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Sammanfattning 
Sponsring är ett relativt nytt sätt för marknadsföring som genom åren har blivit allt vanliga-
re för företag att använda sig av. Idag är det ett av de mest använda marknadsföringsin-
strumenten. Det finns ingen särskild reglering av avdragsrätten för sponsring i skattelag-
stiftningen, utan utgifter för sponsring faller normalt under 16 kap. 1 § IL. Denna huvudre-
gel är väldigt allmänt skriven vilket medfört att rättsfall står för den huvudsakliga reglering-
en på området.  

Utgifter för sponsring har i rättspraxis medgetts vara avdragsgilla som reklam- och PR-
kostnader, forsknings- och utvecklingskostnader, personalkostnader och representations-
kostnader. Sammanfattningsvis kan sägas att följande förutsättningar skall vara uppfyllda 
för att avdragsrätt skall medges för sponsring: 

� Utgiften utgör inte gåva, 

� Sponsringsutgiften är avsedd att öka eller bibehålla företagets inkomster och 

� Sponsorn erhåller en direkt motprestation från den sponsrade som förväntas ha ett 
marknadsvärde som motsvarar sponsringsutgiften eller att utgiften är en indirekt 
omkostnad på grund av att det finns en stark anknytning mellan sponsorns och den 
sponsrades verksamheter. 

Det som framförallt ställer till problem vid avdragsbedömningen är att gränsdragningen 
mellan sponsring och icke avdragsgill gåva många gånger är väldigt svår att göra, framförallt 
då den skattskyldige erhåller indirekta motprestationer. 

Den nuvarande regleringen av sponsring har blivit utsatt för massiv kritik från många håll 
då den bl.a. anses vara oförutsägbar och alldeles för restriktiv. Det är speciellt kravet på an-
knytning mellan sponsorns och den sponsrade verksamhet som krävs vid indirekta motpre-
stationer som kritiserats. Detta eftersom denna anknytning medför att det är relativt lätt att 
få avdrag då sponsorn erhåller direkta motprestationer men förhållandevis svårt då denne 
erhåller indirekta motprestationer. Från många håll krävs en ny reglering av sponsring. 

Regeringen och riksdagen har dock hittills menat att nuvarande regler är tillräckliga och att 
det i princip är omöjligt att utforma regler om avdragsrätt för sponsring som utesluter 
gränsdragningsproblem och samtidigt täcker in samtliga fall. Jag är av den åsikten att nuva-
rande reglering inte är tillfredsställande. För att komma tillrätta med detta förslår jag att det 
införs ny lagtext i IL som reglerar avdragsrätten för sponsring. Detta sker enligt mig bäst 
genom att ny lagtext införs i 16 kap. 9a § IL och att det görs ett tillägg i 9 kap. 2 § 2 st IL. 
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Abstract
Sponsoring is a relatively new way of marketing, but has during the years become more 
common for companies to use and is today one of the most used ways of marketing. There 
is no exclusive regulation of the deduction for sponsoring, therefore expenses for sponsor-
ing are normally regulated by Chapter 16 section 1 of the Swedish Income Tax Act (IL). 
This main regulation is written in a very general way and therefore cases stand for the main 
regulation on the area. 

Expenses for sponsoring have in cases been adnmitted to be deductable as advertising- and 
PR-expenses, research- and development expenses, personnel expenses and official ex-
penses. To sum up the following conditions have to be fulfilled for sponsoring to be de-
ducted: 

• The expense does not constitute a gift, 

• The sponsoring expense is meant to increase or to maintain the companys incomes 
and 

• The sponsor receives a direct return from the sponsored party that is expected to 
have a market value that correspond to the sponsoring expense or that the expense 
is a indirect expense due to that there is a strong connection between the sponsors 
and the sponsored partys activities. 

What first and foremost causes a problem when making the appraisal of deduction is that 
establishing a boundary between sponsoring and not deductable gift many times is very dif-
ficult to make, especially when the sponsor receives a indirect return. 

The present regulation of sponsoring has been the subject of a lot of criticism, among oth-
ers that it is not predictable enough and much too restrictive. It is first and foremost the 
reguirement that there needs to be a strong connection between the sponsors and the 
sponsored partys activities that have been criticized. This requirement results in that it is 
pretty easy for the sponsor to get a deduction when he gets a direct return but pretty diffi-
cult when he receives a indirect return. Many people and organisations demand a new regu-
lation of sponsoring. 

The government and parliament have so far said that present regulations are sufficient and 
that there almost is impossible to design regulations concerning deduction for sponsoring 
that exclude the establishing of a boundary and at the same time covers all situations. 



