår från sponsring på 

grund av oförutsägbarheten gällande huruvida SKV kommer bevilja avdrag eller ej. Vidare 

menade Kent Olsson m.fl. att det är företagsledningen själv som bäst kan bedöma hur mycket 

sponsringen är värd för företaget.  

Det framfördes i motionen Kr416 yrkande 2 av Inger Davidsson m.fl. att Operadomen skärpte 

tolkningen av lagen på ett sätt som försvårar sponsring av kultur. I motionen Sk309 av Henrik 

S Järrel nämndes det att många företag som är intresserade av kultursponsring avstår från det 

eftersom de ser den nuvarande skattelagstiftningen som ett hinder. 

Skatteutskottet (SkU) föreslog att en prövning skulle göras gällande huruvida en särreglering 

för avdragsrätt gällande sponsring bör införas eller ej. SkU ansåg att en sådan särreglering 

skulle behöva utformas så att andra regler i inkomstskattelagen, såsom 

avdragsbegränsningarna för representation, inte åsidosätts genom att kostnaderna dras av som 

sponsorbidrag. Vidare ansåg SkU att regleringen måste utformas så att det inte sker en 

uppluckring av förbudet mot att dra av gåvor. Det är svårt att visa på den direkta kopplingen 

mellan givaren och mottagaren av sponsring, men detta motsäger inte att sponsringen tillkom 

för att öka givarens intäkter. Sponsring som har skett för att förbättra ett företags image inom 

en kundgrupp beaktas inte tillräckligt i gällande rätt. SkU ansåg därför att: 
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1) regeringen behövde pröva om inkomstskattelagens regler är tillräckliga i dess 

utformning gällande avdrag och utgifter i samband med sponsring, samt 

2) regeringen behövde pröva om reglerna skulle göras tydligare, så att det blir lättare att i 

förväg bedöma den skattemässiga behandlingen av sponsring.  

SkU ville att prövningen skulle ske med utgångspunkten att reglerna skulle vara neutrala 

avseende deras ändamål och att prövningen skulle belysa huruvida en indirekt koppling 

mellan sponsorgivare och – mottagare skulle kunna godkännas. Vidare ville SkU att 

bestämmelserna om avdragsförbud för gåvor skulle ligga fast. 

7.2.2 Regeringens skrivelse 2003/04:175 

Regeringen bedömde att avdragsförbudet för gåvor skulle vara kvar och att det inte behövde 

införas några särskilda regler gällande utgifter och avdrag för sponsring, eftersom 16 kap. 1 § 

IL inte kunde anses vara otydlig eller brista i sin neutralitet. Regeringen ansåg att 

tillämpningen av rättsregler förutsätter att det görs en bedömning och att det var upp till SKV 

att närmare ange riktlinjer gällande bedömningen av avdragsrätten. Regeringen medgav att 

sponsring är en förhållandevis ny företeelse och att det därför inte finns en tillräckligt 

omfattande rättspraxis för att den ska kunna vara en vägledande rättskälla. Vidare nämnde 

regeringen att domarna i Opera- och Falcon-målen är svårtolkade och att de inte medför en 

tillräcklig förutsägbarhet. Detta medför framför allt att det är svårt att avgöra var 

gränsdragningen går gällande gåvor, vilket innebär att bestämmelsen i 16 kap. 1 § IL behöver 

läsas tillsammans med andra skatterättsliga bestämmelser, exempelvis de om avdrag för 

representation. Vidare påpekade regeringen att ett problem med en särreglering som syftar till 

att klargöra ett företags rätt till avdrag för sponsring är att det utöver detta skulle behövas 

utformas regler som förhindrar att fysiska personer, såsom företagsledare, utnyttjar 

avdragsrätten till sina privata levnadskostnader.  

Regeringen visade förståelse för att det är svårt att förutse i vilka situationer och till vilket 

belopp som avdrag får göras, men påpekade problematiken i att ta fram en generellt utformad 

lagstiftning gällande detta. Det skulle enligt regeringen vara i princip omöjligt att utforma 

regler som utesluter gränsdragningsproblem och samtidigt är tillräckligt flexibla för att täcka 

alla fall där avdrag ska få göras.
56
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Regeringen föreslog att SKV skulle utfärda rekommendationer inom området där typiska 

situationer gällande avdragsrätt togs upp som exempel.  

7.2.3 Skatteutskottets betänkande 2004/05:SkU6 

Efter regeringens skrivelse 2003/07:175 väcktes fyra motioner, i vilka det åter togs upp att 

skattereglerna om sponsring är alltför oförutsägbara. Motionärerna menade bland annat att det 

är väsentligt för företagare att få tydliga regler om avdragsrätten, eftersom detta är ett 

incitament för ett företag att i större utsträckning finansiera kulturaktiviteter. I motion Sk2 av 

Gunilla Tjernberg m.fl. ansåg motionärerna att lagstiftningen rent av missgynnar sponsring av 

kultur och att en mer generöst utformad lagstiftning skulle uppmuntra företag att vilja ta ett 

ökat samhällsansvar genom sponsring av allmännyttig verksamhet såsom idrott, kultur och 

annan ideell verksamhet.  

Det påpekades i ett par motioner att andra europeiska länder, exempelvis Danmark, inte gör 

någon skillnad mellan indirekt och direkt motprestation. Detta var information som hade 

framkommit i en studie från föreningen Kultur och Näringsliv, vilken nämndes i samband 

med regeringens skrivelse 2003/04:175. SkU anförde att det enligt studien inte är någon större 

skillnad mellan svensk och dansk reglering, men att dansk rättspraxis uppfattas som mycket 

generös. I de fall då avdrag för sponsring har nekats har det berott på att det har handlat om 

små verksamheter där det har funnits en koppling mellan ägarens fritidsintresse och 

sponsringsobjektet. Det framkommer emellertid i studien att Danmark har anpassat sig bättre 

till det moderna samhällets marknadsföringsmetoder, eftersom värdet av imageskapande 

sponsring likställs med det kommersiella värde som reklam och marknadsföring har.  

