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Sammanfattning 

Skatterätten påstås från olika håll, framförallt från advokater, präglas av bristfällig 

förutsebarhet, vilket föranleder en diskussion kring hur förutsebar lagstiftning bör se ut samt 

om dagens lagstiftning kan anses rättssäker ur förutsebarhetsperspektiv. För att undersöka detta 

har vi använt oss av hanteringen av sponsringsutgifter som exempel samt prövat om dessa kan 

anses förutsebara. 

 

Vi menar att, om bestämmelserna kring sponsring inte kan anses förutsebara och därmed 

rättssäkra, kan inte heller skatterätten som område anses rättssäkert. Notera dock att, i det fall 

vi finner att regleringarna som tillämpas på sponsringsutgifter är rättssäkra, betyder inte det att 

skatterätten i stort är det. Exemplet tillåter sig således bara göras åt motsatt håll - finns en 

felande länk i systemet kan systemet i stort inte anses fulländat. Säkerställer man däremot att 

en länk av många fungerar, kan man inte utifrån det påstå att systemet i stort är fungerande.  

 

I dagens rättsläge tillämpas huvudregeln för avdrag respektive gåvoförbudsregeln i 

inkomstskattelagen på sponsringsutgifter, således finns inga specifika definitioner och 

regleringar av sponsring i lagen. Den allmänt hållna regleringen har gett upphov till vissa 

frågetecken kring hur utgifterna ska hanteras. Principiellt är frågan genom praxis avgjord, men 

många advokater hävdar att förutsebarheten på skatteområdet inte är så omfattande som den 

bör kunna förväntas vara.  

 

Utifrån en nedbrytning av begreppet rättssäkerhet samt jämförelser med områden som ansetts 

genomsyras av liknande problem, varpå man ändrat eller utvidgat lagstiftningen, har vi kommit 

fram till att, för att en lagstiftare ska kunna råda bot på bristfällig förutsebarhet av denna 

karaktär, bör regleringarna vara så utförliga och komplexa att förutsebarheten snarare kan 

komma att anses bristfällig av den anledningen. Vår slutsats landar i att skatterätten som 

område, på grund av hanteringen av sponsringsutgifter, i dagens rättsläge inte kan anses präglas 

av sådan bristfällig förutsebarhet att området därav inte kan anses rättssäkert. 
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Förkortningar 

A.a.  Anfört arbete 

Bet.  Utskottsbetänkande 

BevU  Bevillningsutskottet 
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SFS  Svensk författningssamling 

Skr.  Skrivelse 

SvJT  Svensk juristtidning 

RF  Regeringsformen (1974:152) 

Prop.  Proposition 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Enligt gällande rätt får bolag göra skattemässiga avdrag för utgifter som bolaget haft för att 

förvärva och bibehålla inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Dessa utgifter är sådana 

som är att hänföra till specifika inkomster. Exempelvis är utgifter för material och personal 

sådana kostnader. Huvudregeln för avdragsrätten stadgar att dessa utgifter är avdragsgilla.1 De 

utgifter som inte faller under denna paragraf utgör icke avdragsgilla kostnader.2 Frågan kring 

huruvida, och i så fall, i vilken omfattning, utgifter för sponsring är att se som sådana kostnader 

är omdiskuterat. Bolag som utger sponsring som, helt eller till viss del, inte motsvaras av 

motprestation, har till den del motprestation saknas, ingen avdragsrätt för denna utgift. Vilka 

utgifter som kan falla under huvudregeln för avdragsrätt, och som inte ses som gåva, vilken 

annars är överordnad huvudregeln, är omdiskuterat hos lagstiftaren såväl som i praxis.  

 

Ovan nämnda, låt oss kalla dem principer, fastställdes i Opera- och Falconfallet.3 I det 

förstnämnda fallet sponsrade bolaget, Procordia, den Kungliga Teatern, Operan. Bolaget skulle 

i gengäld, bland annat, kunna benämna sig som huvudsponsor, erhålla ett visst antal 

operabiljetter samt disponera fem egna föreställningskvällar per år på Operan. Domstolen 

gjorde bedömningen att bolaget hade rätt till avdrag för ett belopp som motsvarade värdet utav 

de direkta motprestationer som bolaget erhållit genom avtalet, eftersom detta inte träffades av 

förbudet mot avdrag för gåvor. Vidare anförde domstolen att avdrag kan medges, motsvarande 

indirekta motprestationer, i det fall det föreligger ett nära samband mellan givarens och 

mottagarens verksamheter, men att dessa omständigheter inte förelåg. En skönsmässig 

uppskattning av värdet på motprestationen gjordes och hälften av det yrkade beloppet ansågs 

avdragsgillt. I det sistnämnda fallet yrkade Falcon avdrag för sponsringsbidrag till projektet 

Pilgrimsfalk, med anledning att detta skulle öka försäljningen av bolagets produkter eftersom 

Falcon hade en pilgrimsfalk som logotyp. Domstolen anförde i sin dom att anknytningen mellan 

Falcon och projektet var så stark att sponsringen i sin tur kunde leda till en försäljningsökning, 

vilket ansågs vara en indirekt motprestation och skulle därmed inte träffas av förbudet mot 

avdrag för gåvor.  

 

                                                 
1
 16 kap. 1 § IL 

2
 9 kap. 2 § IL 

3
 RÅ 2000 ref. 31 I & II 
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Kort efter Opera- och Falconfallet meddelade Skatteutskottet ett betänkande rörande 

hanteringen av sponsringsutgifter,4 vilket föranledde en skrivelse från regeringen,5 som i sin tur 

gav upphov till ett andra betänkande från Skatteutskottet.6 I det senare betänkandet menade 

Skatteutskottet att man bör råda bot på oklarheter kring avdragsmöjligheter för 

sponsringsutgifter genom att Skatteverket utvecklar tydliga riktlinjer framför alternativet av 

detaljerade lagreglering av sponsringsutgifter. Skatteverket meddelade därefter två nya 

ställningstaganden7 med instruktioner och riktlinjer för hur avdragsrätten förhåller sig till 

sponsring.8  

 

Vid uppmärksammande av otydlighet i lagstiftningen valde man således att inte ändra befintliga 

författningar om avdragsrätt. I efterhand har, trots Skatteutskottets betänkande och 

Skatteverkets ställningstaganden, motioner om ändrade regler kring avdrag för 

sponsringsutgifter lagts fram till Skatteutskottet.9 Dessa omständigheter ger upphov till 

frågetecken kring huruvida lagen som den ser ut idag uppfyller de förväntningar man kan ha på 

svensk lagstiftning utifrån ett förutsebarhetsperspektiv. 

 

1.2 Problemformulering 

Är gällande rätt, sett till författningar och rättspraxis, tillräcklig för att det ska kunna hävdas att 

bestämmelserna som tillämpas på sponsringsutgifter i skattelagstiftningen uppfyller de krav om 

förutsebarhet som torde genomsyra den svenska rätten? Om inte, vad vore rationellt av 

lagstiftaren att göra för att avhjälpa situationen?  

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka förutsebarheten inom svensk skatterätt genom att 

använda hanteringen av avdragsrätten för sponsringsutgifter som exempel. Med användning 

utav detta exempel kommer vi att inte enbart utreda huruvida skatterätten är förutsebar utifrån 

ett rent principiellt perspektiv, utan även i vilken utsträckning fullständig förutsebarhet är 

praktiskt möjlig. Vi menar att, om bestämmelserna kring sponsring inte kan anses förutsebara 

                                                 
4
 Bet. 2001/02:SkU21 

5
 Regeringens Skr. 2003/04:175 

6
 Bet. 2004/05:SkU6 

7
 Dnr. 130 702489-04/113 och Dnr. 131 476491-09/111 

8
 Se mer i kapitel 2. 

9
 Antonson & Pålsson (2015), s. 237 
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och därmed rättssäkra, kan inte heller skatterätten som område anses rättssäkert, varför vi 

kommer att dra en slutsats kring rättsområdet överlag utifrån de förutsättningarna. Notera dock 

att, i det fall vi finner att regleringarna som tillämpas på sponsringsutgifter är rättssäkra, betyder 

inte det att skatterätten i stort är det. Exemplet tillåter sig bara göras åt motsatt håll - finns en 

felande länk i systemet kan systemet i stort inte anses fulländat. Säkerställer man däremot att 

en länk av många fungerar, kan man inte utifrån det påstå att systemet i stort fungerar.  

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till att enbart undersöka svensk skatterätt. Vi kommer att diskutera 

huruvida det krävs en ändring i lagstiftningen utifrån ett förutsebarhetsperspektiv, samt 

diskutera eventuella tillvägagångssätt. Vi har dock inte i syfte att ta ställning till exakt hur en 

eventuell ändrad lagstiftning skulle behöva se ut, även om vi berör det. Vår analys utgår ifrån 

en allmän definition av sponsring och vi kommer således inte vidare detaljerat att skilja på 

sponsring i  idrotts- och kultursammanhang. 

 

1.5 Metod 

Vi kommer att göra undersökningen med hjälp av traditionella svenska rättskällor i form av 

förarbeten, lagtext, rättspraxis och doktrin. Vi kommer att arbeta utifrån inkomstskattelagen,10 

specifikt huvudregeln om avdragsrätt i inkomstslaget näringsverksamhet11 samt 

gåvoförbudsregeln.12 Vi kommer att, tämligen grundligt, undersöka rättssäkerhetsbegreppet 

och dess syfte, genom att bryta ner det till dess huvudsakliga beståndsdelar, samt sedan pröva 

om nog tydlig reglering finns. Vi har valt att arbeta på så sätt att vi genomgående gör viss analys 

av de fakta och ståndpunkter som presenteras, någon uppdelning gällande fakta och analys görs 

således inte. 

  

                                                 
10

 Inkomstskattelagen (1999:1229) 
11

 16 kap. 1 § IL 
12

 9 kap. 2 § IL 
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2. Problematikens bakgrund – diverse uttalanden 

2.1 Ett första betänkande från Skatteutskottet 

2.1.1 De motioner som ligger till grund för betänkandet 

Betänkandet13 har sin grund i ett antal motioner. I den första motionen14 framförs ett yrkande 

att gällande rätt är oklar och föråldrad, samt att Operafallets utfall påverkat samarbetet mellan 

kulturinstitutioner och näringslivet negativt. Motionen framhåller att all sponsring ska ses som 

avdragsgilla marknadsföringsutgifter så länge en direkt eller indirekt motprestation föreligger 

samt att detta tydligt måste framgå av lagstiftningen.  

 

I en annan motion15 läggs vikt på risken bolag tar genom att lämna sponsringsbidrag till 

kulturen. Trots att det kanske önskar lämna sponsringsbidrag, väljer näringslivet att inte sponsra 

kulturinstitutioner på grund av rådande skatteregler.  

 

Vidare anförs det i en motion16 att mottagare av sponsring inte bör behöva ta upp intäkten, 

medan kostnaden för givaren inte heller ska vara avdragsgill. I en annan yrkar motionären att 

regelverket ska göras tydligare så att bolag inte avstår att sponsra på grund av osäkerhet kring 

skatteeffekter. Dessutom menas det, i samma motion, att det är givaren själv som bäst kan 

bedöma värdet av sponsringen för givaren, varför ingen annan part är bättre lämpad att bedöma 

värdet av den motprestation som utgör underlag för avdragsrätt.17 

 

Det anförs även att Operafallet skärpt tolkningen av lagen, vilket kulturinstituten missgynnas 

av, då sponsring av kultur försvåras, detta eftersom kulturen, jämfört med idrotten, inte kan 

erbjuda motprestationer i samma värde.18 Man menar också att lagstiftningen måste garantera 

likvärdig behandling i hela landet. En motionär yrkar att reglerna måste ändras för att underlätta 

sponsring av kultur. Det anses vara lättare att uppnå motprestation i idrottssammanhang, varför 

                                                 
13

 Bet. 2001/02:SkU21 
14

 Motion. 2001/02:Sk241 
15

 Motion. 2001/02:Sk309 
16

 Motion. 2001/02:Sk374 
17

 Motion. 2001/02:Kr339 
18

 Motion. 2001/02:Kr416 
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kulturen missgynnas av förevarande lagstiftning.19 Liknande argument förs av en annan, som 

menar på att rättsläget just nu är oförutsebart.20 

 

Sammanfattningsvis behandlar skatteutskottet i detta betänkande sju motioner, vilka syftar till 

att framföra önskan om ändringar i regleringen kring avdragsrätt för sponsring. Man talar 

allmänt om huvudreglerna om avdrag respektive avdragsförbud, varpå motionernas 

huvudargument anförs. Motionerna består sammantaget av argument som att regleringen vid 

skrivandets stund är föråldrade, att Operafallets utfall gett upphov till försämrade relationer 

mellan näringslivet och kulturen samt att all form av sponsring med direkt eller indirekt 

motprestation bör vara avdragsgill. Här menas också att utgifter som motsvarar indirekta 

motprestationer, där inget nära verksamhetssamband kan påvisas, bör vara avdragsgilla. Många 

av motionerna syftar också till att harmonisering av reglerna vad gäller avdrag för sponsring till 

idrott respektive kultur bör genomföras. Motionärerna menar att det finns större möjligheter till 

motprestationer som faller inom ramen för avdragsrätt i idrottssammanhang än i 

kultursammanhang. I en av motionerna föreslås också att sponsring inte nödvändigtvis ska vara 

en avdragsgill kostnad, utan att mottagaren snarare bör kunna behandla inkomsten som en 

skattefri intäkt. Vidare talas det om risken att bolag undviker att sponsra, på grund av osäkerhet 

inför den skattemässiga hanteringen. Det anses vidare att den ofullständiga förutsebarheten 

måste avhjälpas genom en lagändring.  