 

 ii 

I think that the present regulation is not satisfactory. To cope with this I suggest that a new 
regulation that regulates the deduction of sponsoring is introduced into the Swedish In-
come Tax Act (IL). This is according to me best done through the introcution of a new 
regulation in Chapter 16 section 9a of the Swedish Income Tax Act (IL) and a addition in 
Chapter 9 section 2 para. 2 of the Swedish Income Tax Act (IL). 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sponsring är ett relativt nytt tillvägagångssätt för marknadsföring. Först i slutet av 1970-
talet blev det allt vanligare för företag att använda sig av sponsring.1 Innan dess bestod 
marknadsföringen mestadels av att framhäva produkternas egenskaper och prestanda, då 
dessa var relativt lika inom respektive bransch var det svårt att särskilja sig från mängden. 
Marknadsföringen förändrades därför och började istället inrikta sig på att skapa en positiv 
image av företaget som bidrog till förtroende för och gillande av företaget. Sponsring var 
ett bra tillvägagångssätt för att uppnå detta. 

Traditionellt har sponsring bestått av små bidrag till den lokala idrottsklubben eller dylikt 
och har inte handlat om större summor. Idag däremot är sponsring en väletablerad mark-
nadsföringsmetod som omsätter miljarder och som används av både små företag och stora 
koncerner. År 2004 omsatte sponsringen i Sverige mer än 3,3 miljarder SEK,2 vilket är en 
ökning på ca 800 miljoner jämfört med år 2000.3 Detta gör att sponsring idag är ett av de 
reklamområden där företagen investerar mest pengar.4 Få personer i dagens samhälle har 
kunnat undgå att läsa i massmedia om sponsring då det ofta skrivs om kända företag som 
sponsrar idrottare, idrottsklubbar, kulturevenemang etc. 

Inom idrotten finns det mängder av exempel på sponsring. Några kända exempel är 
MoDo, Plannja, Löfbergs Lila Arena och Volvo Ocean Race, där laget, arenan, tävlingen 
namngetts efter huvudsponsorn. Sponsring har tidigare riktat sig främst till idrotten, men 
detta har förändrats och idag riktar den sig även mycket till kultur, sociala eller humanitära 
områden.5 Idrotten får ca 60-65 procent av all sponsring, kulturen får ca 15-20 procent me-
dan sociala och humanitära områden får ca 8-10 procent.6 

I Sverige har många nedskärningar gjorts under det senaste decenniet. Några av de områ-
den som drabbats hårt av detta är idrott och kultur.7 Detta har lett till att många aktörer på 
dessa två områden idag har ett stort behov av sponsring för att kunna finansiera sin verk-
samhet. Sponsring kan därmed sägas ha två syften, både som marknadsföringsåtgärd och 
som alternativ finansieringskälla för idrott och kultur.8 

I och med sponsringens etablering, som en metod för marknadsföring, har vissa skatte-
rättsliga frågor uppstått. Det är främst frågan om avdragsrätten som skapat problem inom 
skatteområdet. Många trodde nog att sponsring skulle vara avdragsgill som vilken annan 

                                                 

1 Carlberg, Charlotta Sponsring som finansieringskälla?, s. 10. 

2 http://www.irm-media.se/irm/(hvdhmh55vml5hl2vdirqafux)/tabell_reklamstatistik.aspx. 

3 Carlberg, Charlotta Sponsring som finansieringskälla?, s. 10. 

4 http://www.irm-media.se/irm/(hvdhmh55vml5hl2vdirqafux)/stora_reklamkakan.aspx. 

5 Carlberg, Charlotta Sponsring som finansieringskälla?, s. 10. 

6 Carlberg, Charlotta Sponsring som finansieringskälla?, s. 10. 

7 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 14-15. 

8 Påhlsson, Robert Avdrag för sponsring, Skattenytt 2000, s. 631. 
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marknadsföringsmetod, så blev dock inte fallet. Skatteverket och domstolarna ser spons-
ring mer som en ren gåva än ett affärsmässigt avtal. 

Avdragsrätten för sponsring är idag högaktuell eftersom detta område, som nämnts ovan, 
omsätter miljardbelopp varje år. Att få göra avdrag för sponsring kan alltså handla om stora 
belopp för ett företag. Således är det av stor vikt för de som vill använda sig av sponsring 
att veta om de får, eller inte, göra avdrag för denna. 