SkU ansåg att vissa gränsdragningsproblem som uppstår i Sverige gällande gåva och 

sponsring elimineras i Danmark tack vare att lagstiftningen innehåller regler som i viss mån 

gör det möjligt att, i begränsad omfattning, göra avdrag för gåvor till välgörande ändamål 

eller till att betala driftskostnader hos vissa specifikt uppräknade föreningar och stiftelser. På 

grund av att den svenska inkomstskattelagen förbjuder avdrag för gåvor vore det enligt SkU 

riskabelt att överföra andra länders regler om avdragsrätt för sponsring, eftersom dessa länder 

också medger avdragsrätt för vissa gåvor.  

Således delade SkU regeringens uppfattning om att en särreglering för sponsring skulle 

innebära risker för att avdragsförbudet för gåvor inte kan upprätthållas och att en för 

detaljerad reglering skulle medföra nya gränsdragningsproblem och även hindra fortsatt 

utveckling av praxis inom området. SkU ansåg vidare att det är lämpligare att, med hjälp av 
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SKV:s ställningstagande, lösa tolkningsproblemen än att införa en särreglering om sponsring. 

Detta eftersom SKV:s rekommendationer kontinuerligt kan anpassas efter utvecklingen inom 

rättsområdet utan att det krävs någon längre process. 

7.2.4 Kommentar 

Regeringen var av åsikten att det är lämpligare att lämna den nuvarande regleringen orörd och 

att istället ta fram tydliga riktlinjer för hur dessa ska tolkas. Vi anser att trots att det är en 

viktig grund i det svenska rättssamhället att ett enskilt fall beaktas utifrån dess specifika 

omständigheter, är detta inte ett tillräckligt gott skäl för att inte förtydliga den reglering som 

ska lägga grunden till tolkningen. Även om de berörda lagrummen är så pass tydliga och 

neutrala att de gör det möjligt för en domstol att göra en nyanserad bedömning i det enskilda 

fallet, skulle en tydligare lagstiftning underlätta bedömningen och framför allt göra 

rättsprocessen betydligt snabbare.  

Ett annat argument som regeringen lade fram för att styrka dess ståndpunkt angående att 

dagens lagstiftning ska förbli densamma var att en för specificerad särreglering skulle hämma 

tolkningsmöjligheterna. Detta skulle enligt regeringen leda till att vissa utgifter som 

egentligen borde få dras av inte skulle kunna bedömas som avdragsgilla. Regeringen lämnade 

inga exempel gällande vilka typer av utgifter detta skulle innebära, vilket gör att vi ställer oss 

skeptiska till uttalandet. Regeringen behandlade inte begrepp som är väsentliga för sponsring, 

som hur goodwill eller CSR ska behandlas eller i vilken mån företagen själva ska få 

bestämma över vilka kostnader som är affärsmässigt motiverade och avdragsgilla. 

Vår åsikt är att regeringen, genom ställningstagandet att den nuvarande lagstiftningen är 

tillräckligt tydlig, tog ”den enkla utvägen” från en diskussion som i själva verket är mycket 

komplicerad och kräver en omfattande utredning. Vi ställer oss kritiska till att regeringen, 

trots ett erkännande om att lagstiftningen är svårtolkad, tycks nöja sig med en lösning som i 

mycket liten mån underlättar tolkningen av lagstiftningen. Regeringen lät visserligen SKV 

lämna ett ställningstagande gällande hur vissa typfall ska bedömas, men eftersom 

ställningstaganden ifrån SKV inte är bindande ledde regeringens handling inte till någon 

förutsägbarhet i vidare utsträckning. 

Som följd av Postendomens utfall ser vi att SKV:s riktlinjer inte ledde till den förutsägbarhet 

inom avdragsrätt för sponsring som regeringen kan antas ha förväntat sig. Det kan antas att 

SKV:s ställningstagande i viss mån fungerar i ett preventivt syfte, eftersom det kan underlätta 

för icke insatta företagare att få en överblick över ämnet sponsring. Detta kan således 
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förebygga att bolag sätter sig i en situation där de tror sig ska få göra avdrag men i själva 

verket inte får det. Det vi anser att SKV gjorde var att sammanställa, den av regeringen erkänt 

svårtolkade, praxis i ett lättläst format, utan att egentligen förtydliga den. Vi ställer oss 

tveksamma till att detta underlättar tolkningen av lagreglerna eftersom en domstol inte har 

någon skyldighet att beakta SKV:s riktlinjer. Ställningstagandet i sig har även kritiserats bl.a. 

av Stockholms Handelskammare
57

. 

Stockholms Handelskammares lagförslag
58

, vilket går ut på att vissa tillägg ska göras till den 

nuvarande lagstiftningen, är i teorin en simpel lösning på problemet. Det vore dock inte 

hållbart i längden, att tillfoga undantag och specificeringar till lagtext så fort motsättningar 

angående gällande rätt uppstår. Syftet att exemplifiera och definiera skatterätten är en uppgift 

för domstolarna och SKV, men vi ställer oss frågan om ifall det inte vore mer optimalt att 

införa en utökad lagreglering. SKV:s ställningstagande och gällande praxis har blivit kritiserat 

från flera håll.
59

 Nu har det gått flera år sedan SKV publicerade sitt ställningstagande och 

problem finns fortfarande inom avdragsrätten. Rätten till avdrag baseras i praxis i många fall 

på en skönsmässig bedömning, vilket gör att det är svårt för företag som sponsrar att kunna 

förutsäga huruvida de får avdrag för sponsringsutgifterna eller ej.  