 

2.1.2 Skatteutskottets ställningstagande 

Skatteutskottet bedömer, mot grund av ovan anförda motioner, att en prövning av reglerna samt 

eventuell lagändring ska framställas, samt att detta bör göras med målet att uppnå förutsebarhet 

och neutralitet. Utskottet förordar därför att regeringen bör framföra detta betänkande till 

riksdagen samt framställa eventuellt nytt lagförslag. De resonerade här kring att ett betänkande 

angående en liknande lagändring fått avslag under 2001,21 men framhäver att Operafallet gett 

upphov till att fråga kan öppnas på nytt.22 

 

                                                 
19

 Motion. 2001/02:Kr419 
20

 Motion. 2001/02:Kr422 
21

 Bet. 2000/01:SkU27 
22

 Bet. 2001/02:SkU21 
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2.2 Regeringens skrivelse 

I skrivelsen talar regeringen om regleringen av huvudregeln för avdragsrätt samt dess 

tillämpbarhet vid utgifter för sponsring.23 De går sedan vidare genom att förklara att, om det 

saknas anledning att neka avdrag för aktuell transaktion, prövas om transaktionen kan tänkas 

vara en gåva i enlighet med huvudregeln för avdragsförbud för gåvor.24  

 

“Endast i det undantagsfallet att det framstår som uppenbart att en utgift inte är ägnad att bidra 

till intäkternas förvärvande och bibehållande kan avdrag vägras med hänvisning till detta 

lagrum.”25  

 

Man når en slutsats som kan sammanfattas till att sponsringsutgifter bör anses falla under 

avdragsförbudet om 

● sponsringen inte motsvaras av direkt motprestation eller,  

● sponsringen inte kan anses motsvaras av en indirekt motprestation samt att ett samband 

mellan sponsringsgivarens och -mottagarens verksamheter föreligger och att 

ersättningen således kan betraktas som indirekta omkostnader i denna. 

 

Att sponsringen kan ses som kommersiellt motiverad genom att sponsringsgivaren erhåller 

goodwill utgör således inte en grund för att erhålla avdrag.  

 

Regeringen gick sedan vidare genom att bemöta skatteutskottets önskan av ökad reglering: “Det 

bör inte införas särskilda regler som tar sikte på avdrag för utgifter för sponsring. Skatteverket 

bör i rekommendation ange närmare riktlinjer för bedömningen av avdragsrätten.”26 Som skäl 

till detta anför man att huvudregeln om avdragsrätt inte i sig kan sägas vara otydlig.27 

Fortsättningsvis resonerar regeringen kring att sponsring är en relativt ny företeelse, vilket 

innebär att förutsebarheten av naturliga skäl är bristfällig och att rättspraxis, i takt med att tiden 

går och fler fall prövas, kommer att råda bot på detta. 

 

                                                 
23

 16 kap. 1 § IL 
24

 9 kap. 2 § IL 
25

 Regeringens Skr. 2003/04:175, s. 3 
26

 Ibid, s. 11 
27

 16 kap. 1 § IL 
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Vidare diskuteras även svårigheten med att ändra lagstiftningen samt risken för att gränsen till 

icke avdragsgilla gåvor suddas ut, om kravet på motprestation efterges. Regeringen menar 

dessutom att lagstiftningen per 1999 ger utrymme för nyanserade bedömningar.28  

 

Slutligen kan noteras att regeringens skrivelse ger uttryck för samma principer som Opera- och 

Falconfallet.  

 

2.3 Ett andra betänkande från Skatteutskottet 

2.3.1 De motioner som ligger till grund för betänkandet 

Skatteutskottet inleder betänkandet29 med att konstatera att inkomstskattelagen behandlar vissa 

särskilda bestämmelser som preciserar avdragsrätten för utgifter som uppkommer i samband 

med representation30 och även utgifter för forskning och utveckling.31 Vad gäller 

sponsringsbidrag finns det inga specifika regler utöver huvudregeln.32  

 

Med anledning av regeringens skrivelse väcktes ytterligare fyra motioner. Motionärerna var 

tveksamma till om riktlinjer från Skatteverket skulle föra med sig någon klarhet om t.ex. 

kultursponsring. Motionärerna ansåg att företagare och föreningar behöver ha tydliga och 

förutsebara regler.33 En lagstiftning kring sponsring skulle även ha till syfte att uppmuntra 

företag till ett ökat samhällsansvar genom sponsringen. Vidare jämfördes det med hur andra 

länder, t.ex. Danmark, inte gör någon distinktion mellan direkta och indirekta motprestationer, 

vilket i sin tur hade förenklat sponsringen överlag.34 Det resonerades även kring huruvida en 

diskriminering föreligger mellan sponsring till kultur- respektive idrottssektorn.35  

 

Sammantaget ville alla fyra motionärer få en klarhet och förutsebarhet vad gäller skattemässig 

hantering av utgifter för sponsring, då de ansåg att eventuella riktlinjer från Skatteverket inte 

skulle råda bot på problemet.  

 

                                                 
28

 Inkomstskattelagen (1999:1229), tidigare Kommunalskattelagen (1928:370) 
29

 Bet. 2004/05:SkU6 
30

 16 kap. 2 § IL 
31

 16 kap. 9 § IL 
32

 16 kap. 1 § IL 
33

 Motion. 2004/05:Sk1 
34

 Motion. 2004/05:Sk2 
35

 Motion. 2004/05:Sk3 
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2.3.2 Skatteutskottets ställningstagande 

Skatteutskottet bedömde situationen som sådan att den svenska inkomstbeskattningen bygger 

på principen om att gåvor i princip inte får dras av som en utgift. Att då jämföra med Danmark, 

som har vissa regler som gör det möjligt att i viss mån få avdrag för gåvor som är att hänföra 

till välgörande ändamål, torde inte vara aktuellt för den svenska lagstiftaren. Utskottet ansåg att 

en särreglering för sponsring skulle leda till att avdragsförbudet för gåvor inte skulle kunna 

upprätthållas. Utskottet menar även, likt regeringen, att det är bättre att rätta till de eventuella 

tolkningsproblemen som finns med hjälp av riktlinjer som Skatteverket utför samt att avvakta 

och se huruvida området utvecklas i rättspraxis. 

 

2.4 Skatteverkets ställningstagande 

2.4.1 Lite om ställningstaganden i stort 

Skatteverket kan med hjälp av ställningstaganden redogöra för hur myndigheten anser att 

gällande rätt ska tillämpas, för att uppnå en enhetlig och likformig rättstillämpning i olika 

skatterättsliga frågor. Riktlinjerna används som styrsignaler i Skatteverkets arbete. 

Skattedomstolarna behöver dock inte följa de Skatteverkets rekommendationer, om de har en 

annan uppfattning i en aktuell fråga. Ställningstaganden är således rekommendationer, och 

ingenting bindande.36 Påhlsson lägger tyngd på att rekommendationerna är ett viktigt 

komplement till  övriga rättskällor som är till för att gynna enhetligheten och förutsebarheten 

inom skatterätten.37 

 

2.4.2 Ställningstagandet 

Skatteverket har i sina riktlinjer för sponsringsutgifter kommit fram till att sponsring inte 

undantagslöst får träffas av förbudet mot avdrag för gåvor.38 En sponsringsutgift som är åsyftad 

att ge sponsringsgivaren förbättrad image samt goodwill träffas av gåvoförbudet och är därmed 

inte avdragsgill enligt nuvarande lagstiftning. En avdragsgill sponsringsutgift skall vara avsedd 

att öka eller bibehålla sponsringsgivarens inkomster, och utgiften ska tillåta sig härledas till en 

inkomst. För att ett avdrag skall medges krävs det att sponsringsgivaren erhåller en direkt 

motprestation motsvarande sponsringsbidraget. Vidare fordras att motprestationen nyttjats för 

att erhålla avdrag enligt huvudregeln, man kan således inte erhålla avdrag för dispositionsrätt. 

                                                 
36

 Håkansson (2010) 
37

 Påhlsson (1995), s. 390 
38

 Dnr. 130 702489-04/113 och Dnr. 131 476491-09/111 
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Detta innebär t.ex. att sponsringsgivaren måste ha utnyttjat tillgången till konferenslokalen eller 

använt biljetterna denne mottagit som motprestation. Skatteverket framhävde även att ett 

sponsringsavtal, pga. bevisskäl, bör vara skriftligt och vardera delar av sponsringen detaljerat 

bör beskrivas.  

  

Skatteverket förklarade också att sponsringsutgiften, i vissa specifika fall, kan utgöra en 

avdragsgill omkostnad, trots att en direkt motprestation inte föreligger, om det finns en stark 

anknytning mellan sponsringsgivarens och -mottagarens verksamheter.  

 

2.5 Framlagt lagförslag från Stockholms handelskammare 

Stockholms handelskammare har, efter Skatteverkets riktlinjer, lagt fram ett lagförslag, vilket 

innebär att ett tillägg om sponsring till reglerna om avdragsrätt för utgifter för forskning och 

utveckling39 bör göras. Handelskammaren menar i förslaget att en utgift för marknadsföring ska 

avskiljas från avdragsförbudet för gåvor i den mån den är affärsmässigt motiverad.40 

 

2.6 Nya motioner 

Trots Skatteverkets riktlinjer har det de senaste åren inkommit motioner till regeringen som 

berör sponsring av kultur- och idrottsverksamhet.41 I en motion påpekas att kulturområdet har 

saknat expansionsutrymme på grund av de befintliga skattereglerna och riktlinjer som finns och 

menar vidare att sponsring bör betraktas som marknadsföring.42 En tidigare riksdagsledamot 

hävdar i en annan motion att ett tydligare regelverk som anger att marknadsmässiga avtal är 

sponsring skulle skapa en förutsebarhet om en framtida avdragsrätt för utgifterna i samma 

utsträckning som om man köpt en tidningsannons eller tryckt upp affischer.43 

Riksdagsledamoten har skickat in ovanstående motion sammanlagt fyra gånger under åren 

2010-2013, innan hans avgång som riksdagsledamot. 

  

                                                 
39

 16 kap. 9 § IL 
40

 Se vidare utformning i lagförslaget - Stockholms Handelskammare, 2006:3 
41

 Antonson & Pålsson (2015), s. 237 
42

 Motion 2010/11:Sk304 
43

 Motion 2013/14:Sk334 
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3. Den grundlagsstadgade rättssäkerheten – 

förutsebarhetsperspektivet 

3.1 Inledningsvis 

I kapitel två läggs ett antal olika uttalanden fram, vilka sprider ett visst ljus över hur 

diskussionen kring sponsring har sett ut under tiden sedan inkomstskattelagen ersatte 

kommunalskattelagen. För att vidare kunna utreda frågan kring om skatterätten, utifrån 

hanteringen av sponsringsutgifter, med de bestämmelser som finns idag, kan anses rättssäker 

fordras dock ytterligare ett perspektiv, vilket återfinns i detta kapitel.  

 

3.2 Rättsstaten 

Sveriges regering har beskrivit hur den ser på definitionen av rättsstatsprincipen: 

”Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att staten och 

statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det finns garantier mot missbruk av 

statsmakten. Förutom formell legalitet som innebär att lagar följs krävs dessutom att lagar 

stiftas och tillämpas utan diskriminering och med respekt för individens värdighet och 

mänskliga rättigheter. Det krävs likhet inför lagen och ett oberoende och fungerande 

rättsväsende som alla har tillgång till, rätt att få anklagelser om brott utredda och prövade 

inom en rimlig tid i en rättvis rättegång inför en oberoende och opartisk domstol, samt förbud 

mot godtyckligt frihetsberövande. Ett fungerande rättsväsende kräver okorrumperade poliser 

och åklagare, oberoende advokater, en obunden och opartisk domarkår, samt att domstolarnas 

beslut efterlevs.”44 

 

Enkelt uttryckt kan sägas att rättsstaten är en stat där rättssäkerhet råder. Att rättegångar ska 

vara öppna, och en person som är anklagad i rättegång är ”oskyldig till motsatsen bevisats”, är 

mer precisa exempel på normer och förhållningssätt som skall finnas inom rättsstaten.45 

 

Frändberg definierar rättsstatsbegreppet genom att lägga tyngd vid att det rättsliga skydd som 

densamma innebär inte ämnar skydda från något annat än den offentliga makten, alltså staten. 