Problematiken med avdragsrätten för sponsring uppdagades redan för över 50 år sedan då 
Bolidens Gruv AB önskade göra avdrag för bidrag till bibliotek, föreläsningsförening och 
Folkets hus (Rå 1949:574).9 Vid den tiden fanns det inga särskilda skatteregler som behand-
lade just sponsring och avdragsrätten. Trots sponsringens utveckling finns det nu, över 50 
år senare, fortfarande inga särskilda regler inom skatterätten som reglerar och definierar 
sponsring, utan det regleras normalt av den grundläggande regeln om kostnadsavdrag i 16 
kap. 1 § Inkomstskattelagen (1999:1229), IL.10 Denna regel nämner dock endast bara att ut-
gifter för att förvärva och bibehålla intäkter skall dras av som kostnad. Rättsfall på området 
står därför för den huvudsakliga vägledningen. Tyvärr är många av rättsfallen ålderstigna 
och svåra att tillämpa på fall idag.11  

Under år 2000 avgjordes två fall på området som anses vara vägledande för när sponsring 
är avdragsgill.  Praxis kan dock inte betecknas som heltäckande och gränsdragningsproblem 
uppstår ofta, främst mot avdragsförbudet mot gåvor. Således är rättsläget oklart och förut-
sebarheten på området låg.12.  

Många anser att sponsring bör regleras och definieras i skattelagstiftningen för att klargöra 
rättsläget och öka förutsebarheten. Det som är mest diskuterat är att ökat goodwillvärde 
och förbättrad image inte beaktas tillräckligt av rätten. Detta drabbar speciellt sponsring av 
kulturen eftersom det inte lämpar sig lika bra att ha stora reklamskyltar vid teaterföreställ-
ningar eller projekt för naturen som vid idrottssponsring. Frågan om hur sponsring skall 
regleras har varit föremål för åtskilliga diskussioner i Riksdagen och har behandlats i mo-
tioner, betänkanden och skrivelser. Ingen förändring av rättsläget har dock skett ännu. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna magisteruppsats är att utreda gällande rätt beträffande när sponsring är 
avdragsgill, vilket är problematiskt bl.a. av det skälet att det inte finns någon enhetlig accep-
terad definition av uttrycket sponsring. Av det skälet är ytterligare en avsikt med uppsatsen 
att ge förslag på en enhetlig (skatterättslig) definition av uttrycket. Vidare utreds förslag de 
lege ferenda. 

                                                 

9 Roos, Olle Sponsring – en avdragsgill kostnad? Svensk Skattetidning 1990, s. 136. 

10 Samuelson, Lars Avdrag för sponsring, Skattenytt 2001, s. 457. 

11 Påhlsson, Robert Avdrag för sponsring, Skattenytt 2000, s. 630. 

12 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 12. 
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1.3 Metod 
Jag kommer att utreda gällande rätt genom att använda etablerade rättskällor. Då det inte 
finns några särskilda lagrum inom skatterätten, som behandlar begreppet sponsring och när 
den är avdragsgill, kommer jag huvudsakligen att använda offentligt tryck, praxis på områ-
det och doktrinen. 

Vidare kommer vissa rättsjämförelser att användas i syfte att undersöka likheter och skill-
nader. De länder vars reglering av sponsring jag kommer att jämföra är Danmark, Frankri-
ke, Storbritannien och Tyskland. 

1.4 Avgränsning 
Jag begränsar mig till att endast behandla sponsring av privat verksamhet. Avdragsrätten 
utreds enbart ur sponsorns perspektiv. 

1.5 Disposition 
Först sker en genomgång av vad som avses med sponsring, detta sker genom att begreppet 
sponsring definieras och behandlas i ett företagsekonomiskt perspektiv. Därefter behandlas 
de lagrum i IL som har betydelse för avdragsrätten för sponsring. Härefter följer en detalje-
rad undersökning om när sponsring är avdragsgill. Detta kapitel är indelat i de fyra kost-
nadsslag sponsring kan vara avdragsgill som. Efter detta sker vissa rättsjämförelser med 
Danmark, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Hur sponsring bör regleras behandlas 
sedan innan uppsatsen avslutas med mina egna synpunkter i slutsatsen. 
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2 Vad avses med sponsring? 

2.1 Allmänt 
Vad som avses med sponsring har förändrats över tiden och innebörden av begreppet har 
utvecklats. Tidigare sågs sponsring som ett ekonomiskt stöd till idrott eller kultur utan nå-
got krav på motprestation och jämställdes närmast med gåva eller bidrag.13  

Både i litteratur och i intresseföreningar har dock utvecklingen av sponsring under de se-
naste 20 åren gått mot att betona vikten av motprestationer och att se sponsring som en 
ömsesidig och affärsmässig överenskommelse. Sponsring ses utifrån detta idag av de flesta 
som ett marknadsföringsinstrument och inte som en gåva eller ett bidrag.14 

I skrivande stund finns det ingen definition av begreppet sponsring i den svenska skattelag-
stiftningen. Definitioner går att finna i praxis och doktrin men det är emellertid ytterst svårt 
att hitta en enhetlig definition, ”det finns lika många svar på vad sponsring är som det finns 
människor.”15 Jag kommer nedan att behandla några få definitioner jag anser vara viktiga.  