7.3 Argument från näringslivet 

Vi har valt att låta Stockholms Handelskammares rapport, tillsammans med de argument som 

förekom från de yrkande bolagen i Opera- och Postendomen, tjäna som exempel för hur 

aktörer i näringslivet skulle vilja se gällande rätt. 

Företagen som yrkade avdrag i Opera- och Postendomen förde sammanfattningsvis följande 

argumentation. Procordia, det yrkande bolaget i Operadomen, ansåg att sponsring borde 

behandlas på samma sätt som vanliga marknadsföringskostnader, eftersom de har samma 

syfte. I de fallen bolaget har hanterat sponsringsutgifter som utgifter och inte gåvor, borde 

utgifterna även behandlas som utgifter inom skatterätten. Om gåva förelegat för ett AB hade 

det varit tvunget att följa vissa specifika regler
60

. Procordia ansåg även att det skatterättsliga 

gåvobegreppet skulle tolkas som det civilrättsliga, vilket betyder att rekvisitet gåvoavsikt ska 

ges betydelse vid bedömningen om gåva föreligger. I de fall gåvoavsikt inte finns, föreligger 

ingen gåva. Även Posten hänvisade till gåvoavsiktens betydelse vid bedömningen av huruvida 
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gåva skulle anses föreligga eller ej. Bolaget hänvisade även till kopplingen mellan 

exponeringen och ökade intäkter, och att ett krav på exakt koppling mellan intäkter och 

utgifter i praktiken ledde till ett förbud mot ”dåliga affärer”. Posten ansåg även att 

bevisbördan för huruvida en utgift utgjorde gåva eller avdragsgill omkostnad i verksamheten 

skulle åligga SKV och att affärsmässiga beslut inte skulle kunna överklagas av domstolar eller 

SKV. 

Det torde vara självklart att företag som önskar avdrag för sponsringsutgifter argumenterar på 

det sätt som i största mån ger dem avdrag. Företagen önskar att själva bestämma över vilka 

utgifter som varit gåvor resp. utgifter. Sponsringens likhet med traditionell marknadsförings 

syfte och huruvida en subjektiv gåvoavsikt förelåg beaktades dock inte i Opera- eller 

Postendomen. Posten argumenterade för att de intäkter, eller med andra ord, de effekter som 

exponering haft, borde vara vägledande för avdrag. Detta visar på kopplingar till den friare 

bedömning som gjordes innan Opera- och Falcondomen, där större fokus lades på de 

förväntade effekter som sponsring skulle kunna tänkas ha. Det bedömningssättet har dock 

frångåtts, till förmån för kopplingen mellan sponsringsutgift och motprestation. 

Argumentationen angående kopplingen mellan ett företags intäkter och utgifter liknar 

Påhlssons argumentation, vilken vi redogjort för i avsnitt 5.3.3.3, där Påhlsson menar att det är 

sambandet mellan intäkter och utgifter som borde styra när avdrag medges. En sådan 

bedömning beaktar de framtida intäkter som ett företag kan tänkas få med anledning av ett 

sponsringssamarbete. I praktiken kan värdet av goodwill i en sådan situation vara svårt att 

påvisa, speciellt om intäktsökningen inte skett i direkt samband till sponsringen.  

Stockholms Handelskammare gav 2006 ut sin rapport ”Förslag om förändrade regler för 

sponsring”. Däri framkommer åsikten att RR och SKV har tolkat grundläggande begrepp för 

avdragsproblematiken fel, som t.ex. gåva, förmögenhetsöverföring och gåvoavsikt. 

Handelskammaren anser att avdragsbedömningen är alltför restriktiv och har lett till de icke 

önskvärda effekterna att avdrag i vissa fall inte medges för omkostnader som är affärsmässigt 

betingade. Det råder även bristande rättssäkerhet eftersom utfallet i ett skattemål är omöjligt 

att förutse p.g.a. den ofta förekommande skönsmässiga bedömningen. Sponsringsbegreppet 

har enligt Stockholms Handelskammare feltolkats och knyter inte an till den ekonomiska 

definitionen. Begreppet ska enligt Stockholms Handelskammare tolkas som ett affärsmässigt 

avtal mellan två jämbördiga parter. RR:s tolkning av sponsringsbegreppet har lett till att 

uttrycket fått den betydelsen att ena parten ger ett bidrag till den andra parten, utan att 

nödvändigtvis få något tillbaka. Avdrag kan därför enligt RR inte medges, eftersom 
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gåvorekvisitet är uppfyllt. I sin rapport tar Stockholms Handelskammare dock inte ställning 

till avdrag för donationer och gåvor som faller in under utgifter för CSR.
61

  

Det konkreta lagförslaget som Stockholms Handelskammare presenterar betyder att avdrag 

för marknadsföringskostnader som har eller kan antas få betydelse för näringsverksamheten 

ska berättiga till avdrag. Uttrycket ”kan antas få betydelse” möjliggör en friare bedömning, 

där immateriella värden och goodwill kan räknas in i direkta motprestationer. 