Han menar vidare att skyddet involverar fem komponenter; skyddssubjektet, hotsubjektet, 

hotmedel, beskyddare och skyddsmedel. Hotsubjektet och beskyddaren i detta sammanhang är 

                                                 
44

 Regeringens Skr. 2007/08:109, s. 16 
45

 Thelin (2001),  s. 61-62 
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den offentliga makten, skyddssubjektet medborgaren, ensam eller i kollektiv. Hotmedlet är 

missbruk av rättsordningen, medan skyddsmedlet är detsamma.46 Frändbergs definitioner är 

förvisso paradoxala, men det hindrar inte att hans tankar är intressanta. Faktum är att han kallar 

fenomenet för rättsstatens paradox, vilket är en problematisering som är befogad. För faktum 

är ju, att det subjekt och det medel som ska skydda medborgaren är detsamma som det som 

hotar.  

 

Dessutom för Frändberg ett resonemang kring brukande av sådana begrepp som rättsstat. Han 

diskuterar kring hur positivt värdeladdade begrepp ofta sammankopplas med andra begrepp, 

som inte är positivt laddade för alla - för att göra begreppet till förnödenheter för varandra, det 

ena kan inte existera eller fungera utan det andra. Han kallar detta för övertalningsdefinitioner.47 

 

3.3 Rättssäkerheten 

Rättssäkerheten är oerhört central i den demokratiska rättsstat som är Sverige. Enkelt uttryckt 

innebär rättssäkerhet juridisk rättvisa.48 Statsmakternas offentligrättsliga makt ska utövas 

förutsebart och effektivt. Rättssäkerheten spelar en viktig roll i den demokratiska rättsordningen 

och ska ligga till grund för det juridiska förhållandet mellan medborgare och stat. Syftet är 

således att förhindra maktmissbruk och juridiska övergrepp. Alla medborgare ska ha rätt till sin 

frihet, inom lagens ramar. Rättssäkerheten ska försäkra att rättskipning och annan 

myndighetsutövning är förutsebar och enhetlig. Enhetligheten och förutsebarheten syftar till att 

samma gärning ska leda till samma påföljder, dessa påföljder ska vara möjliga för individen att 

förutse. Att definiera ett sådant vitt och väl använt begrepp som rättssäkerhet har tidigare visat 

sig vara svårare än man kan tänka sig.49 Dock finns en viss entydighet i doktrinen vilken innebär 

att kärnan av rättssäkerheten är just förutsebarheten av rättsliga besluts utfall. Till detta ska 

nämnas att rättssäkerheten kräver att den offentliga makten ska utövas under lagen – ”conditio 

sine qua non”.50 

 

Peczenik har resonerat kring rättssäkerheten och rättsstaten. Han menar att en rättsstat inte 

enbart ska definieras av rättsreglernas uppbyggnad, innehåll och stabilitet utan att vikt ska 

                                                 
46

 Frändberg (2005), s. 253 
47

 A.a, s. 252. Se vidare koppling till detta i avsnitt 3.6.3. 
48

 Nationalencyklopedin, rättssäkerhet 
49

 Zila (1990), s. 285 
50

 A.a, s. 284 



 

 
18 

läggas vid att rättsliga beslut ska subsumeras under generella rättsregler. Med detta menar han 

att det måste uppfattas som att den lag som tillämpas på en viss situation verkligen borde 

tillämpas. Det ska således uppfattas, av rättssubjekt, som rationellt att tillämpa en viss lag på en 

viss situation, detta kallar han för normrationalitet. Han hävdar att rättsstaten dessutom ska 

främja målrationell verksamhet, vilket innebär att det ska eftersträvas att hitta det mest effektiva 

medlet för att nå ett visst mål. Peczenik konstaterar att i en rättsstat är det målrationellt att agera 

normrationellt, han knyter på så sätt ihop begreppen. Han resonerar vidare kring att lagstiftarens 

roll är att definiera relevanta mål för samhällsutvecklingen men påpekar att lagstiftaren de facto 

begränsas till att utforma mål för vilka man har medel att uppnå, vilket, enligt honom, innebär 

att målen kan komma att definieras utan tillräcklig analys.51 

 

Peczenik talar vidare om att ett etiskt perspektiv bör läggas in i begreppet rättssäkerhet, 

tillsammans med förutsebarheten, vilken enligt honom utgör den formella rättssäkerheten. 

Exempelvis ska ekonomiska, fördelningspolitiska och miljöpolitiska – vad han kallar för 

materiella, aspekter vägas in. Han använder ett målande exempel av behovet av dessa två 

perspektiv som han kallar Hitlerargumentet: “Tyska judar under Hitlers välde kunde på grund 

av då gällande lagar lätt förutse att de skulle komma att förföljas, men det vore absurt att kalla 

en sådan förutsebarhet för rättssäkerhet.”52 

 

3.4 Förutsebarheten 

Förutsebarhet är central i en rättsstat. Den behandlar det fundamentala greppet som innebär att 

varje medborgare i förväg ska kunna veta vilken handling som leder till vilken konsekvens. Att 

legalitetsprincipen och principen om förutsebarhet beskrivs på så snarlika sätt är inget 

sammanträffande - legalitet är en av förutsättningarna för att förutsebarhet ska vara möjligt.53 

 

Ramberg har, i en artikel, uttalat sig angående förutsebarheten inom skatterättens sfär på ett - 

milt uttryckt - kritiskt sätt. Hon menar bland annat att det finns en bristande enhetlighet i 

tolkningen av föreskrifter, vilket missgynnar skattesubjektet i många fall. Det angivna, 

fortsätter hon, leder till en tolkningsmetod som underminerar förutsebarheten och beror, i 

grunden, på bristande lagstiftning.54  
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 A.a, s. 97 ff. 
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 Zila (1990), s. 284. Se vidare utveckling av detta i avsnitt 3.5 om legalitet. 
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 Ramberg (2006), s. 5 



 

 
19 

 

Även Schultz har uttalat sig i ämnet. Han talar om vikten av att förutsebarheten är orubblig: 

“Förutsebarhetsidealet kräver att vi då, ibland i alla fall, får acceptera mindre rimliga resultat. 

Det är priset för förutsebarhetsprincipen. Om priset är för högt får vi väl ändra på principerna 

i efterhand, om vi inte gillar dem. Den princip vi skall vara försiktiga med att rucka på är 

förutsebarhetsprincipen.”55 

 

Schultz framhåller således vikten av att förutsebarheten kommer i första rummet, och att etikens 

rimlighet möjligen, i specifika fall, får betala priset för att upprätthålla den, enligt honom, mest 

fundamentala principen juridiken har att erbjuda. Resonemanget går att jämföra med 

auktoritetsskäl och sakskäl. En tolkning som görs med sakskäl som grund har till syfte att uppnå 

ett visst önskvärt resultat, medan en tolkning med grund i auktoritetsskäl snarare görs på grund 

av lojalitet mot en normgivare. Notera dock att en tolkning med auktoritetsskäl inte 

nödvändigtvis saknar sakskäl, eftersom att normgivarens tolkningar troligtvis har sakskäl som 

bakgrund.56  

 

Schultz menar att rättssäkerheten alltid ska medföra att lagtolkning görs med auktoritetsskäl, 

och att eventuella, från ett etiskt perspektiv, oönskade konsekvenser, om nödvändigt, får betala 

priset för att legaliteten ska upprätthållas.  

 

3.5 Legalitetsprincipen 

3.5.1 Principen i stort 

Rättssäkerheten utgörs av ett antal byggstenar, som alla bär en stor relevans för resonemang 

kring rättssäkerhet, en av dem är den så kallade legalitetsprincipen. Principen bygger på 

straffrättsliga idéer som har sin grund i upplysningstiden under 1700-talet och innebär nulla 

poena sine lege (inget straff utan lag) och nullum crimen sine lege (inget brott utan lag).57 

 

Denna princip talar man som oftast om i straffrättsliga sammanhang, där den kort kan översättas 

till att ingen får straffas för en handling som vid tidpunkten för handlingen inte var uttryckligen 

förbjudet i lag. Notera här att det således inte handlar om vad som är förbjudet i lag vid 
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 Schultz (2008) 
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 Kellgren (1997), s. 23 
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 Hultqvist (1995), s. 3 
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tidpunkten för prövningen. Principen går självfallet hand i hand med principen om 

förutsebarhet. Inom straffrätten förbjuds analog samt retroaktiv strafflagstillämpning.58 

Legalitetsprincipen är lagstadgad.59 

 

Legalitetsprincipen gäller emellertid inte enbart i straffrättsliga sammanhang, utan ska 

genomsyra alla de skyldigheter som medborgare föreskrivs ha i lagen. Jämför advokaternas 

definition i deras Rättssäkerhetsprogram: ”Den grundläggande [bland de allmänt accepterade 

principer som är relevanta från rättssäkerhetssynpunkt] är den s. k. legalitetsprincipen ... Det 

måste alltså finnas en lag till stöd för att en myndighet eller domstol skall kunna ålägga någon 

medborgare något ... Ur denna princip anses också följa vissa krav på lagens utformning och 

tillämpning. ... Lagen skall sålunda vara klar och tydlig; den får inte vara så generell eller 

svepande till sin utformning att den lämnar utrymme för godtycke.”60 

 

Legalitetsprincipen ger således individer möjlighet till förutsebarhet – hade man inte kunnat 

med säkerhet veta vilka påföljder som följer vilken handling genom legalitet, skulle man inte 

heller, i teorin, kunna hävda att förutsebarhet föreligger. 

 

3.5.2 Legaliteten och skatten 

3.5.2.1 Ingen skatt utan lag 

Den skatterättsliga legalitetsprincipen, nullum tributum sine lege, (ingen skatt utan lag), har inte 

sina rötter fullt lika långt tillbaka i tiden. Fastän man talat om legalitet vid tolkning av 

skatteförfattningar tidigare uttalades principen först 1947 av Ljungman; han hade den 

straffrättsliga principen i åtanke när han formulerade den skatterättsliga, vilket framgår tydligt 

av hans formulering.61 

 

Principen innefattar, som tidigare nämnt, ett analogiförbud, även om det, inom skatterättens 

ramar, diskuterats kring huruvida en heltäckande utförlighet i lagen är praktiskt möjlig. Det 

centrala perspektivet blir, diskussioner om principens eventuella innefattande av analogiförbud 

till trots, att ingen skatt ska utgå utan lag som stöd.62 
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Legalitetsprincipen inom skatterätten kan åberopas med hänvisning till regeringsformen63 även 

om det ännu inte är helt fastställt om principen bör eller skall beaktas.64 Utgångspunkt tas härvid 

i om grundlag förutsätter ett lex scripta-krav, dvs. föreskriftskrav, att jämföra med analogisk 

lagtillämpning. I praxis går att återfinna ett antal fall där regeringsrätten dömer med 

föreskriftskravet i åtanke.65 

 

3.5.2.2 Kompetensfördelningen i regeringsformen 

Kompetensfördelningen utgör en tämligen stabil grund för legalitetsprincipen.66 

Kompetensfördelningen innebär att endast riksdagen har makt att ålägga skatt - detta hör alltså 

till det obligatoriska lagområdet, vilket ger att, med utgångspunkt enbart här, ingen skatt kan 

tas ut utan stöd i lag. Observera dock att lagen67 ger kommuner viss rätt att bestämma 

skattesats.68 Regeringen har även viss kompetens att meddela föreskrifter om verkställighet.69  

 

3.5.2.3 Normgivningen 

Riksdagens beskattningsmakt ingår i normgivningsmakten.70 Förskrifter som innefattar 

ålägganden som avser enskildas personliga eller ekonomiska förhållande meddelas genom 

lag.71 Riksdagen tillåts således inte att delegera åläggande av skatt till ett annat organ. Dock är 

detta att jämföra med det faktum att såväl Skatteverket i egenskap av myndighet, samt 

domstolar såsom normgivare, faktiskt ålägger medborgare skattskyldighet. Centralt, och vitalt, 

utifrån detta perspektiv, blir således att Skatteverket och förvaltningsdomstolarna följer de lagar 

som finns. 

 

Hultqvist för ett resonemang kring hur de gränser som föreskriftskravet och legalitetsprincipen 

sätter upp påverkar lagtolkningen och -tillämpningen. Vid tillämpning av en lag på en viss 

situation krävs att utfallet av tolkningen motsvarar lagrummets faktiska innehåll, och ingenting 
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 Hultqvist (1995), s. 7 
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 8 kap. 3 § RF 
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mer eller mindre. De normer som uppstår vid tillämpningen gör att lagregeln får en mer precis 

mening och dessa normer kan sedan användas som stöd för kommande tolkning, såväl för att 

utröna vad som faller inom, som utom, den aktuella normen. På så sätt kan det urskiljas vilka 

omständigheter som faller inom rimlighetens ramar för just den aktuella lagen, och därjämte - 

vad som faller utanför.72 Enkelt uttryckt - vid osäkerhet om en viss lagreglering ska tillämpas 

på en viss situation ska normgivaren kunna se till tidigare användning av lagrummet, för att 

bestämma om regeln är tillämplig.  