2.2 Definition 
I ett av uppmärksammat fall från år 2000 (Pharmaciamålet) definieras sponsring enligt föl-
jande, ”med sponsring förstås i regel att ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till 
en verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur”.16 

Sponsrings & Eventföreningen ger följande definition:  

”Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, 
marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (nor-
malt) två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en associa-
tion (med t.ex. ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etc.)”.17 

Föreningen Kultur och Näringsliv är ett nätverk som bl.a. arbetar med att förbättra av-
dragsrätten för sponsring. De ger sponsring följande definition:18 

• Sponsring är ett affärsmässigt samarbete mellan två eller fler parter till ömsesidig 
nytta. Enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen skall företagets insatser kunna 
motiveras med ett utbyte som står i rimlig proportion till använda medel. 

• Sponsring är inte detsamma som välgörenhet eller donationer och handlar ej heller 
om mecenatskap. 

• Sponsring innebär att parterna frivilligt väljer varandra. 
 

                                                 

13 Carlberg, Charlotta Sponsring som finansieringskälla?, s. 7. 

14 Statskontoret, Klara villkor för sponsring av statlig verksamhet, s. 15. 

15 Statskontoret, Klara villkor för sponsring av statlig verksamhet, s. 15. 

16 RÅ 2000 ref. 31 I, s. 5. 

17 Statskontoret, Klara villkor för sponsring av statlig verksamhet, s. 24. 

18 Föreningen Kultur och Näringsliv, Kultursponsring i Sverige 1999, s. 3. 
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Även Internationella handelskammaren (ICC) har definierat begreppet sponsring:  

”Sponsorship: any commercial agreement by which a sponsor, for the mutual benefit of the sponsor and 
sponsored party, contractually provides financing or other support in order to establish an association be-
tween the sponsor's image, brands or products and a sponsorship property in return for rights to promote this 
association and/or for the granting of certain agreed direct or indirect benefits.”19 

När man jämför dessa definitioner går det att urskilja både likheter och olikheter. Spons-
rings & Eventföreningen, Föreningen Kultur och Näringsliv och ICC betonar alla i sina de-
finitioner att sponsring är ett affärsmässigt avtal med ömsesidig nytta för parterna. Något 
som endast Föreningen Kultur och Näringsliv understryker är att motprestationen skall stå 
i rimlig proportion till sponsringen, detta har i praxis visats vara av stor betydelse för av-
dragsrätten. Alla dessa definitioner, utom Regeringsrättens (RR), synes ha samma uppfatt-
ning om vad sponsring är även om de skiljer sig i vissa hänseenden. 

Sammantaget anser jag att alla ovan nämnda definitioner, utom RR:s, strävar åt rätt riktning 
genom att se sponsring som ett affärsmässigt samarbete mellan två parter till ömsesidig nyt-
ta. RR:s definition däremot ger sponsring en väldigt allmän innebörd och gränsdragningen 
mot gåva är obefintlig. Definitionen visar rätt så tydligt RR:s syn på sponsring, de antyder 
att sponsring i första hand är en gåva och inte ett affärsmässigt avtal med ömsesidig nytta 
för parterna.20 

Jag anser att RR:s definition var föråldrad redan då den gavs, men rätten har ännu inte 
kommit med någon ny definition av sponsring i senare rättsfall. Däremot fick Statskontoret 
under 2003 i uppdrag av regeringen att utreda vissa frågor gällande sponsring av statlig 
verksamhet. I rapporten som detta ledde till utarbetade Statskontoret i samarbete med 
Nämnden för offentlig upphandling en definition av sponsring: 

”Sponsring innebär ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där den ena 
parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor 
och/eller tjänster och den andra parten (den sponsrade) som motprestation tillhandahåller 
t.ex. exponering av varumärke eller andra varor och/eller tjänster till nytta för sponsorn i 
dennes verksamhet.”21 

Denna definition är enligt min mening i klart rätt riktning. För att klargöra och förbättra 
rättsläget när sponsring är avdragsgill, bör rätten snarast ge sponsring en ny definition som 
ligger i linje med ovan nämnda definitioner och skrota den gamla. 