Handelskammaren vill även ändra på avdragsförbudet för gåvor och utöka det lagrummet med 

att utgifter som är affärsmässigt betingade inte utgör gåva. Stockholms Handelskammare vill 

förlägga bevisbördan för att gåva föreligger på SKV, vilket utgör en lättnad för de företag 

som vill göra avdrag.
62

 

7.3.1 Kommentar 

Stockholms Handelskammare argumenterar för att det råder bristande förutsägbarhet i 

skatteprocesser angående sponsringsavdrag. Den bristande förutsägbarheten kan i dagsläget 

avhjälpas genom ett noggrant utarbetat sponsringsavtal. I Postendomen var motprestationerna 

konkretiserade och avtalsstadgade. Den externa värderingen som presenterades beaktades av 

KamR och vi anser att den till stor del hjälpte Posten att lyckas med sina yrkanden. KamR 

erkänner i domskälen svårigheterna med värderingen av motprestationerna. Genom att 

företaget som yrkar avdrag anlitar ett företag som är specialiserat på värdering av 

marknadsföringsåtgärder undanröjs en del av dessa svårigheter.  

Det är uppenbart att den rättsliga definitionen av sponsring, som den framkommer i 

Operadomen, inte sammanfaller med andra definitioner
63

. Vi anser att den definitionen som 

presenteras av Stockholms Handelskammare
64

 ska ges större betydelse i rättstillämpningen. 

Det framkommer, av de i denna uppsats presenterade rättsfall, att sponsring handlar om ett 

samarbete mellan två parter och inte om ett ensidigt handlade vilket mynnar ut i ett 

bidragsgivande. Stockholms Handelskammares definition utesluter de fall, där ett företag ger 

bistånd till t.ex. katastrofdrabbade. I biståndsfallen sker inte samarbetet mellan parterna på 

samma sätt som i ett vanligt sponsringssamarbete.  

Stockholms Handelskammares förslag om en utökning av lagrummet för avdrag med 

uttrycket ”kan antas få betydelse” liknar bedömningar i tidigare praxis som baserats på 
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förväntade effekter av praxis. Med en sådan formulering ges tidsaspekten för sponsring mer 

utrymme. Sponsring kan ha två effekter, en kortsiktig med fokus på direkta motprestationer, 

men även en långsiktig som fokuserar på framtida goodwill som byggs upp. Andra delen av 

Stockholms Handelskammares lagförslag går ut på ett undantag i avdragsförbudet för gåvor, 

nämligen att affärsmässigt betingade utgifter inte utgör gåvor. De två förändringarna gör 

tillsammans att avdrag för sponsringsutgifter förutsätts vara godtagbara, så länge SKV inte 

kan bevisa att utgiften inte utgör en affärsmässigt betingad utgift.  

Förflyttningen av bevisbördan, som presenteras i Stockholms Handelskammares lagförslag, 

får effekter för rättstillämpningen. Det torde medföra en större arbetsbörda för SKV. 

Lagförslaget kan även betyda att fler företag hävdar att en utgift hänför sig till sponsring, även 

om så kanske inte är fallet, eftersom det kan vara svårt för SKV att bevisa motsatsen.  

7.4 Argument i litteratur 

Påhlsson framför argument både för och emot en ändrad rättstillämpning. Argument för en 

ändrad rättstillämpning, med fokus på att AB själva ska få disponera över möjligheten att göra 

sponsringsavdrag, är följande. Skattereglerna i inkomstslaget tjänst hindrar i teorin att 

sponsringsbidrag ska finansiera privata levnadskostnader. Avdragsyrkanden om 

sponsringsbidrag tar upp mycket tid för rättstillämparna, vilket skulle kunna ändras så att de 

får tid för andra frågor. Även de som yrkar avdrag lägger, som en följd av det oklara 

rättsläget, ned mycket tid på att utforma och anpassa sponsringsavtal så att de passar gällande 

rätt. Det finns även komplikationer mellan aktiebolagsrätten och den skattemässiga 

bedömningen gällande huruvida gåva föreligger eller ej. Icke affärsmässigt betingade 

utbetalningar kan angripas av minoritetsaktieägare och fråga uppstår då gällande huruvida det 

är möjligt att koppla samman den skatterättsliga regleringen med den aktiebolagsrättsliga. 

Medför en av styrelsen godkänd gåva att den även kommer att behandlas som gåva 

skatterättsligt, eller vice versa? Påhlsson ställer även argument mot en utvidgad 

avdragsmöjlighet, varav de viktigaste är de följande. Kontrollmöjligheterna är begränsande, 

med tanke på att sponsringsbidrag kan betala privata levnadskostnader. Han anser även att 

övervägningar kring kulturpolitiken måste sättas i samband med möjligheten till avdrag för 

sponsring, med andra ord om ett visst kulturområde ska få åtnjuta skattefrihet.
65

 

Bjuvberg framför i sin artikel åsikten att avdragsmöjligheten borde utvidgas, men att det 

förmodligen krävs en lagändring för det. Han anser att alla affärsmässigt motiverade utgifter 
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borde vara avdragsgilla, även kostnader för t.ex. CSR. Han anser att det torde vara så att 

företag som har utgifter för CSR tar de besluten efter affärsmässiga överväganden, vilket 

borde vara ett tillräckligt skäl för att avdrag ska medges. Problemet som Bjuvberg ser det är 

att dessa utgifter inte ger några fördelar direkt, men de kan göra det i framtiden. Samtidigt 

omfattas CSR-utgiften inte av gåvoförbudet, eftersom det inte föreligger någon gåvoavsikt. 

7.4.1 Kommentar 

Det första som är intressant att se är att Påhlsson ställer argument både för och emot en 

utvidgad avdragsmöjlighet. Påhlsson argumenterar för att avdragsförbud i inkomstslaget tjänst 

i teorin hindrar företag för att finansiera privata levnadskostnader. Men hur ser det ut i 

praktiken? En sponsringsutgifts faktiska syfte torde i vissa fall vara svår för SKV att bedöma. 