 

Påhlsson kommenterar vidare detta ämne i sin artikel om legalitet och likabehandling i 

beskattningen. Han konstaterar att legalitetsprincipen ställer vissa krav på lagtolkningen och 

menar att den ska ha en vägledande roll i tillämpningen. Dock, fortsätter han, kan 

föreskriftskravet inte anses direkt bindande på skatteområdet, likt andra lagar, på grund av 

områdets abstrakta karaktär.73 

 

3.5.2.4 Retroaktivitetsförbudet 

Regeringsformen stipulerar ett förbud mot retroaktiv beskattning.74 Hultqvist framhåller att 

retroaktivitetsförbudet är av stor betydelse för föreskriftskravet.75 Förbudets grundtanke är, till 

sin karaktär, hänförlig till legalitetsprincipen. Den innebär nämligen att skatt endast får uttas 

om föreskrift som fanns vid tidpunkten för händelsen som utlöser beskattning stadgar det: 

“Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter som gällde 

när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten(...)”76 

 

3.6 Verklig innebörd 

3.6.1 Generellt 

Att se till verklig innebörd innebär att tolkning av rättshandlingar görs utifrån rättshandlingars 

faktiska syfte snarare än till dess rubricering. Det kan här tilläggas att verklig innebörd faller 

inom ramarna för fenomenet genomsyn. Fenomenet genomsyn kan dock inte anses vara 
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optimalt att diskutera i samband med sponsring. En diskussion om verklig innebörd kan dock 

vara av värde för resonemang kring föreskriftskravets praktiska betydelse. 

 

Syftet med att man ser till verklig innebörd är att förhindra att transaktioner görs med det 

huvudsakliga syftet att undgå skatt. Bergström menar i sin kommentar till ett rättsfall77 att 

regeringsrätten där fastställer att skatterättsligt felaktigt rubricerade rättshandlingar tillåts 

omrubriceras för att de ska spegla en viss transaktions verkliga innebörd. Man gör skillnad på 

juridisk och ekonomisk innebörd.78  

 

3.6.2 Verklig juridisk innebörd 

Domstolarna ser ofta till den verkliga juridiska innebörden i civilrättsliga mål. En transaktion 

som parterna vill rubricera som köp, men som, från en juridisk ståndpunkt, bör anses vara gåva 

betraktas som sådan i rätten.79  

 

3.6.3 Verklig ekonomisk innebörd 

Att se till den verkliga ekonomiska innebörden av transaktioner innebär att man ser till de 

sammanvägda ekonomiska konsekvenserna av olika transaktioner, oavsett transaktionernas 

juridiska titlar. Detta innebär således att en omrubricering av de avtal som transaktionerna beror 

på genomförs efter att man kan konstatera de skatterättsliga konsekvenser som transaktionerna 

egentligen ska innebära. Omrubricering görs således trots att avtalen är civilrättsligt korrekta i 

den mening att det är bindande för parterna etc. Hultqvist menar att det torde falla sig naturligt 

att brukandet av denna tolkningsmetod begränsar och underminerar förutsebarheten.80 

 

Att fenomenet skapar osäkerhet framstår som en vanligt förekommande åsikt i den juridiska 

sfären, i synnerhet från advokathåll. “Man bortser från formella regler och avtal för att bilda 

sig en egen uppfattning om verkligheten. Frågan blir vad som är fiktion och vad som är 

verklighet” säger Nordquist.81 Brandberg och Knutsson kallar det i sin artikel ett hot mot 
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rättssäkerheten.82 Advokaterna talar förvisso här om genomsyn, men det kan inte rimligen 

hindra inte oss från att ha dessa åsikter och argument i åtanke vid vår diskussion om verklig 

innebörd, eftersom de två begreppen i praktiken innebär likartade angreppssätt. Enligt 

advokaterna har domarna inte tillräckligt med kunskap på området på grund av att det finns för 

få mål av denna typ och menar att man måste kunna förstå skatterätten på djupet för att göra en 

bedömning. Att dessutom domstolarna vid prövning väljer att godta Skatteverkets bedömningar 

minskar inte risken att skatterätten som område inte kan kallas rättssäkert, menar Munck-

Persson. Nordquist uttalar sig om skatteområdet i stort: “Det råder också en skriande brist på 

praxis på området. Olika avgöranden pekar åt olika håll. För den enskilde blir det naturligtvis 

svårt att förutse vad olika handlingar kommer att leda till. Förvirringen drabbar privatpersoner 

värre än de storföretag som anlitar oss advokater”.83 I vår mening framstår det som att 

advokaterna använder sig av en typ av övertalningsdefinition. De sammankopplar 

tolkningsmetoden med “hot mot rättssäkerheten” vilket retoriskt ger vid handen att 

tolkningsmetoden i sig är ond, förutsatt att betraktaren anser att rättssäkerheten är god.84  

 

3.7 Likhetsgrundsatsen 

I doktrinen anförs bland annat att likhetsgrundsatsen kan utgöra ett hinder för att 

föreskriftskravet utan undantag ska kunna tillämpas. Likhetsgrundsatsen finns stadgad i 

regeringsformen.85 Denna innebär att lika fall ska behandlas lika. Likhetsgrundsatsen föranleder 

således ett angreppssätt som utesluter godtycklighet och ger att rättstillämpning ska vara 

präglad av saklighet och objektivitet.86 Denna likhetshänsyn har anförts som grund för att, i 

vissa fall, gå utanför legalitetens ramar vad gäller beskattning, vilket medför att en referens, 

med vilken man jämför aktuellt fall, måste finnas för att resonemanget och i sin tur 

angreppssättet ska fungera.87 

 

Hultqvist anför dock ett resonemang kring att eventuella olikheter i skattelagstiftningens 

innehåll är ett resultat av politiska ställningstaganden vid utformningen av skattesystemet.88 

Ojämnheter i lagstiftningen ska således avhjälpas genom reformer, det ska inte åligga 
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skattemyndigheter eller domstolar att av likhetshänsyn bortse från sådana stadgade olikheter, 

för att korrigera lagens brister. Gör domstol eller myndighet det, så är det att se som 

kompetensöverskridande.89 Han menar vidare att skattesubjektets skatt är beroende av hur 

denna lägger upp sina inkomster genom att denna anpassar sin disposition efter systemet. Lika 

fall kan således inte behandlas lika, eftersom de skatterättsliga fallen är av sådan komplex natur, 

att det faktum att de till sin karaktär är lika inte nödvändigtvis innebär att de kan behandlas 

likadant.90 Hultqvist, som bevisligen är en stark förespråkare av legalitet, menar således på att 

likhetshänsynen inte kan användas som ett argument för att ta avsteg från föreskriftskravet.  

 

3.8 Sammanfattningsvis 

Från advokathåll anses att tydligare regleringar fordras, för att upprätta förutsebarhet och 

därmed rättssäkerhet inom skatterätten. Då man bryter ner begreppet förutsebarhet inser man 

snabbt att det tillåter sig brytas ner till ett antal beståndsdelar vilka alla berör och beror av 

varandra på något sätt. Det tyngsta, och det som i denna uppsats kommer att få utgöra ett centralt 

perspektiv är legalitetsprincipen - kravet av föreskrift och analogiförbud. Till analogiförbudet 

kopplas verklig innebördstolkning och senare kommer vi att diskutera 1) huruvida det 

överhuvudtaget är möjligt att genom lagstiftning råda bot på oklarheter samt 2) huruvida förbud 

av verklig innebördstolkning är eftersträvansvärt från ett förutsebarhetsperspektiv. 
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4. Sponsring 

4.1 Inledningsvis 

För att kunna utreda om skatterätten i sig är att anse förutsebar i förevarande rättsläge med 

sponsringsutgifter som exempel, är det av vikt att tämligen grundligt undersöka hur sponsring 

behandlas inom juridiken - samt hur lagstiftningen ser ut. Detta kapitel är således avsett att göra 

just det. I de fall läsaren anser sig ha någorlunda vetskap om detta, kan det vara tillräckligt att 

läsa sammanfattningen.91 

 

4.2 Allmänt om sponsring 

Det finns ingen rättsligt reglering kring definitionen av begreppet sponsring. I Svenska 

Akademiens ordlista beskrivs ordet sponsor med “person eller företag som ger ekonomiskt stöd 

i utbyte mot reklaminsatser o d, stödjare, finansiärer”.92  

 

Regeringsrättens definition av sponsring kommer till uttryck i Operafallet. RR hade sin 

utgångspunkt i att sponsringsgivaren lämnat ett bidrag som densamma sedan ska kunna 

motivera från avdragssynpunkt genom att koppla den till direkta motprestationer. RR 

konstaterade i sin dom att “med sponsring förstås som regel att företag (sponsorn) lämnar 

ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur.”  

 

Ekonomistyrningsverket definierar i sin vägledning för statliga myndigheter att med sponsring 

avses “en överenskommelse varigenom en sponsringsgivare tillhandahåller den sponsrade 

parten kontanta medel, varor 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.”93 

 

Vidare har Skatteverket under åren i sin handledning för beskattning av inkomst definierat 

sponsring såsom följande: “Med tiden har en utvidgning skett av det sätt på vilket företag 

sprider sitt eller sin produkts namn. Ett sätt att åstadkomma detta är att lämna ekonomiskt stöd 
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till verksamheter eller personer. Företeelsen brukar benämnas sponsring och den som lämnar 

stödet sponsor.”94 

      

Innebörden av begreppet sponsring borde därmed vara att på sikt ge gynnsamma effekter till en 

aktörs verksamhet. För att uppnå dessa effekter kan aktören finansiera eller understödja, t.ex. 

idrottsliga eller kulturella aktiviteter. Sponsringens huvudsyfte är att det sponsrade bolagets 

renommé skall frambringa positiva associationer, som i sin tur skall leda till en positiv 

resultatutveckling för sponsorn.95 Sponsringen skall ge en förbättrad image och ökad goodwill 

genom kopplingen mellan sponsorn och det sponsrade subjektet som i sin tur skall leda till 

framtida ekonomiska fördelar för bolaget.96 Sponsring ur ett historiskt perspektiv innefattade 

ofta materiella motprestationer, dvs. biljetter, möjlighet till att anordna evenemang för kunder 

och personal samt reklam. Nu används sponsring i större utsträckning för att stärka varumärken 

och igenkänningstecken.97 

 

Sponsring har blivit ett allt vanligare marknadsföringsverktyg. Idag använder, mer eller mindre, 

alla större idrotts- och kulturevenemang sig utav sponsring. Huvudsakligen genom 

varumärkesexponering och reklam i samband med evenemangen på broschyrer, kläder, skärmar 

etc. Det är ett enkelt sätt för bolagen att exponera sig själva och nå ut till omvärlden. Ur ett 

företagsekonomiskt hänseende betraktas sponsring, i det närmsta motsvarande, som en 

marknadsföringskostnad.98 

 

4.3 Sponsring ur ett skatterättsligt perspektiv 

4.3.1 Generellt 

Ett bolag skall betala skatt på nettot av en verksamhet, dvs. det som är kvar av intäkterna sedan 

kostnaderna för att förvärva dem dragits av.99 Den grundläggande regeln avseende avdragsrätt 

vid inkomstbeskattningen stadgar att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras 

av som kostnad.100 Huvudregeln innebär att utgiften kan ha förelegat för den skattepliktiga 

verksamheten, oavsett om den visat sig vara resultatlös. Således krävs en kausalitet mellan 
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kostnaden och inkomstens förvärvande, att den 1) antingen syftat till att ge inkomst eller 2) att 

den givit inkomst.101 

 

Sponsring definieras inte i inkomstskattelagen men är, med ovanstående rättsliga stöd, en 

avdragsgill utgift förutsatt att tidigare nämnda förutsättningar är uppfyllda. Det ska föreligga 

ett samband mellan sponsringskostnaden och den bedrivna verksamheten. Vidare kan sponsring 

rent skatterättsligt utgöra utgifter för representation och dessa ska dras av bara om de har 

omedelbart samband med näringsverksamheten. Dessa utgifter kan vara utgifter att härleda till 

inledande eller upprätthållande av affärsförbindelser, eller liknande. Utgifterna kan också avse 

jubileum eller personalvård. Vid representation får avdraget heller inte överstiga vad som kan 

anses skäligt.102 Representationen måste även vara affärsmässigt motiverad.103 

 

En ytterligare kostnadskategori, som skatterättsligt kan utgöra sponsringsutgifter, är forsknings- 

och utvecklingskostnader.104 Avdragsrätten regleras av den allmänna huvudregeln om 

avdragsrätt, men också av en speciell bestämmelse i inkomstskattelagen.105 Enligt lagen är det 

tillräckligt att forskning och utveckling kan antas få betydelse för skattesubjektet och det räcker 

att bidragsgivaren har ett “rimligt intresse” av forskningen.106 

 

Det har ur ett historiskt perspektiv varit väl omdebatterat huruvida sponsring förhåller sig till 

gränsdragningen av det generella förbudet mot avdrag vad gäller gåvor.107 För att en gåva skall 

föreligga konstaterade RR i Operafallet att det inte finns något enhetligt gåvobegrepp utan att 

tre rekvisit skall vara uppfyllda. Dessa är förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt. 