2.3 Sponsring och företagsekonomiska aspekter 
Sponsring ses i ett företagsekonomiskt hänseende som en marknadsföringskostnad.22 I det-
ta avsnitt kommer därför en kort redogörelse för grundläggande terminologi och teori för 
dessa kostnader. 

                                                 

19 ICC International Code on Sponsorship, s. 2. 

20 Antonsson, Jan, Båvall, Bertil Representation & Sponsring, s. 181. 

21 Statskontoret 2003:22, s. 15. 

22 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 22. 
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Boken Marketing Management av Dr. Philip Kotler är ansedd att vara den ”most authoritative 
textbook on marketing”.23 Då denna är på engelska kommer jag i detta avsnitt använda mig av 
en del engelska termer. 

De marknadsföringsåtgärder som finns tillgängliga för företag brukar sammanfattas som 
marketing mix eller marknadskommunikation.24 Detta begrepp inbegriper flera olika metoder 
och strategier som företag kan använda för att kommunicera med t.ex. kunder, mellanhän-
der och myndigheter.25 Marknadskommunikation brukar delas upp i fem delar advertising, di-
rect mail, telemarketing och Internet, sales promotion, personal selling och Public Relations (PR).26 

Advertising består av vad som kan kallas traditionell reklam d.v.s. tidnings-, tv-, radio- och 
utomhusreklam.27 ”Any paid form of nonpersonal presentation and promotion of ideas, goods, or services 
by an identified sponsor.”28 Direct mail, telemarketing och Internet innebär att man använder 
sig av riktad kommunikation för att nå de kunder man vill.29 Sales promotion eller säljfräm-
jande åtgärder innefattar bl.a. deltagande i mässor, nyhetsbrev och liknande. I vissa fall rik-
tas dessa säljfrämmande åtgärder mot konsumenter och består då istället av t.ex. rabattku-
ponger, lotterier och liknande.30 ”Short term incentitives to encourgae the purchase or sale of a product 
or services.”31 Personal selling är den process där säljaren genom muntlig presentation i butik, 
på kontor eller över telefon försöker förmå kunden att fatta beslut om köp.32  

PR handlar om förhållandet och atmosfären mellan företaget och omvärlden. Det handlar 
inte endast om att sprida kunskap och skapa efterfrågan om företagets produkter utan ock-
så om att förbättra företagets image och skapa en gynnsam miljö som företaget kan verka 
i.33 ”Variety of programs designed to improve, maintain or protect a company or product image.”34 

Sponsring är ett exempel på PR, ett företag skapar en positiv bild i sin omgivning genom 
att sponsra ett evenemang, en utställning eller liknande. Företaget förväntar sig sedan att 
detta kommer att stärka dess marknadsställning.35 Övriga exempel på PR främjande åtgär-
der är pressreleaser, lobbyism, bidrag till välgörenhet m.m.36 

                                                 

23 http://www.kotlermarketing.com/resources/philipkotler.html. 

24 Kotler, Philip Marketing Management, s. 596. 

25 Statskontoret 2003:22, s. 23. 

26 Kotler, Philip Marketing Management, s. 596. 

27 Statskontoret 2003:22, s. 23. 

28 Kotler, Philip Marketing Management, s. 596. 

29 Statskontoret 2003:22, s. 23. 

30 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 18. 

31 Kotler, Philip Marketing Management, s. 596. 

32 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 19. 

33 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 18. 

34 Kotler, Philip Marketing Management, s. 596. 

35 Statskontoret 2003:22, s. 24. 

36 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 18. 
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3 Sponsring i skattelagstiftningen 

3.1 Allmänt 
Som nämnts i inledningen finns det inga särskilda regler i skattelagstiftningen som reglerar 
avdragsrätten för sponsring, utan utgifter för sponsring regleras normalt av 16 kap. 1 § IL. 
Ibland kan sponsring dock regleras av särskilda skatteregler som finns för vissa kostnader. I 
detta avsnitt ges en kort introduktion av de lagrum i IL som har betydelse för avdragsrätten 
för sponsring. 

3.2 Inkomstskattelagen 
De allmänna bestämmelserna om avdragsrätt för utgifter är uppdelade i respektive in-
komstslag. I 16 kap. 1 § IL finns huvudregeln för vad som är avdragsgillt i inkomstslaget 
näringsverksamhet. Motsvarande regler finns för inkomstslaget tjänst i 12 kap. 1 § IL och 
för inkomstslaget kapital i 42 kap. 1 § IL. Det inkomstslag som är av betydelse för denna 
uppsats är näringsverksamhet. 

Huvudregeln i 16 kap. 1 § IL lyder enligt följande: 

”Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad. Ränteutgifter 
och kapitalförluster skall dras av även om de inte är sådana utgifter. 