Hur ska SKV veta om att givaren av sponsring har anknytning till mottagaren på ett sätt som 

gör att givarens privata levnadskostnader betalas i praktiken?  

Kopplingen mellan aktiebolagsrätten och skatterätten sammanfaller inte helt. Problemen har i 

praxis visat sig som att även om en gåva inte föreligger aktiebolagsrättsligt kan det anses vara 

en gåva skatterättsligt enligt domstol. Utan ett konkret förslag på lagändring är det dock svårt 

att bedöma i vilken utsträckning krocken mellan bolagsrätten och skatterätten kan lösas. Detta 

problem kan kringgås med en utvidgad avdragsmöjlighet. Den tidsåtgång, både för företag 

som yrkar avdrag och för SKV, torde minskas om möjligheten till avdrag utvidgas. 

Påhlsson för fram den intressanta åsikten att avdragsproblematiken måste sättas i relation till 

kulturpolitiska överväganden angående t.ex. skattesubventioner. Om viss kulturverksamhet 

åtnjuter skattefrihet blir argumentationen angående avdragsproblematiken överflödig. 

Skattesubventioner skulle leda till att sponsringsutgiften inte blir någon avdragsgill kostnad 

för givaren. På det sättet är det möjligt att komma runt problematiken, men det är i allra 

högsta grad en politisk fråga.  

Bjuvbergs inledande konstaterande torde vara underförstått. Den rättsliga makten kan enbart 

utövas innanför de ramar som lagen ställer upp. Vi tror att Bjuvberg menar att för att komma 

fram till en tillfredställande lösning på problemet räcker det inte med den rättstillämpning och 

praxisutveckling som har skötts av domstolarna. Författaren förklarar inte varför han anser att 

avdragsmöjligheten borde utvidgas till alla kostnader som är affärsmässigt motiverade. I 

motsats till Påhlsson vill Bjuvberg även tillåta avdrag för de CSR-kostnader ett företag har 

haft. Problematiken med tidsaspekten för utgifter som kan hänföras till CSR nämner han, 

likaså det faktum att utgifterna inte kan hänföras till gåvor eftersom det saknas gåvoavsikt. 
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Han hänvisar i övrigt till argumentationen som förs av Stockholms Handelskammare, men i 

den rapporten framförs åsikten att avdragsmöjligheterna för CSR borde utredas i särskild 

ordning. 

7.5 Skillnad mellan idrotts- och kultursponsring 

Stockholms Handelskammare framför i sin rapport att investeringarna i sponsring som 

marknadsföringskanal ökar och att stor del av dessa investeringar kommer idrottsrörelsen 

tillgodo. Det finns även tecken som visar på att kultursponsringen minskar. Handelskammaren 

framför kritik mot nuvarande rättstillämpning, eftersom inte tillräcklig hänsyn tas till 

immateriella prestationer, vilket ofta är motprestationen vid kultursponsring. På så vis 

föreligger inte skatteneutralitet vid valet mellan sponsring av idrott eller kultur.
66

  

Lars Norberg framför i sin artikel att det råder skillnad mellan sponsring av idrott och kultur. 

Denna skillnad beror till viss del på att idrott lämpar sig bättre för sponsring med tanke på 

t.ex. möjligheten till exponering på kläder, vilket inte skulle lämpa sig lika bra vid 

kulturarrangemang. Han framför även att sponsorer har ett annat syfte med kultursponsring än 

idrottssponsring. Kultursponsringen syftar till större del än idrottssponsringen till att skapa 

positiva associationer och goodwill gentemot företaget.
67

  

Brita Munck-Persson framhäver i sin artikel svårigheterna som uppstår vid prisjämförelse för 

kultursponsring. Det går inte att jämföra sponsringen med t.ex. vad ett annat företag betalar 

för sin kultursponsring av en liknande kulturinrättning. Hon kritiserar även SKV:s styrsignal 

om sponsring (SKV:s ställningstaganden 11/05), vari det framkommer att för att kunna göra 

avdrag för marknadsföringskostnader krävs det att marknadsföringen riktar sig till 

allmänheten. Munch-Persson hävdar att i flertalet av SKV:s processer har SKV argumenterat 

för att kulturevenemang inte riktar sig till allmänheten i tillräckligt stor utsträckning.
68

 

7.5.1 Kommentar 

Stockholm Handelskammares kritik mot den nuvarande rättstillämpningen, i ljuset av 

kultursponsring, anser vi vara befogad. Vi anser dock att problemet ligger i kravet på 

motprestationer. De motprestationer som är passande att utge vid idrottssponsring, passar i 

vissa fall inte till kultursponsring, vilket ger kultursponsring nackdelar.  
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Norberg framför åsikten, att t.ex. varumärkesexponering på kläder, vilket är vanligt 

förekommande inom idrottssponsring, inte alls skulle lämpa sig vid kultursponsring. Norberg 

uttalar sig även om sponsorers syfte vid valet av kultursponsring och att syftet med ett sådant 

val grundar sig på viljan att i större mån än vid idrottssponsring att skapa positiva 

associationer och goodwill. Vi anser att alla företag har olika grunder till sina val. Att påstå att 

alla företag väljer kultursponsring av de anledningar Norberg presenterar torde vara fel. Detta 

utesluter dock inte att vissa företag finner specifika värden inom kultur som de vill bli 

associerade med. 

Munck-Perssons kritik av prisjämförelser vid kultursponsring anser vi är befogad. 

Värderingen av motprestationer vid kultursponsring blir svårare, p.g.a. de olika 

förutsättningar varje kulturinstitution uppvisar. Exponering av företag vid idrottsevenemang 

jämfört med kulturarrangemang torde vara mer omfattande och mer vanligt förekommande. 