Dessa omständigheter innebär i sin tur, enligt RR, att det inte föreligger någon gåva om 

mottagaren utför en motprestation som motsvarar det lämnade sponsorbidraget. Vidare drog 

RR slutsatsen att verksamheten hos mottagaren skall ha ett samband med sponsorns verksamhet 

för att inte träffas av avdragsförbudet av gåvor. I samma dom konstaterade RR följande: “den 

omständighet att sponsringen är ägnad att förbättra sponsorns goodwill och därigenom kan 
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vara kommersiellt motiverad innebär således inte i sig att sponsringen förlorar sin karaktär av 

gåva”.  

 

4.3.2 Huvudregeln om avdragsrätt i inkomstskattelagen 

Avdragsrätten för kostnader bygger på några huvudprinciper som inkomstbeskattningen är 

utformad efter. Huvudprinciperna är följande: 

● Utgifterna ska hänga samman med förvärvandet eller bibehållandet av en inkomst. 

● Utgifterna ska vara individualiserade, således möjliga att avskilja från en annan utgift. 

● Utgifterna ska vara konkretiserade, således möjliga att härleda till viss 

tillgångsökning.108  

 

Vidare krävs det att utgifterna skall vara hänförliga till en skattepliktig verksamhet.109 När en 

bedömning sker huruvida ett avdrag är skattemässigt tillåtet eller inte görs det normalt inte 

genom en prövning om utgiften varit befogad, utan om det föreligger ett samband mellan 

inkomst och utgift.110 När det gäller ett aktiebolag föreligger det en klar presumtion för att 

bolagets utgifter ska hänföras till förvärvandet och bibehållandet av inkomster.111 Enbart när 

det framstår som uppenbart att en utgift inte ägnad till förvärvande eller bibehållandet av 

inkomster, kan avdrag vägras.112  

 

4.3.3 Huvudregeln om gåvoförbudet i inkomstskattelagen 

Levnadskostnader är inte avdragsgilla av den orsaken att en utgift skall vara förknippad med en 

inkomst för att vara avdragsgill enligt skattelagstiftningen.113 Det finns inte någon tydlig 

definition i lagstiftningen av begreppet levnadskostnad men Rabe och Hellenius menar att det 

är en personlig utgift som är avsedd för skattesubjektets sätt att leva och utan samband med 

förvärvandet eller bibehållandet av inkomst. Exempelvis kan det röra sig om utgifter för bostad, 

kläder och nöjen.114 Således faller även utgifter för gåvor, som ovan konstaterats kan omfattas 

av sponsring, inom ramarna för förbudet.  
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4.3.4 Gåvoavsikt respektive motprestation 

För att förstå avdragsförbudet för gåvor krävs en kunskap om vad som, inom juridikens ramar, 

ska kännetecknas som gåva. Som ovan nämnt, konstaterade RR i domskälen för Operafallet att 

alla gåvor torde kunna kännetecknas av tre rekvisit, nämligen förmögenhetsöverföring, 

frivillighet och gåvoavsikt. I Operafallet antyder RR att gåvoavsikt ska presumeras föreligga i 

den utsträckning det inte förekommer direkta motprestationer. Gåvoavsikten prövar man 

således främst genom att undersöka eventuella motprestationer. RR framhöll vidare i 

Operafallet att, vid undersökning av om motprestation ägt rum, ska hänsyn tas till såväl direkta 

motprestationer som mer indirekt vinning som sponsringsgivaren har. Vad som egentligen, 

enligt RR, ska falla inom dessa ramar framstår dock inte som självklart. RR lägger vikt vid att 

en sponsringsgivare som inte erhållit någon direkt motprestation, men som bedriver en 

verksamhet med stark anknytning till mottagaren, kan få avdrag för sponsringen i form av 

indirekta driftskostnader.115 

 

4.4 Sammanfattningsvis 

Regeln om avdragsförbud är överordnad huvudregeln om avdragsrätt. Sponsring får inte per 

automatik träffas av förbudet mot avdrag för gåvor. En sponsringsutgift som är åsyftad att ge 

sponsringsgivaren förbättrad image och goodwill är att betrakta som gåva och är till följd därav 

inte avdragsgill. Om prövning av viss utgift ger vid handen att avdragsförbudet inte blir 

tillämpligt, prövas vidare om rekvisiten i huvudregeln är uppfyllda. För att avdragsrätt skall 

föreligga krävs det en direkt motprestation som motsvarar värdet utav sponsringsutgiften. 

Vidare skall motprestationerna värderas till marknadsvärde och motprestationen skall även ha 

nyttjas, således medges inte avdrag för dispositionsrätt. 

 

Avdrag kan även medges om utgiften kan ses som en indirekt omkostnad samtidigt som det 

finns en stark anknytning mellan sponsringsgivarens och -mottagarens verksamheter. Den 

indirekta omkostnaden anses i dessa fall vara att härleda till en indirekt inkomstökning.  
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5. Relevant rättspraxis 

5.1 Inledningsvis 

Som redan anfört finns det frågetecken, framförallt från advokathåll, kring rättssäkerheten på 

skatteområdet. Advokaterna menar bland annat att det råder brist på tydlig praxis, samt att de 

avgöranden som finns är tvetydiga i förhållande till varandra på grund av kompetensbrist hos 

domarna. Nedan återfinns därför ett antal fall som avgjorts efter att Opera- och Falconfallet 

klargjorde för de principiella frågetecken som fanns på sponsringsområdet innan. Efter 

genomgång av den praxis som finns på sponsringsområdet anser vi att rättsfallen som refereras 

nedan är representativa för rättsläget. För att tydligare kunna se om de riktlinjer som 

Skatteverket meddelade som lösning på de problem som ansågs finnas görs en distinktion vid 

vilka fall som avgjordes innan respektive efter riktlinjerna meddelades. 

 

5.2 Praxis från innan Skatteverkets riktlinjer meddelades 

5.2.1 Mål nr 4967-01 

JensenBolagen JB AB yrkade avdrag för sponsringsutgifter till projektet Fri sikt. Projektet 

innebar en satsning på dagens ungdomar att förverkliga sina drömmar och bli framtidens ledare. 

Huvudsyftet var, enligt bolaget, att erhålla reklam och goodwill.  

 

Kammarrätten ansåg att det inte fanns någon anledning att underkänna avdragen på grund av 

att utgifterna inte utgjorde en omkostnad för intäkternas förvärvande eller bibehållande. 

Däremot ansåg rätten, med stöd utav Operafallet, att avdragen enbart fick ske till den del det 

fanns en motprestation. Den delen av utgiften som skulle leda till en förbättrad image genom 

goodwill var därmed inte avdragsgill. Resterande del av sponsorbidraget fick en uppskattad 

avdragsrätt med hänsyn till den exponering som bolaget har erhållit i media på grund av 

sponsringen av projektet. 

 

5.2.2 Mål nr 5537-02 

Svensk Kärnbränslehantering AB hade haft i syfte att skapa image och bygga upp förtroendet 

för bolaget genom sponsring av olika företeelser. Det hade rört sig om utgifter för en studieresa 

för kärnkemistudenter, marinarkeologiska undersökningar till Kalmar läns museum, reklam 

genom annonsering under en körfestival, flytbrygga och andra studieresor för studenter på 

Forsmarks högskola. 
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Kammarrätten ansåg att avdrag skulle ges i den mån sponsringen betalas ut för att öka bolagets 

möjligheter att erhålla en allmän acceptans för den speciella verksamheten som bolaget bedriver 

i de kommuner som kan bli aktuella för slutförvaring av kärnbränsle. Med hänvisning till 

Operafallet gjordes ett uppskattat avdrag på 100 000 kr mot yrkade 238 000 kr. 

 

5.2.3 Mål nr 2787-2789-04 

Gefle Byggmästarförening Ekonomiska Förening var ett moderbolag till Gefle 

Byggmästarförening Service AB (Bolaget) och moderbolaget hade inte bedrivit verksamhet 

utöver ägandet i Bolaget.  

 

Bolaget hade haft kostnader till Gavlerinken med medel från Bolaget om ett totalt värde på 127 

103 kr, hänförliga till reklamkostnader. I motprestation hade Byggmästarföreningen blivit 

omnämnd i tidningen i samband med Gavlerinkens invigningsceremoni samt fått en skylt 

uppsatt i arenan. Texten på skylten har varit “Gefle Byggmästarförening”. Kammarrätten gjorde 

bedömningen att någon motprestation inte erhållits av dotterbolaget, utan att det är 

moderbolaget som blivit exponerat i form av reklam. Utgifterna ansågs därmed utgöra gåva, 

p.g.a. rekvisitet om motprestation och avdrag beviljades således ej. 

 

5.3 Praxis från tiden efter att Skatteverkets riktlinjer meddelades 

5.3.1 Mål nr 443-15 

Carneige Investment Bank AB hade haft kostnader för ett konstpris vid namn Carnegie Art 

Award. Syftet med priset var att stödja framstående konstnärer i Norden och att främja nordisk 

samtidskonst. Skatteverket hade beslutat att kostnaderna för konstpriset inte ansågs avdragsgilla 

och omfattades ostridigt av förbudet mot avdrag för gåvor. Vidare ansågs inte kostnaderna ha 

ett samband med bankens näringsverksamhet och de genererade inte heller några direkta 

intäkter. Bolaget ansåg att kostnaderna bör vara avdragsgilla som marknadsföringskostnader 

eftersom de hade varit motiverade för att marknadsföra bolaget och generera inkomst.  

 

Förvaltningsrätten ansåg att utgifterna uppfyllde de grundläggande reglerna om avdragsrätt som 

framgår enligt huvudregeln. Dock ansåg förvaltningsrätten inte att utgifterna kunde betraktas 

som sponsring. Bolagets utgifter avsåg varor och tjänster, därmed förelåg det direkta 

motprestationer och utgifterna kunde därför inte betraktas som gåva. Däremot ansåg 
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förvaltningsrätten att utgifterna till stor del avsåg representation och att det saknats ett 

omedelbart samband med bolagets näringsverksamhet. Den del av bolagets utgifter som avsåg 

representation var därmed inte avdragsgill. 

 

Beslutet överklagades och kammarrätten bedömde situationen annorlunda. Genom en 

medieutfallsrapport, som bolaget bifogade, hade det skett en utvärdering av PR-arbetets 

genomslag och värdet utav instiftandet av konstpriset. Bolaget hade specifikt i kammarrätten 

påpekat att det, enligt Skatteverkets allmänna råd, förelåg ett omedelbart samband verksamheter 

emellan om representation vid viktigare evenemang var ett led i företagets marknadsföring och 

PR-verksamhet. Skatteverkets utredning om att det saknades samband för representationen föll 

och Carneige Investment Bank vann sin talan i kammarrätten. 

 

5.3.2 Mål nr 10339-14 

Bakgrunden till målet bestod av att Skatteverket beviljat Dream8s AB avdrag med totalt 120 

000 kr för sponsringsutgifter, att jämföra med Dream8s yrkande om avdrag för totalt 443 522 

kr.  

 

Dream8s AB (Bolaget) hade betalat vissa av Balrog Botkyrka IKs (Balrog) kostnader. Bolaget 

hävdade att den summan man betalat till Balrog var en betalning för att få använda Balrogs 

namn i sitt förfarande att söka bygglov. Bolaget menade vidare att Balrog aktivt hade arbetat 

för att byggloven skulle gå igenom, varför det borde ha ansetts att motprestation erhållits, även 

om denna motprestation var svår att värdera i pengar. Bolaget hävdade att man använt Balrogs 

namn, eftersom man räknat med att ansökan skulle gynnas av det. Vidare yrkade Bolaget att 

ersättningen till Balrog borde ha setts som en ren kostnad för den hjälp som bolaget fått med 

byggloven, dvs. en konsultationskostnad eller förmedlingskommission. Efter att de fått 

byggloven hade de tjänat mycket pengar tack vare dem. I bokföringen hade dock hela 

ersättningen, som betalats till Balrog, av misstag bokförts som sponsring, eftersom bolaget hade 

haft svårt att få besked om hur utgiften skulle klassificeras. 

 

Skatteverket yrkade att det inte, enligt lag, spelar någon roll vem som söker bygglov. 

Skatteverket menade vidare att Balrog inte burit kostnader i och med bygglovsansökan. 

Ersättningen som Bolaget hade betalat kunde inte anses, i form av motprestation, motsvara det 

faktum att Balrog stått på bygglovsansökan istället för bolaget. Man menade vidare att 

företagsledare i Bolaget stora engagemang i Balrog snarare var anledningen till att man betalat 
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pengar till Balrog och att detta var helt verksamhetsfrämmande för Bolaget. På grund av det 

anförda skulle ytterligare avdrag inte medges. 

 

Förvaltningsrätten anförde, med stöd av Operafallet, att Dream8s inte skulle erhålla större 

avdrag än det, av marginellt värde i jämförelse med bolagets utgifter, som Skatteverket redan 

hade beviljat.  