Utöver bestämmelserna i detta kapitel finns bestämmelser om avdrag i 9, 17-25 a, 28-40, 
44-46, 48, 49-52, 55 och 60 kap. Lag (2003:224).” 

Denna huvudregel uttrycker att avdrag medges för utgifter som bidrar till inkomsternas 
förvärvande och bibehållande. För att detta skall vara uppfyllt krävs att erforderligt sam-
band föreligger mellan kostnaden och verksamheten. Det räcker i princip för erforderligt 
samband att utgiften gjorts för näringsverksamheten, om den verkligen givit inkomst eller 
ej är oviktigt. Det är även oväsentligt om utgiften var för dyr, onödig etc. då det inte är upp 
till domstolarna och Skatteverket att göra affärsmässiga bedömningar.37 För aktiebolag fö-
religger en klar presumtion att dess utgifter uppfyller kraven för avdragsrätt i huvudregeln. 
Detta framgår av RÅ 2000 ref. 31 som behandlas ingående i ett senare avsnitt. 

Under 16 kap. 1 § IL faller alla de olika slag av sponsringskostnader som inte regleras sär-
skilt, t.ex. personal- och reklam- och PR-kostnader. Avdragsrätten för dessa sponsrings-
kostnader bedöms således av huvudregeln i IL och rättspraxis. Som synes ovan är dock hu-
vudregeln väldigt allmänt skriven och därför står rättspraxis i princip för regleringen av av-
dragsrätten gällande dessa utgifter. 

Medan ovan nämnda utgifter regleras av huvudregeln regleras vissa utgifter särskilt i IL. De 
som är av intresse vad gäller sponsring är representation och forsknings- och utvecklings-
utgifter. Utgifter för representation regleras särskilt i 16 kap. 2 § IL och således gäller inte 
huvudregeln, lex specialis framför lex generalis. Avdrag för representation medges enligt 
regeln endast då utgiften har ett omedelbart samband med verksamheten och avdraget är 

                                                 

37 Lodin, Sven-Olof m.fl. Inkomstskatt, s. 83. 
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skäligt. Jämfört med huvudregeln är denna regel som synes mer restriktiv vilket beror på 
missbruk av avdragsrätten.38 

Forsknings- och utvecklingsutgifter regleras särskilt i 16 kap. 9 § IL. Enligt denna regel är 
sponsring av forskning och utveckling avdragsgillt om det har eller kan antas få betydelse 
för sponsorns näringsverksamhet. Detta krav på samband mellan kostnader och sponsorns 
verksamhet är relativt svagt jämfört med det för representationskostnader. I IL anges för 
vissa utgifter högre krav för avdragsrätt och för vissa lägre. Som nämnts ovan har detta att 
göra med missbruk av avdragsrätten för vissa utgifter. 

En bestämmelse i IL som har stor betydelse för avdragsrätten för sponsring är 9 kap. 2 § IL 
som säger att levnadskostnader och liknande inte får dras av. Som levnadskostnad räknas 
bl.a. utgifter för gåvor. Då utgifter för sponsring i vissa fall kan liknas vid gåvor uppstår ett 
gränsdragningsproblem mellan dessa två. Denna gränsdragning kan ställa till med stora 
problem vilket kommer visa sig nedan. 

                                                 

38 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 23-24. 
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4 Rättsfallsanalys 

4.1 Allmänt 
Syftet med denna rättsfallsanalys är att undersöka gällande rätt för avdragsrätten för spons-
ring. Detta görs genom en analys av praxis på området. Jag kommer att analysera rättsfall 
främst från RR, men även vissa mål från KR och förhandsbesked kommer att beaktas.  

Sponsring har i praxis medgetts vara avdragsgill som antingen forskning och utvecklings-, 
representations-, personal- eller reklamkostnad. Följaktligen är det rättsfall på dessa områ-
den som kommer att analyseras. Sponsring har även ansetts vara avdragsgill som lokalkost-
nad, detta kostnadsslag kommer dock ej undersökas då detta inte synes beaktas i undersökt 
doktrin.  

Då det på sponsringsområdet kan vara svårt att finna lätt iakttagbara objektiva kriterier som 
behövs för att bestämma sambandet mellan avdragsgilla kostnader och den skattskyldiges 
verksamhet, har Robert Påhlsson utformat en egen modell för analys av praxis. I denna 
modell använder han sig av kriterierna direkt motprestation, förväntade effekter och övriga kriterier. 
Dessa kriterier är nödvändiga för att bedömningen av avdragsrätten för sponsring skall bli 
så konsekvent och likformig som möjligt.39 Rättsfallsanalysen går ut på att undersöka hur 
domstolarna bedömt dessa kriterier. Jag använder mig av denna modell i detta kapitel. 