Detta leder till att det finns mer material att göra prisjämförelser med inom idrottssponsring. 

Även Munck-Perssons kritik mot SKV anser vi är befogad. En marknadsföringskampanj kan 

ge ökade intäkter, men även om det inte sker så medges avdrag. Vid sponsring görs en 

bedömning av utgiftens koppling till förvärvande och bibehållande av intäkter, trots att 

effekterna av sponsring fungerar på samma sätt som traditionell marknadsföring. SKV:s 

argument att kulturevenemang inte riktar sig till allmänheten i tillräckligt stor utsträckning 

anser vi vara en fråga vars svar är beroende av vad som agerar jämförelsematerial. Jämfört 

med sportevenemang som t.ex. sänds i TV är det självklart att spridningskretsens storlek inte 

är densamma.  

7.6 Slutsats  

I Postendomen godkändes Postens avdragsyrkanden i relativt stor utsträckning. Det är dock 

viktigt att beakta de särskilda förutsättningarna i fallet. Vår uppfattning är att sponsring som 

riktar sig till idrott har en direkt fördel framför sponsring som riktar sig till t.ex. kultur. Denna 

fördel beror enligt vår åsikt på de direkta motprestationer som utgör ett krav för att avdrag ska 

medges. Detta anser vi pekar på den icke-neutrala bedömningen av sponsring som blir 

effekten av kravet på direkta motprestationer. Vi anser att det i valet mellan olika 

sponsringssubjekt föreligger bristande skattneutralitet. I valet mellan olika sponsringssubjekt 

kan det vara mer förmånligt, med tanke på avdragsmöjligheter, att välja idrott före kultur. Det 

föreligger enligt vår åsikt även bristande skattneutralitet mellan traditionell marknadsföring 

och sponsring.  
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Ett företag som önskar marknadsföra sig själva, antingen genom traditionell reklam eller 

genom att skapa ett gott rykte om sig själva via sponsring, kommer i valet mellan dessa två 

med största sannolikhet lyckas med yrkandet för avdrag för marknadsföringskostnader det 

haft i samband med traditionell reklam. Utfallet för avdragsyrkandet för utgifter i samband 

med sponsring är inte alls lika lätt att förutse. Vid en jämförelse mellan reklam och sponsring 

uppvisar de båda marknadsföringsformerna enligt vår åsikt inga större skillnader. Enligt 

Antonsson & Båvall räknas även de fall när ett företag låter meddela sitt namn, utan någon 

speciell anknytning till en produkt, till reklam.
69

 Sponsring torde i många fall gå till på ett 

sådant sätt. En reklamkampanj kan lyckas eller misslyckas, men även om en reklamkampanj 

inte leder till några ökade intäkter blir kostnaderna ändå i normalfallet avdragsgilla. För 

sponsring med syfte att öka företagets goodwill infinner sig ett osäkerhetsmoment angående 

handlingens effekt, på samma sätt som för vanliga reklamkampanjer. Trots detta prövas 

utgiftens koppling till förvärvande och bibehållande av intäkter endast i 

sponsringssammanhang.  

Kopplingen mellan aktiebolagsrättsliga begränsningar angående gåvor och avdragsrätten för 

sponsring är problematisk. Det är tydligt att det genom praxis framkommit att det 

skattemässigt sett kan föreligga en gåva, trots att en bolagsstyrelse inte tagit ett beslut i 

frågan.
70

 Syftet med inkomstskattereglerna torde vara att säkerställa skatten som inkomstkälla 

för staten. Om frånvaron av styrelsebeslut angående gåva skulle leda till att utgiften 

skatterättsligt per automatik klassas som en affärsmässig omkostnad i verksamheten, skulle 

begränsningen till avdragsrätten urholkas. Detta beror enligt vår åsikt på 

meningsskiljaktigheter mellan juridiken och företagsekonomin. För ett företag kan det vara 

självklart att även om en sponsringsutgift inte möts av motprestationer som uppgår till samma 

värde som sponsringsutgiften, så är utgiften inte en gåva. Skatterättsligt sett tillmäts inte 

goodwill och dess möjliga framtida fördelar samma värde. Denna meningsskiljaktighet mellan 

praxis och företagsledningar grundar sig i frågan huruvida företag själva ska få avgöra vad 

som utgör omkostnader i verksamheten. 

Påhlsson menar att utgifter för CSR baseras på affärsmässiga avvägningar i lika stor 

utsträckning som vanlig sponsring. Vår åsikt är att detta mycket väl kan stämma, men detta 

förutsätter att företaget på något sätt gör utgifterna kända för allmänheten, t.ex. genom att 

meddela sina givna bidrag genom marknadsföring. Om de framtida kunderna inte vet något 
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om bidragen till välgörande ändamål, finns det heller ingen möjlighet för företaget att skapa 

goodwill. Enligt våra presenterade exempel på utgifter för CSR i avsnitt 2.4, förekommer 

sådana bidrag i kända bolags verksamheter. Detta talar för att CSR är något som intresserar 

företag och därför borde avdragsrätten även för sådana utgifter tas med i beaktande vid en 

eventuell förändrad framtida reglering av avdragsrätten.  

Det är omöjligt att bedöma värdet av goodwill med större precision. Värderingen av goodwill 

ur ett långsiktigt perspektiv är mycket svår. Hur ska ett företag kunna bevisa, då fler än ett 

sponsringsavtal förelegat, att ett specifikt avtal har lett till ökade intäkter? Ur synvinkeln att 

man inte kan godkänna skatteavdrag på orättmätiga grunder, alltså där företag inte kan bevisa 

att de faktiskt haft en utgift som är goodwillskapande, borde avdrag för goodwill utan 

motprestationer inte erkännas. Ännu en nackdel med en utvidgning av avdragsrätten är risken 

för att företagsledare i mindre företag i praktiken skulle kunna betala privata 

levnadskostnader. Detta kommenteras i Regeringens skrivelse 2003/04:175 och av Påhlsson
71

.  