 

Bolaget fick senare avslag även i kammarrätten, som gjorde samma bedömning som 

förvaltningsrätten.  

 

5.3.3 Mål nr 2779--2781-14 

En enskild näringsidkare uppgav att sponsring av ett bandylag hade skett i ideellt syfte och 

hennes uppgifter hade tytt på att sponsringen skett utan krav på motprestation. Vidare hade det 

heller inte framkommit att sponsringen haft något direkt eller indirekt samband med den 

enskildes städverksamhet. Kostnaden ansågs därmed som en gåva, någon avdragsrätt förelåg 

inte, med hänvisning till Operafallet.  

 

5.3.4 HFD 2014 ref. 62 

Saltå Kvarn AB är ett livsmedelsföretag med en ekologisk profil som säljer produkter från 

Sverige, men även importerade produkter. Som ett led i sin miljöprofil hade de 

klimatkompenserat genom att betala ett konsultföretag för analys och beräkning av hur stor 

klimatpåverkan bolagets egna transporter förorsakade. De hade även haft utgifter för 

trädplantering i Uganda, som en kompensation för transporternas påverkan. Skatteverket ansåg 

att trädplanteringen var fråga om en icke avdragsgill gåva eftersom utgiften var för ett allmänt 

goodwillskapande som inte motsvarades av någon mätbar motprestation samt att det inte förelåg 

en tillräcklig stark anknytning mellan bolagets och mottagarens verksamheter. 

  

Skatterättsnämnden ansåg i sitt förhandsbesked att det förelåg en sådan anknytning mellan 

bolagets verksamhet och de vidtagna klimatkompenserade åtgärderna av den orsaken att 

företaget framställde sig som ett trovärdigt livsmedelsföretag i förhållande till sin miljöprofil. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att utgifterna som avsåg ersättning till ett 

konsultföretag för analys och beräkning av klimatpåverkan var ett giltigt avdrag enligt 
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huvudregeln. Utgifterna som avsåg trädplantering i Uganda gav bolaget inte någon direkt 

motprestation och det fanns heller inte någon egentlig anknytning mellan bolagets verksamhet 

avseende ekologiska produkter och trädplanteringen. 

 

5.3.5 Mål nr 2231-14 

Brummers & Partners (Bolaget) hade yrkat avdrag för sponsring till Svenska 

matematikersamfundet. Bolaget menade att det fanns en stark och nära anknytning mellan 

bolagets och samfundets verksamhet och utgiften kunde således inte utgöra en gåva. Bolaget 

hade haft ett långsiktigt samarbete med samfundet och ofta anställdes matematiker från 

tävlingarna som utfördes av samfundet. Vinnarna i tävlingarna vann dessutom ett pris som 

benämndes efter bolagets namn, Brummer & Partners-priset. Skatteverket menade att 

överklagandet skulle avslås, eller åtminstone att den avdragsgilla delen av utgiften skulle 

begränsas till ett skäligt belopp. 

 

Förvaltningsrätten diskuterade i sitt beslut hur samarbetsavtalet mellan Bolaget och samfundet 

hade i huvudsyfte att arbeta för att stärka uppmärksamheten kring matematik och betydelsen 

för den i samhället. Bolaget skulle bistå med bland annat finansiering av Skolornas 

matematiktävling. Verksamheten i bolaget bestod av att förvalta hedgefonder och förvaltningen 

krävde matematiska modeller. Förvaltningsrätten ansåg dock att det inte förelåg ett så nära 

samband mellan bolagets verksamhet och Skolornas matematiktävling att de skulle kunna dras 

av som en indirekt kostnad. Den sponsrade verksamheten kunde heller inte utgöra forskning 

eller utveckling och medges avdrag för detta. Förvaltningsrätten förde även en diskussion om 

motprestation hade erhållits och gav avdrag för en del av de marknadsföringskostnader som 

bolaget hade yrkat. Förvaltningsrätten tillät vidare inte avdrag för kostnader för ett träningsläger 

i samband med tävlingen eftersom någon direkt motprestation inte kunde anses ha kommit 

bolaget till godo. 

 

Bolaget överklagade beslutet och yrkade i kammarrätten avdrag för de återstående kostnaderna, 

eftersom det saknats gåvoavsikt och förmögenhetsöverföring vid överföringen. Kostnaderna 

skulle, enligt Bolaget, ses som direkta marknadsföringskostnader. Kammarrätten avslog 

överklagandet och delade förvaltningsrätten bedömning att motprestationer saknats i fråga om 

de kostnader som återstod. 

 



 

 
36 

5.4 Sammanfattningsvis 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är tydligt att Opera- och Falconfallet har präglat 

bedömningen vad gäller avdragsrätt för sponsring och fallen har satt upp tydliga riktlinjer och 

principer för vad som är gällande rätt. Rättsfall där bolagen kan visa på direkta motprestationer 

resulterar i godkända avdrag. I de fall eller till den del som ingen direkt motprestation kan 

påvisas, prövas 1) om någon indirekt motprestation kommit sponsringsgivaren tillhanda samt, 

2) om något nära samband kan påvisas mellan de olika verksamheterna. Om dessa båda 

omständigheter är uppfyllda tillåts avdrag även i de fall eller till den del ingen direkt 

motprestation kan påvisas. Ingen påtaglig skillnad kan utläsas av bedömningar från tiden innan 

respektive efter Skatteverkets riktlinjer meddelades, vilket kan vara en indikation på att 

riktlinjerna inte avhjälpt den eventuella förvirring som skattesubjekten har kring den 

skattemässiga hanteringen.  

 

Dessa utfall är, enligt vår mening, såväl enhetliga gentemot varandra som de är dömda enligt 

Skatteverkets riktlinjer.116 

 

Utifrån ovan beskrivna praxis framträder dock två olika icke-principiella problem. Å ena sidan 

visar det sig svårt för skattesubjekten att i förhand bedöma om ett verksamhetssamband 

föreligger, samt om det är nära nog. Å andra sidan visar det sig också vara problematiskt för 

domstolarna att värdera motprestationerna, vilket gör att avdragssumman uppskattas. Dessa två 

problem utgör former av nivåoklarheter. Vi menar att nivåoklarheter föreligger i fall där fallets 

karaktär ger att bedömningen kräver mer nyansering i bedömningen av det. Dessa fall befinner 

sig således inom den gråskala som finns mellan två regler.117 

  

                                                 
116

 Dnr. 130 702489-04/113 och Dnr. 131 476491-09/111 
117

 Se vidare diskussion om detta i kapitel 7. 
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6. Jämförbar lagstiftning 

6.1 Ränteavdragsbegränsningarna 

För att utreda vilken typ av lösningar som kan vara aktuella kan man med fördel se till de 

strukturer som lagstiftaren använt för att lösa liknande problem. Ett av dessa exempel är 

ränteavdragsbegränsningarna som trädde i kraft 2009, vilka sedan modifierades ytterligare 

2013.  

 

En skillnad i lagstiftningen som reglerar räntor, jämfört med sponsring, är att räntor är 

avdragsgilla trots att de inte är nödvändigtvis utgifter för att förvärva eller bibehålla 

inkomster.118 Huvudregeln för avdragsrätten har gjort det möjligt för internationella 

koncernbolag att utnyttja avdragsrätten genom skatteplanering. Vinster i svenska bolag har 

flyttats till bolag i lågbeskattade länder, genom höga räntor på interna lån, och således kunde 

beskattningsunderlaget minskas i det svenska bolaget. Det anförda förfarandet har kommit att 

kallas för ”räntesnurror”. För att motverka förfarandet har man i skattelagstiftningen, i två 

omgångar, infört ränteavdragsbegränsningar.119 Huvudregeln för ränteavdragsbegränsningar är 

att bolag inom en intressegemenskap inte får dra av ränteutgifter som har sitt ursprung i ett 

skuldförhållande till ett bolag inom samma intressegemenskap.120 För att klassificeras som en 

intressegemenskap räcker det att ett bolag har väsentligt inflytande i det andra bolaget.121 För 

att förhindra tillfälliga externa lån eller s.k. back to back lån har det även införts specifik 

reglering för sådana situationer.122 Vid sidan av huvudregeln för ränteavdrag finns det två 

kompletteringsregler, tioprocentsregeln123 och ventilen.124 Tioprocentsregeln innebär att avdrag 

medges om inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 % enligt 

lagstiftningen i den stat inom intressegemenskapen där det företag som faktiskt har rätt till 

inkomsten hör hemma. Ventilen innebär att ränteavdrag får göras i det fall företaget kan visa 

att skuldförhållandet som ligger till grund för ränteutgiften är huvudsakligen affärsmässigt 

motiverat.  

 

                                                 
118

 16 kap. 1 § IL 
119

 Prop. 2008/09:65 och Prop. 2012/13:1 
120

 24 kap. 10 b § IL 
121

 24 kap. 10 a § IL 
122

 24 kap. 10 a § 2 st. IL och 24 kap. 10 c § IL 
123

 24 kap. 10 d § IL 
124

 24 kap. 10 e § IL 
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Trots att det tagits fram specifika och tydliga regler kring ränteavdragsbegränsningarna råder 

det enligt Skatteverket fortfarande osäkerhet kring hur räntereglerna kommer att tillämpas. 

Skatteverkets utredningar visar även hur det har nekats avdrag för räntekostnader med 

sammanlagt cirka femton miljarder kronor, varav cirka tre miljarder kronor är hänförliga till lån 

från svenska investmentbolag och svenska, helt eller delvis, skattebefriade subjekt. Enligt 

Skatteverket visar detta att det fortfarande finns företag som drar av ränteutgifter även i fall där 

Skatteverket själva bedömer att det inte föreligger någon rätt till avdrag enligt gällande rätt.125 

 

6.2 Forskning- och utvecklingsutgifter 

Jämförelse kan även göras mellan sponsring och forsknings- och utvecklingsutgifter, vars 

specifika reglering återfinns i IL.126 Det kan här, innan vi går vidare, noteras att denna paragraf 

utgjort mönstret för den typ av reglering som Stockholms handelskammare föreslog i sitt 

lagförslag.127 

 

Avdragsrätten för forsknings- och utvecklingskostnader följs dels av de allmänna reglerna om 

avdrag i näringsverksamhet128 men har, till skillnad från sponsring, en speciell utvidgad 

bestämmelse.129 Någon definition av begreppet forskning och utveckling ges inte i den 

skatterättsliga lagtexten eller av förarbetena. Enligt förarbetena ingår i begreppet både 

grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbeten. Det framkommer även att 

forsknings- och utvecklingsarbeten inte behöver vara fullt vetenskapligt eller teoretiskt 

inriktade utan även praktiska undersökningar kan ingå i denna kategori.130 Till forskning och 

utveckling räknas därmed kommersiell och företagsekonomisk forskning,131 den kan även avse 

administration och distribution, förbättrade metoder för planering, organisatoriska förändringar, 

kontroll etc. Propositionen ger uttryck för att begreppet är mycket vidsträckt och lagtexten ger 

uttryck för ett lågt krav på samband. Enligt lagen är det tillräckligt att forskning och utveckling 

kan antas få betydelse för skattesubjektet och det räcker att givaren har ett “rimligt intresse” av 

forskningen.132 

                                                 
125

 Dnr 131 674362-15/113 
126

 16 kap. 9 § IL 
127

 Se avsnitt 2.5 
128

 16 kap. 1 § IL 
129

 16 kap. 9 § IL 
130

 Kellgren (2005), s. 81 
131

 Prop. 1970:135, s. 32 
132

 Rabe & Hellenius (2011), s 282 
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Bakgrunden till den specifika regeln kring forsknings- och utvecklingskostnader är att avdrag i 

princip tidigare endast medgavs för s.k. målforskning med “direkt eller påtaglig betydelse för 

bidragsgivarens intäktsförvärv”. Införandet av den specifika regeln133 utvidgade avdragsrätten 

till att även omfatta grundforskning, dvs. “forskning med enbart vetenskapliga syften, utan 

inriktning på lösning av speciella praktiska uppgifter”.134 Detta innebär i sin tur att det inte 

krävs några prestationer från mottagare till bidragsgivare för att avdragsrätt skall föreligga utan 

även forskning med enbart vetenskapliga syften accepteras.135 

 

Huvudsyftet med införandet av den specifika bestämmelsen kring forsknings- och 

utvecklingskostnader var att åstadkomma en liberal praxis ifråga om avdrag för dessa 

kostnader. Praxis visar att detta har lyckats och utrymmet för avdrag betraktas som stort.136 

Dock har det specifika kravet på att forskningen skall vara inom bidragsgivarens 

verksamhetsområde lett till viss problematik, vilket visas enklast med fallet kring ICA137 som 

fick avdrag för bidrag till cancerforskning, medan en bil- och drivmedelsförsäljare vägrades 

avdrag för bidrag till samma ändamål.138 Påhlsson hävdar att det i avgörandena föreligger en 

brist i form av motivation till avdragsrätten respektive nekandet, då det är allmänt känt att 

cancer kan ha samband med såväl mat som utsläpp av avgaser från fordon. Han menar på att 

genom denna motiveringsbrist undandrar sig RR:s avgörande kontroll och verklig legitimitet i 

och med deras inkonsekvens och brist på motiveringar.139 

  

                                                 
133

 Prop. 1970:135, BevU 1970:59, SFS 1970:651; 23 § anv. 24 p. KL 
134

 Prop. 1970:135, s. 32 
135

 Påhlsson (2008), s. 109 
136

 Påhlsson (2003), s. 390 
137

 RÅ 1987 not. 440 
138

 RÅ 1990 ref. 114 
139

 Påhlsson (2003), s. 390 
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7. Evaluering och slutsats 

7.1 Oklarheter kring avdragsrätten för sponsringsutgifter – hur stort 

är egentligen problemet? 