Med direkt motprestation menas att sponsorn får något tillbaka direkt från mottagaren. 
Detta kan bestå av en rätt att nyttja en viss lokal, biljetter till föreställningar, reklam av nå-
gon form m.m. Det viktiga är att det sker genom ”någon form av aktivitet eller initiativ”.40 
Förväntade effekter är när sponsringen t.ex. är tänkt att vara imageskapande eller bidra till 
ökad goodwill. Det viktiga här är ”önskemålet om effektiv spridning av relevant informa-
tion som är framträdande”.41 I sista kategorin övriga kriterier beaktas bl.a. om det krävs 
proportionalitet mellan sponsringskostnaden och t.ex. sponsorns intäkter eller omsättning 
och om kostnadernas relevans fastställs på subjektiva eller objektiva grunder.42 

Innan IL kom till, ikraftträdande 2000-01-01, reglerades området av kommunalskattelagen 
(KL), i äldre fall kan därför lagrum från KL aktualiseras. 

4.2 Reklam- och PR-kostnader 
Det finns inga särskilda regler i IL som behandlar avdragsrätten för reklam- och PR-
kostnader. Dessa kostnader regleras istället av huvudregeln i 16 kap. 1 § IL.  

Reklam definieras varken i KL eller i IL, men det kan allmänt sägas ha som syfte att åstad-
komma eller främja försäljning av ett företags produkter.43 När detta syfte föreligger anses 
normalt även kravet på samband mellan intäkterna föreligga, vilket krävs för avdragsrätt.44 

                                                 

39 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 36. 

40 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 36. 

41 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 36-37. 

42 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 82. 

43 Skatteverkets ställningstagande, Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring, s. 5. 
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I detta avsnitt kommer en analys ske av rättsfall i vilka reklam- och PR-kostnader som kan 
liknas vid sponsring berörs. Först börjar jag dock med att behandla vad som avses med re-
klam enligt reklamskattelagen (RSL). 

4.2.1 Reklamskattelagen 

Som nämnts ovan är reklam varken definierat i IL eller KL. Däremot är det definierat i 
RSL. Enligt 1 § 2 st 2 p RSL är reklam ett 

”meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell verk-
samhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst”. 

Varken av KL eller av dess förarbeten kan man dra slutsatsen att koppling till RSL skall ske 
vid bedömningen om ett företag har rätt till avdrag för reklamkostnader enligt IL, dock bör 
RSL kunna ge viss vägledning.45 Robert Påhlsson menar att definitionen av reklam i RSL 
saknar ”generell självständig betydelse i inkomstskatterättsliga sammanhang”.46 Detta efter-
som definitionen i RSL avgränsar betungande bestämmelser för den skattskyldige medan 
de allmänna bestämmelserna om avdragsrätt i IL avgränsar gynnande bestämmelser. Lan-
derdahl och Würtemberg å sin sida nämner att det för bedömningen av vad som definieras 
som reklam i RSL, inte är avgörande på vilket sätt reklamen sker. Det viktiga är istället att 
syftet med reklamen är att företaget och dess produkter eller tjänster exponeras på ett sånt 
sätt att det kan antas främja avsättningen. Även om RSL har ett annat syfte än inkomstskat-
tereglerna, kan samma gränsdragning göras vid prövning av avdragsyrkanden avseende re-
klam.47 Olle Roos menar att inkomstskattreglernas reklambegrepp sannolikt är mer vid-
sträckt än det i RSL.48 Av det ovan sagda går det att dra slutsatsen att det är osäkert huruvi-
da definitionen i RSL går att tillämpa då det råder många olika uppfattningar. 

4.2.2 Regeringsrätten 

Praxis från RR vad gäller reklam- och PR-kostnader av sponsringskaraktär är relativt 
knapphändig, dessutom är många av fallen som finns gamla och nämner inte ens begreppet 
sponsring. Vidare är det i många av de tidigare fallen svårt att finna några påtagliga motiver-
ingar från rätten.49 Två vägledande avgöranden från år 2000 kommer behandlas ingående 
medan övriga fall behandlas mer översiktligt. 

4.2.2.1 Direkt motprestation 

RÅ 2000 ref. 31 I gällde Pharmacia (numera Pharmacia & Upjohn AB) och Kungliga Tea-
tern AB (Operan i Stockholm) som 1989 träffade ett sponsringsavtal. Avtalet löpte fram 
t.o.m. 1994 och berättigade Pharmacia till ett antal motprestationer. För detta skulle de er-
lägga 9 mkr årligen. 