Det kan faktiskt vara så att företag som sponsrar evenemang med syfte att öka företagets 

goodwill, får finna sig i att inte kunna göra avdrag och att en sådan handling blir ”dyrare” än 

om företaget sponsrar något annat som skulle ha lett till annorlunda motprestationer. Det blir 

då en företagsekonomisk bedömning huruvida företaget som sponsrar i längden tjänar på att 

genomföra sådan goodwillskapande sponsring, även om den kortsiktigt sett är dyrare än vissa 

andra alternativ. Vi anser därför att företag får mer tillbaka av ett sponsringssamarbete än om 

det enbart köpt en reklamplats. Detta motiverar att sponsringsgivaren inte ska få både ett 

skattemässigt avdrag och ökade fördelar av sponsringssamarbetet i förhållande till ett vanligt 

reklamsamarbete.  

För att företag ska kunna åtnjuta avdrag för sponsring avseende kultursponsring i samma mån 

som för idrottssponsring krävs enligt vår åsikt en lagändring. Kulturinstitutioner som blir 

sponsrade har svårare att utge passande motprestationer. I flertalet fall torde det vara så att 

sponsringsgivaren sponsrar kultur för att öka sin goodwill, snarare än för att erhålla 

motprestationer i form av exponering m.m. I likhet med Stockholms Handelskammare, 

Norberg och Munck-Persson anser även vi att det torde vara så att företag som sponsrar kultur 

vill bli förknippade med den verksamhet som den sponsrade utför i större mån än vid 

idrottssponsring. Detta styrks även av Postens argumentation när bolaget försvarade sin 

avdragsrätt för samarbetet med Kanalkampen. Syftet med Postens samarbete var att skapa 
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goodwill. Bedömningen, om avdrag ska medges för goodwillskapande utgifter, måste med 

hänvisning till rättssäkerhetsskäl ske på samma sätt för såväl idrotts- som kultursponsring. 

Därför är det inte lämpligt att utforma en särreglering som gynnar kultursponsring. En 

förnyad reglering måste se bortom begrepp såsom motprestation och gåva för att skillnaderna 

i dagens bedömning av idrotts- och kultursponsring ska gälla. En sådan lagändring torde även 

ha ändrat utfallet i Postendomen, så att avdrag även medgivits för samarbetet med 

Kanalkampen. 

Vi anser att problemet med avdragsrätten för sponsring är mångfacetterat och kräver en 

noggrann utredning. I SkU:s betänkande
72

 nämns att andra rättsordningar har annorlunda 

lösningar på problemet. Genom en komparativ analys med andra rättsordningar skulle 

regeringen kunna få inspiration till att hitta andra lösningar. 

Företag som yrkar avdrag för sponsring i dagsläget borde, för att maximera chanserna till 

avdrag, för det första upprätta ett detaljerat sponsringsavtal. För det andra borde företaget i 

fråga även göra en extern värdering, där värdet på motprestationerna ska uppgå till minst det 

givna sponsringsbidraget. Motprestationerna kan bestå av ökad goodwill, men i det fallet 

måste goodwillen kunna värderas – vilket är problematiskt, eftersom det ideella värde som 

goodwill representerar är svårt att värdesätta ur ett kortsiktigt perspektiv.  

  

                                                 
72

 Se avsnitt 7.2.3 



54 

 

Källförteckning 

Rättsfall 

Högsta förvaltningsdomstolen 

RÅ 1956 fi 1135–1137 

RÅ 1965 fi 826 

RÅ 1968 fi 323 

RÅ 1968 fi 763 

RÅ 1970 fi 1556 

RÅ 1976 ref. 127 

RÅ 1977 Aa 4 

RÅ 2000 ref. 31 I 

RÅ 2000 ref. 31 II 

Kammarrätten 

Mål nr 6371-10 Stockholm 2012-01-10 

Offentligt tryck 

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SkU21 

Skatteutskottets betänkande 2004/05:SkU6 

Regeringens skrivelse 2003/04:175 

Dokument från Skatteverket 

Skatteverket, Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring, dnr 130 702489-04/113, 27/6-2005, 

tillgänglig på 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/stallningstaganden/ar

kiv/ar/2005/stallningstaganden2005/13070248904113.5.2132aba31199fa6713e80001245.htm

l 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/stallningstaganden/arkiv/ar/2005/stallningstaganden2005/13070248904113.5.2132aba31199fa6713e80001245.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/stallningstaganden/arkiv/ar/2005/stallningstaganden2005/13070248904113.5.2132aba31199fa6713e80001245.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/stallningstaganden/arkiv/ar/2005/stallningstaganden2005/13070248904113.5.2132aba31199fa6713e80001245.html


55 

 

Litteratur 

Andersson, J., Kapitalskyddet i aktiebolag, 6 uppl., Stockholm, 2010, LitteraturCompagniet 

AB 

Antonsson, J., Båvall, B., Representation & sponsring, 9 uppl., Göteborg , 2010, Tholin & 

Larssons Förlag  

Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Seipel, P., Warnling-Nerep, W., Vogel, H-H., 