I kapitel fem kan läsaren ta del av rättspraxis som finns på området idag. Läsaren kan snabbt 

finna att principfrågan kring avdragsrätten, precis som tidigare påstått, är löst sedan Opera- och 

Falconfallet, eftersom alla domslut därefter fastslår att motprestation är avgörande för 

avdragsrätten, något man för övrigt numera skulle kunna påstå används som en princip. 

Härifrån får man ställa sig frågan hur stora nivåoklarheter som råder - detta genom att dra  

slutsatser från de domskäl och domslut som finns.  

 

Praxis visar på att det har varit svårt för skattesubjekten att göra en bedömning av huruvida ett 

verksamhetssamband föreligger och om ett eventuellt sådant samband är tillräckligt nära. Det 

framkommer också av praxis att det är problematiskt för domstolarna att värdera 

motprestationerna och avdrag beviljas allt som oftast via en skönsmässig bedömning på hälften 

av det yrkade beloppet, med hänvisning till Operafallet. Det synes vara en utväg för rätten att 

göra dessa skönsmässigt uppskattade avdrag när det krävs en prövning huruvida avdragsrätt 

föreligger eller inte. Förutsebarheten för skattesubjekten kan i dessa fall anses vara 

förhållandevis låg. Å andra sidan har rätten varit konsekvent i sina bedömningar av det belopp 

som ska tillåtas utgöra underlag för avdrag - efter Operafallets utgång har man i majoriteten av 

fallen godkänt ett avdrag på hälften av det yrkade beloppet. 

 

Efter en undersökning av praxis på området är det tydligt att en majoritet av rättsfallen endast 

når kammarrätten, dvs. andra instans, och inte högsta instans. Spekulationer kan göras om 

huruvida bolagen, efter domstolsbesluten, får en tydligare förståelse för hur avdrag för 

sponsringsutgifter behandlas, då kammarrätten har visat på en enhetlig bedömning i samtliga 

rättsfall. Förståelsen för bedömningen kan i sin tur leda till att man inte väljer att gå vidare och 

pröva frågan i högsta instans. Viktigt att poängtera är det även att en domstolsprocess kostar 

pengar och kräver mycket tid, vilket kan vara en annan faktor till att bolagen inte väljer att 

överklaga till högsta instans. Vidare kan det också vara så att domstolen anser att frågan är 

tillräckligt avgjord i tidigare instanser så att ingen prövning krävs i högsta instans. Problemet 

med hur utgifter för sponsring skall behandlas må finnas, då det finns en relativt stor skara 

rättsfall i lägre instanser, men efter en undersökning av rättspraxis visar det sig att det i hög 

grad saknas domar från högsta förvaltningsdomstolen. 
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7.2 Vems syfte tjänar förutsebarheten? 

7.2.1 Generellt 

Att legalitet är en viktig byggsten för rättssamhället är nästintill odementerat. Dock aktualiseras 

frågan - vilken roll bör legaliteten spela i praktiken? Hur tungt ska föreskriftskravet väga i 

förhållande till utfallets rimlighet? Det torde säga sig självt att varje typfall inte kan behandlas 

i lag. Sedan Opera- och Falconfallet finns det i teorin inga frågetecken kring hur den principiella 

frågan kring sponsring ska behandlas, med utgångspunkt i avdragsförbudet mot gåvor och den 

allmänna avdragsregeln. De protester som finns i detta sammanhang i dagens läge är således att 

härleda till de nivåoklarheter vi berört tidigare. Dessa oklarheter finns på alla rättsområden, och 

det borde framstå som självklart att det är praktiskt omöjligt att lagstifta för att täcka alla 

tänkbara situationer.140  

Däremot framförs kritiska synpunkter från advokater huruvida oklarheter på skatteområdet 

drabbar privatpersoner i större mån än bolag som anlitar advokater för att göra en skatterättslig 

bedömning av situationen. Advokater menar också att det råder en skriande brist på praxis på 

skatteområdet vilket vi, efter vår analys utav sponsringsområdet, inte anser stämmer in på detta 

område. De principiella problemen som tidigare fanns löstes vid Opera- och Falconfallet och 

en mängd domar har sedan dess genomgående dömts liknande. 

 

Vidare har Skatteverkets riktlinjer, vilka ligger i linje med Opera- och Falconfallets bedömning, 

gjort det relativt enkelt att göra en rättvis och genomgående, med tanke på områdets 

komplexitet, enhetlig bedömning. Vi anser att detta återspeglas i samtlig praxis på området, 

vilket ger att advokaternas argument om kompetensbrist hos domarna, fallerar. I det avseendet 

kan man således inte med säkerhet hävda att en sådan bristfällig förutsebarhet föreligger att 

lagstiftaren, med rättssäkerheten i åtanke, måste ändra lagen.  

 

7.2.2 Lagstiftningens gråskalor med vissa perspektiv från doktrin 

Med utgångspunkt i diskussionen ovan kan slutsatsen dras att lagstiftaren samt domstol har 

redogjort för hur såväl ränteavdrag som forsknings- och sponsringsutgifter ska hanteras 

principiellt. Således kan vi nedan fortsätta diskussionen kring nivåoklarheter.  

                                                 
140

 Jämför Hultqvist resonemang i avsnitt 3.5.2.3 om att normgivningen ska avgöra vad som faller innanför 

respektive utanför en bestämmelse, eller tolkningen av densamma. 
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Eftersom legalitetsprincipen har sina rötter i straffrätten torde ett exempel från just det 

rättsområdet kunna göras med fördel. Att olika typer av handlingar leder till olika typer av 

påföljder, kan egentligen lämnas osagt. Jämför t.ex. straffbestämmelser kring misshandel 

respektive grov misshandel, dessa är i lagen141 tydliga, och, i solklara typfall, så även utfallet. 

Det är således de fall som hamnar någonstans i mitten av det spann och löper mellan de olika 

extrempunkterna, som är relevant och intressant i detta sammanhang. Dessa “gråzoner” är de 

situationer som idag kan påstås präglas av bristfällig förutsebarhet.  

 

Kellgren menar att man vid bedömningar bör ta hänsyn till att utfallet ska vara ekonomiskt 

rimligt, och att förutsebarheten inte rimligtvis kan vara primär och central i alla fall. Såväl 

Kellgren som Hultqvist talar om förtjänsten av att tillämpa en förarbetsbunden lagtolkning. De 

båda menar att om skattesubjektet kan lita på att lagtillämparen använder sig av denna 

tolkningsmetod, kan också skattesubjektet förutse det rimliga utfallet.142 Kellgren resonerar 

vidare kring att man inte enbart bör se till förutsebarheten, eller den eventuella bristen av den, 

i de svårbedömda fall som befinner sig någonstans på gråskalan av lagstiftningen. Dessa fall 

bör enligt Kellgren inte få avgöra huruvida området kan anses förutsebart, utan man bör snarare 

se till helheten, då han menar att majoriteten av fallen faktiskt faller inom ramarna för “vanliga” 

transaktioner, vars skatterättsliga konsekvenser faktiskt är att se som förutsebara.  

 

Av det anförda kan slutsatsen dras att, såväl oklarheterna som de givande diskussionerna kring 

desamma, både är och bör befinna sig inom ramen för fall i “gråskalan”.  

 

7.3 Föreskriftskrav och tolkning av verklig innebörd borde kunna 

samexistera 

7.3.1 Tolkningsmetodens förtjänster  

Att denna syftesbaserade tolkning har gett upphov till högljudda protester från advokathåll 

framstår som tydligt vid granskning av olika former av doktrin. Man torde dock inte rimligen 

kunna granska tolkningsmetoden utan att dra paralleller till andra grundläggande principer inom 

juridiken där sådant synsätt är såväl välanvänt som självklart för alla jurister. Att se till avsikt 
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 Kellgren (1997), s. 59 och Hultqvist (1995), s. 341 
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framför resultat eller utfall av en viss handling är ett genomgående angreppssätt på såväl det 

straffrättsliga som det civilrättsliga området.143 

 

Att inte kritiskt granska avtal och andra juridiska handlingar för att identifiera syftet med 

rättshandlingen, för att sedan utröna vilka skatterättsliga konsekvenser denna transaktion enligt 

lag bör få, framstår som avvikande från juridikens generella normer kring avtalstolkning. Detta 

bör med andra ord inte förbjudas - utan borde med fördel kunna användas på ett, i enlighet med 

lagens syfte, lojalt sätt. Utan detta ger man snarare upphov till förutsättningar för att eventuella 

kryphål i regleringarna utnyttjas för att undkomma skatt, vilket inte kan anses önskvärt från 

varken samhällets eller lagstiftarens perspektiv. Det anförda borde utgöra en orsak för 

praktiserande jurister att verka för att tolkningsmetoden i rimlig omfattning ska prägla juridiken 

i allmänhet - och skatterätten i synnerhet, eftersom det snarare framstår som illojalt gentemot 

legalitetsprincipen att inte verka för syftestolkning av avtal. I praktiken bör man således 

behandla föreskriftskravet på ett djupare sätt, och utan att uteslutande bokstavstolka lagrum, 

snarare ta ställning till lagstiftarens syfte. Det är också genom sådan syftestolkning som de 

gråskalor vi nämner ovan kan, på ett rättvist sätt, bedömas.  

 

Å ena sidan är syftet med att undvika denna tolkningsmetod att upprätthålla rättssäkerheten - 

att bokstavstolka lagen ska leda till full förutsebarhet, menar vissa. Å andra sidan framstår det 

för oss som avvikande att inom juridiken inte granska rättshandlingar med avsikt att identifiera 

det verkliga syftet, varför slutsatsen torde vara att tolkningsmetoden ska användas i den mån 

ändamålet är att den praktiska juridiken ska återspegla lagens syfte - enbart genom detta kan 

man påstå sig vara fullständigt lojal gentemot legalitetsprincipen, eftersom lagstiftaren inte 

rimligtvis kan reglera alla möjliga situationer i lag. 

 

Med utgångspunkt i diskussionen ovan kan man knappast undvika att undra varför sådana 

protester framförs. Vems, eller snarare, vilken grupps, syfte tjänar total legalitet inom 

skatterätten? Är förutsebarheten i själva fallet något som det näringsidkande skattesubjektet 

eftersträvar, eller är det rentav enbart en önskan från advokathåll? För att ta reda på detta krävs 

ett ytterligare perspektiv - hur ser företagsledningar på denna fråga? Råder det en påtaglig 

osäkerhet kring avdragsrätten, samt påverkar denna eventuella oklarhet bolagens beslut 
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 Jämför t.ex. grundläggande principer inom avtalsrätten om avtalstolkning. 
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angående sponsring, så som påstås av såväl advokater som från politikernas håll, i form av 

motioner?144 

 

7.3.2 Näringslivets synpunkter 

Till att börja med ska noteras att ingen offentlig, tydlig bild av att dessa regler utgör något större 

problem, träder fram då man söker efter representanter av näringslivets synpunkter. Det kan 

helt enkelt inte anses vara självklart att reglerna, bristfälliga eller inte, utgör ett problem för 

bolag. Olika bolag, främst revisionsbyråer, har skrivit sitt för att klargöra reglernas innebörd, 

vilket förslagsvis tyder på ett visst behov av förtydligande, men att problematiken skulle vara 

större än så framgår ingenstans.145  

 

Utifrån publicerad information kan vi således inte dra slutsatsen att problematiken kring dessa 

regler är av betydande vikt för näringslivet. Vi har därför varit i kontakt med ett mindre antal 

representanter från näringslivet, vars arbetsuppgifter i stor utsträckning innebär värdering och 

hantering av sponsringsavtal för sina respektive bolag. Notera här att vi heller inte, utifrån den 

information vi fått, anser det ostridigt att de svar vi fått är representativt för hela näringslivet, 

vilket vi reserverar oss för. Dock kan inte bortses ifrån att alla indikationer tyder på att 

problematiken från skattesubjektens perspektiv inte framstår som vidsträckt. 

 

Vi har haft kontakt med marknadschefen Michael Westberg på det relativt lilla It-bolaget 

Concorde AB för att få vidare inblick i det beslutsfattande som föranleder att bolag sponsrar 

visst ändamål. Westberg hävdade förvisso att bolaget just nu väljer att inte sponsra alls, men 

förde likväl ett resonemang kring tidigare tillfällen. Han tog ett exempel från ett tillfälle då 

Connode sponsrat en idrottsförening mot att Connodes logga trycktes på lagets matchtröjor. 

Han menade att beslutet föregicks av viss problematisering av de skattemässiga konsekvenserna 

av bolagets ingående i sponsringsavtalet - men framhöll likväl att detta inte utgjorde någon form 

av hinder i beslutsfattandet, eftersom summan bolaget skulle spara på avdraget var så pass 

marginell.146 
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 Notera dock att avdraget för ett bolag inte är värt mer än sin skattesats, vilket i de flesta fall innebär 22% 

enligt 65 kap. 10 § IL. 
145

 Se t.ex. artiklarna som KPMG och EY publicerat på sina respektive hemsidor. KPMG, sponsring och EY, 

sponsring. 
146

 Michael Westberg, marknadschef Connode AB 
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Vi har även haft kontakt med Magnus Christerson, marknadschef på Ricoh Sverige AB. Ur 

hans synpunkt framstår inte skattereglerna som ett problem, och de är ingenting som han lägger 

vikt vid då han står inför ett ingående av sponsringsavtal.147 

 

Vidare har vi talat med Anna Nestun, marknadskommunikationschef på Tekniska Verken. Hon 

berättade att avdragsreglerna vägdes in i beslutsfattandet vid ingående av samarbetsavtal 

gällande sponsring, och att de är noga med att precisera motprestationer i avtalet, för att försäkra 

sig om att avtalet, för dem själva, blir värt den summa de betalar. Hon påpekade även att det 

funnits tillfällen då en del av utgiften inte blivit avdragsgill, trots att man vid ingående av avtalet 

trott det. Dock, framhåller hon, har detta inte gjort så att avtalet sammantaget genererat 

“förlust”, utan att man snarare lärt sig av situationerna till nästa gång. Hon berättar även att de 

flesta avtal de ingår är standardiserade, såväl från deras som från avtalspartens håll, vilket gör 

att reglerna sällan utgör problem.148 

 

7.4 Sammanfattning av den faktiska problematiken 

7.4.1 Skatteverkets riktlinjer i förhållande till kompetensfördelningen 

I avsnitt ovan kan läsaren jämföra den praxis som kom innan respektive efter Skatteverket 

meddelade sina riktlinjer.149 Troligtvis finner läsaren, precis som vi, att praxis inte ändrat 

riktning sedan Opera- och Falconfallet, oberoende av de riktlinjer som togs fram. Notera att 

riktlinjerna är identiska med utfallet av dessa två fall, varför slutsatsen kan dras att riktlinjerna 

inte, i det fall man kan påstå att ett problem finns, avhjälpte detta utan snarare upprepade 

principer.  

 

I och med kompetensfördelningen i regeringsformen har Skatteverket att utforma sina riktlinjer 

efter lag, vilket man i allt väsentligt gjort. Det framstår som att Skatteverket i möjligaste mån 

har utformat riktlinjerna i enlighet med lagens syfte, snarare än utefter dess utformning, 

eftersom reglerna är så pass generella. Med detta sagt, kan konstateras att Skatteverket gjort det 

man kunnat, inom den behörighet som föreligger.  
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 Magnus Christerson, marknadschef Ricoh Sverige AB 
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 Anna Nestun, marknadskommunikationschef på Tekniska Verken AB  
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 Se avsnitt 5.2 och 5.3. 
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Den praktiska problematik som idag finns kan sammanfattas till 1) svårighet att fastställa 

verksamhetssamband mellan givaren och mottagaren samt 2) svårighet att värdera 

motprestationer. Frågan vi utifrån detta kan ställa oss är således om lagstiftaren kan avhjälpa 

detta, och om lagstiftaren inte kan det, är det verkligen ett hot mot rättssäkerheten? 

 

7.4.2 Analys av jämförbar lagstiftning 

Det framstår som att den utvidgade regleringen på de områden som redogjorts för ovan150 har 

löst principfrågan kring avdragsrätten - samtidigt som problemet kring de rättsfall som faller 

inom ramarna för den, i denna uppsats numera omtalade, gråskalan, förblir föremål för vissa 

frågetecken. Den skärpta regleringen har således inte lyckats råda bot på det som kan anses 

genomsyras av bristfällig förutsebarhet. Det framstår som att denna lagstiftning klargjorde för 

den principiella aspekten - precis som praxis har gjort på sponsringsområdet. Däremot kvarstår 

osäkerhet kring var man ska dra gränsen för när rekvisiten i lagrummet är uppfyllt - precis som 

det gör inom sponsring. Av detta kan man dra slutsatsen att den skärpta lagstiftningen har hjälpt 

till viss del, där praxis saknats - men rättsläget på dessa olika områden kan trots allt påstås vara 

rättssäkert i samma grad tack vare att praxis faktiskt finns på sponsringsområdet. Den skärpta 

lagstiftningen har således inte avhjälpt problemen till fullo, de regleringar som tagits fram för 

att lösa problem vilka liknar komplikationerna kring sponsringsutgifter har inte lyckats i den 

utsträckning det efterfrågas, eftersom vissa problem angående nivåoklarheter och det faktum 

att lagstiftningen ger upphov till viss tolkningsmån i olika fall kvarstår.  

 

7.5 Avslutningsvis 

Att någon form av problem ur förutsebarhetsperspektiv kvarstår, trots att praxis fastställt de 

principiella frågorna, framstår som sannolikt. Däremot är det, med hänvisning till försök inom 

samma rättsområde, svårt för lagstiftaren att avhjälpa detta.  

 

Faktum är trots allt att det bevisligen inte råder någon brist på praxis på sponsringsområdet, så 

som påstås av vissa advokater. Det finns tillräckligt många domslut som kan vara vägledande 

för såväl normgivare som skattesubjekt, vilket ger att man i majoriteten av fallen kan förutse de 

skatterättsliga konsekvenserna med hjälp av praxis och Skatteverkets riktlinjer. I de fall där 

komplexiteten är större råder viss osäkerhet kring utfallet - men det gäller juridiken 

genomgående, som ovan berört har lagstiftaren svårt att eliminera allt tolkningsutrymme. 
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Dessutom ska noteras att vi inte kunnat finna anledning, ur näringsidkares perspektiv, att hävda 

att förutsebarheten är så pass bristfällig att sponsringsutgifterna blir ohanterbara.  

 

Till följd av vad som anförts ovan kan vi dra slutsatsen att lagstiftaren skulle behöva gå en 

annan väg än man gjort tidigare för att avhjälpa ett problem av denna karaktär. Ponera 

exempelvis att lagstiftning som motsvarar de principer som idag finns införs, legaliteten skulle 

kunna påstås gynnas av detta, men med detta inte sagt att förutsebarheten skulle förbättras. 

Rättsläget skulle i praktiken inte förändras, eftersom såväl Skatteverket som domstolarna redan 

tillämpar reglerna. 

 

Ponera vidare att lagstiftaren inför lagregleringar som är absolut i den mening att den 

exempelvis anger ett belopp som varje år får utgöra avdrag för sponsring för respektive bolag. 

Skulle det verkligen vara önskvärt? Det skattemässiga utfallet skulle 1) inte motsvara 

verkligheten, och 2) säkerligen i många fall innebära att man bryter mot likhetsgrundsatsen, 

eftersom den innebär att olika fall ska behandlas olika. Enligt vår mening är det således inte alls 

önskvärt att lagstiftningen skulle stipulera beloppsbegränsningar. Lagstiftningen skulle, för att 

inte bryta mot likhetsgrundsatsen, behöva innehålla schablonregler, t.ex. med utgångspunkt i 

omsättning. Utan att för djupgående diskutera hur en sådan reglering exakt kan tänkas se ut 

borde en möjlighet vara att man inför regler som innebär att en viss procent av ett bolags 

omsättning eller bruttomarginal tillåts utgöra avdrag för sponsring per år. Sådan lagstiftning 

skulle resultera i full förutsebarhet där den enda volatila faktorn utgörs av omsättningen. 

Rättsläget skulle bli mer förutsebart, men bär samtidigt risk att generera utfall som inte stämmer 

överens med verkliga förutsättningar - vilket knappast kan vara önskvärt. Målet bör ju vara att 

de skatterättsliga konsekvenserna ska återspegla verkligheten så långt det är praktiskt möjligt. 

Risken är dessutom att reglerna, för att de ska fylla sitt syfte, tvingas vara så pass komplexa att 

de blir svårare att tyda än dagens regler är att tolka. 

 

Att advokaters invändningar kvarstår trots de åtgärder som företagits kan indikera att 

advokaterna inte enbart har i syfte att skydda rättssäkerheten. Vår slutsats av det är att det 

snarare framstår som att de tjänar andra syften, troligtvis sina egna. Vad dessa incitament är 

torde, i de fall de existerar, vara av sådan karaktär att våra eventuella spekulationer knappast 

kan anses trovärdiga, varför vi reserverar oss för att uttala oss vidare detaljerat i frågan.  
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Vi kan vidare tänka oss att det är av intresse att vända på den frågeställning som diskuteras 

ovan. Vems syfte tjänar regleringen som den ser ut idag, när förutsebarheten inte är fullständig 

i den mening att lagstiftningen inte explicit reglerar sponsring?  

 

Eftersom lagstiftningen idag lämnar utrymme för tolkning av det enskilda fallet präglas 

regleringarna enligt vår mening av en elasticitet som gör att bedömningar har möjlighet att 

återspegla verkliga omständigheter, vilket måste anses vara ett önskvärt. Beskattning har som 

känt i syfte att finansiera välfärden, varför vissa gränsdragningar krävs. Må såväl vara att dessa 

gränsdragningar i vissa fall ger upphov till frågetecken, i och med att lagstiftningen stipulerar 

två extrempunkter – en regel om avdragsförbud samt en om avdragsrätt. Det kan inte föreligga 

avdragsrätt för gåvor, samtidigt som nettobeskattningen är en vital del av en näringsverksamhet. 

Faktum är att oavsett hur lagstiftningen kan tänkas se ut så kommer den alltid ge upphov till 

visst tolkningsutrymme.  

 

Ett ytterligare perspektiv som är av värde att beakta är det faktum att ett skattemässigt avdrag 

endast är värt sin skattesats, vilket i många fall innebär 22 %. Således har bolag som står inför 

ett eventuellt ingående av sponsringsavtal att beakta en summa som är ganska marginell i 

jämförelse med summan de utger, och som de förhoppningsvis får valuta för. Det får förutsättas 

att bolag som utger sponsringsbidrag anser sig bli ersatta på ett eller annat sätt, eller i vart fall 

anser att utgiften är motiverad. I de fall bolag således utger ersättning mot vilken de anser sig 

få en motprestation som är värd denna utgift, bör incitamentet att avstå ingående av 

sponsringsavtal, i förhållande till incitamentet att genomföra samarbetet i fråga, vara av ringa 

betydelse. Den företagsledning som eventuellt skulle påstå att förutsebarheten minskar bolagets 

benägenhet att ingå avtal av detta slag har med största sannolikhet inte helt rena motiv, mot 

bakgrund av att motiven borde utgöras av å ena sidan marknadsföringsaspekter, å andra sidan 

gynnande av visst ändamål. En sponsringsgivares syfte torde med stor sannolikhet inte vara att 

undgå skatt. I och med att rätten medger avdrag för värdet av såväl direkta som indirekta 

motprestationer kan bolag också välja vilken typ av sponsring de ska göra – för att uppfylla sina 

syften samtidigt som de optimerar sina avdragsmöjligheter i den mån det önskas. Även om det 

framstår som praktiskt möjligt att uppnå relativt fullständig förutsebarhet, så finns det utifrån 

ovan anfört incitament utifrån såväl samhälls- som likhetsperspektiv att ställa sig restriktiv till 

beloppsgränser, även om legaliteten skulle få större utrymme. Lagstiftaren borde lägga vikt vid 

att regleringen ska, dels uppfylla legalitet i den meningen att avgöranden i domstol aldrig ska 
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vara grundlösa, samtidigt som regleringen ska vara effektiv och verklighetsförankrad. Med 

dagens lagstiftning och normgivning anser vi att man uppnår den typen av legitimitet som i 

dessa sammanhang efterfrågas. Ändamålsfokuserad juridik bör uppfylla vissa krav om legalitet 

vilken kompletteras av enhetlig och väl motiverad rättspraxis. I och med att lagstiftning alltid 

kommer att lämna visst tolkningsutrymme, oönskat eller ej, kan inte förutsebarheten bli 

fullständig enbart på legalitetsgrunder. Tillsammans uppnår lagstiftning, rättspraxis och 

Skatteverkets riktlinjer förutsättningar för förutsebarhet.  

Vår slutsats landar med grund av ovan anfört i att skatterätten som område, utifrån hanteringen 

av sponsringsutgifter, i dagens rättsläge inte kan anses präglas av sådan bristfällig förutsebarhet 

att området i stort därav bör anses rättsosäkert. Inget krav om lagändring/-tillägg, utifrån detta 

perspektiv, kan således ställas på lagstiftaren.  
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