Finna rätt, 11 uppl., Stockholm, 2010, Norstedts Juridik 

Bjuvberg, J., Avdrag för utgifter för sponsring m.m. - igen, SN 2007, s. 101–111 

Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Simon-Almendal, T., Inkomstskatt – 

en läro- och handbok i skatterätt, 14 uppl., Lund, 2013, Studentlitteratur  

Meenaghan, John A., Commercial sponsorship, European Journal of Marketing 1983, volume 

17 Issue 7 s. 5–73 

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

sponsring?, SN 2006 nr 1 s. 41–48 

Norberg, L., Avdragsrätten för kultursponsring, SN 1995 s. 268–272  

Peczenik, A., Juridikens teori och metod, 1 uppl., Stockholm, 1995, Fritzes förlag AB 

Påhlsson, R., Avdrag för sponsring, SN 2000, s. 630–638 

Påhlsson, R., Sponsring avdragsrätt vid inkomstbeskattningen, 2 uppl., Uppsala, 2007, Iustus 

Förlag 

Elektroniska källor 

CSR, Nationalencyklopedin, tillgänglig på http://www.ne.se/csr, hämtad den 26/5-2014 

Dagens juridik, Posten får utökad avdragsrätt för sponsring, 16/1-2012, tillgänglig på 

http://www.dagensjuridik.se/2012/01/posten-far-utokad-avdragsratt-sponsring, hämtad den 

25/4-2014 

Ekonomistyrningsverket, ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla?, 2002, tillgänglig 

på http://www.esv.se/PageFiles/2736/sponsring-som-finansieringskalla.pdf, hämtad den 25/4-

2014 

http://www.ne.se/csr
http://www.dagensjuridik.se/2012/01/posten-far-utokad-avdragsratt-sponsring
http://www.esv.se/PageFiles/2736/sponsring-som-finansieringskalla.pdf


56 

 

Förenta nationerna, Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter: tillämpning 

av Förenta nationernas ramverk ”skydda, respektera och åtgärda”, tillgänglig på 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/90/82/feab2346.pdf, hämtad den 25/4-2014 

Goodwill, Nationalencyklopedin, tillgänglig på http://www.ne.se/lang/goodwill/184170, 

hämtad den 26/5-2014 

Karl Erik Gustafsson, Bengt Lindh, Lars Falk, reklam, Nationalencyklopedin, tillgänglig på 

http://www.ne.se/lang/reklam, hämtad den 26/5-2014 

Nordea, Nordea ger välgörenhetsgåva till utsatta barn, 19/12-2013, tillgänglig på 

http://newsroom.nordea.com/sv/2013/12/19/nordea-ger-valgorenhetsgava-till-utsatta-barn/, 

hämtad den 25/4-2014 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag: rekommendationer om ansvarsfullt företagande i internationella 

sammanhang, 2011, tillgänglig på 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesSVENSKA.pdf, hämtad den 25/4-2014 

Perspektiv, Ökade avdragsmöjligheter för sponsring, 31/5-2012, tillgänglig på 

http://www.kpmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-

publikationer/nyhetsbrev/perspektiv/perspektiv-nr-2-2012/sidor/okade-avdragsmojligheter-

for-sponsring.aspx, hämtad den 25/4-2014 

Saab AB, årsredovisning 2013, 2013, tillgänglig på 

http://www.saabgroup.com/Global/Saab_%C3%85rsredovisning_2013.pdf, hämtad den 25/4-

2014 

Skanska AB, årsredovisning 2013, 2013, tillgänglig på http://www.group.skanska.com/cdn-

1cf3e8e1c120598/Global/Investors/Reports/2013/Arsredovisning-2013.pdf, hämtad den 25/4-

2014 

Stockholms Handelskammare, Rapport 2006:3 Förslag om förändrade regler för sponsring, 

2006, tillgänglig på http://www.chamber.se/rapporter/forslag-om-forandrade-regler-for-

sponsring.htm, hämtad den 25/4-2014 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/90/82/feab2346.pdf
http://www.ne.se/lang/goodwill/184170
http://www.ne.se/lang/reklam
http://newsroom.nordea.com/sv/2013/12/19/nordea-ger-valgorenhetsgava-till-utsatta-barn/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesSVENSKA.pdf
http://www.kpmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/perspektiv/perspektiv-nr-2-2012/sidor/okade-avdragsmojligheter-for-sponsring.aspx
http://www.kpmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/perspektiv/perspektiv-nr-2-2012/sidor/okade-avdragsmojligheter-for-sponsring.aspx
http://www.kpmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/perspektiv/perspektiv-nr-2-2012/sidor/okade-avdragsmojligheter-for-sponsring.aspx
http://www.saabgroup.com/Global/Saab_Årsredovisning_2013.pdf
http://www.group.skanska.com/cdn-1cf3e8e1c120598/Global/Investors/Reports/2013/Arsredovisning-2013.pdf
http://www.group.skanska.com/cdn-1cf3e8e1c120598/Global/Investors/Reports/2013/Arsredovisning-2013.pdf
http://www.chamber.se/rapporter/forslag-om-forandrade-regler-for-sponsring.htm
http://www.chamber.se/rapporter/forslag-om-forandrade-regler-for-sponsring.htm


57 

 

Svenska dagbladet, Mobiloperatörer efterskänker sms-avgift för katastrofhjälp, 16/11-2013, 

tillgänglig på http://www.svd.se/naringsliv/mobiloperatorer-efterskanker-sms-avgift-for-

katastrofhjalp_8733986.svd, hämtad den 25/4-2014 

 

 

 

 

http://www.svd.se/naringsliv/mobiloperatorer-efterskanker-sms-avgift-for-katastrofhjalp_8733986.svd
http://www.svd.se/naringsliv/mobiloperatorer-efterskanker-sms-avgift-for-katastrofhjalp_8733986.svd