                                                                                                                                               

44 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 40. 

45 Antonsson, Jan, Båvall, Bertil Representation & Sponsring, s. 180. 

46 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 42. 

47 Landerdahl, Göran, Würtemberg, Nils Marcks v Den skatterätsliga synen på sponsring, Skattenytt 1987, s. 543.  

48 Roos, Olle Sponsring – en avdragsgill kostnad? Svensk Skattetidning 1990, s. 143. 

49 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 42-43. 
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De motprestationer Pharmacia erhöll var bl.a. rätten att i sin marknadsföring omnämna att 
företaget var huvudsponsor för operans internationella verksamhet. Vidare gavs de rätten 
att utan extra kostnad disponera fem egna föreställningar per år på Operan. Under dessa 
föreställningar skulle hela operahuset stå till förfogande och platserna kunde helabonneras 
eller utnyttjas som önskades. Dessutom erhöll Pharmacia sex reserverade fasta platser med 
bästa placering vid samtliga föreställningar, samt utöver dessa platser gavs de även 20 biljet-
ter till varje premiärföreställning på Operan (ca sex premiärer per år). I anslutning till pre-
miärföreställningarna skulle det i mån av tillgång av utrymme finnas möjlighet att anordna 
representation för Pharmacias gäster. Pharmacia skulle dock stå för kostnaderna för mat 
och dryck vid representationen. 

Inom ramen för avtalet skulle också ges möjlighet att anordna egna evenemang inom ope-
rabyggnaden. Vart tredje år hade Pharmacia möjlighet att erhålla en galakväll på Operan 
endast för Pharmacia med gäster. Då Operan var på utlandsturnéer skulle Pharmacia i 
samband med dessa ha möjligheter att genomföra marknadsföring och representation. Som 
ett bevis på samarbetet mellan Pharmacia och Operan placerades en tavla, med information 
om samarbetet, i operahusets entré. Pharmacia skulle även erhålla ytterliggare exponering i 
informationsmaterial. I sponsringsavtalet förekom även andra delar som var av mindre re-
levans. 

Pharmacia argumenterade att meningen med sponsringen var att ge bolaget en ny image. 
Eftersom företaget tidigare tillhört Statsföretag ville de nu förbättra det delvis negativa ryk-
te som Statsföretaget tidigare haft och som nu ansågs belasta Pharmacia. Syftet var enligt 
Pharmacia att ”erhålla reklam och goodwill och att som ett led i en långsiktig strategi skapa 
en image och en profil på/åt Pharmacia”. De menade vidare att kostnaderna borde ses som 
utgifter för PR och i sin helhet vara avdragsgilla. 

Skattemyndigheten vägrade Pharmacia yrkat avdrag för sponsringsbidraget till Operan då 
de ansåg att motprestationerna inte varit tillräckliga och att bolaget inte utnyttjat avtalet i 
resultatfrämjande syfte. De ansåg att det rörde sig om icke avdragsgill representation eller 
gåva.  

Länsrätten (LR) avslog Pharmacias överklagan då de ansåg att motprestationerna inte hade 
tillräckligt reklamvärde för att förta bidraget dess karaktär av gåva. Vidare nämnde LR att 
viss del av bidraget skulle kunna vara avdragsgill som representation men då inte bolaget 
lämnat in något underlag för att möjliggöra om så var fallet medgavs inte heller avdrag för 
representation. 

Kammarrätten (KR) däremot ansåg att det inte fanns anledning att ifrågasätta det syfte med 
bidraget som Pharmacia uppgett och att detta talade emot att gåvoavsikt förelegat. Gåvoav-
sikt kan i vissa fall indirekt anses föreligga om t.ex. bidraget är oproportionerligt stort eller 
om motprestationen inte står i rimlig proportion till bidraget. Eftersom det i detta fall rörde 
sig om ett bolag i en koncern med mångmiljardomsättning kunde bidraget inte anses vara 
oproportionerligt stort. Vidare ansåg KR att motprestationen som Pharmacia fått stod i 
rimlig proportion till bidraget. Pharmacia medgavs avdrag med hela det yrkade beloppet. 

RSV (numera Skatteverket) överklagade till RR. RR började inledningsvis med att upp-
märksamma de lagrum som hade betydelse för avdragsrätten. Enligt 20 § 1 st KL skall alla 
omkostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande och bibehållande dras av 
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från bruttointäkten. 50 Det finns dock undantag från denna regel, i 20 § 2 st KL finns en 
uppräkning av utgifter som inte är avdragsgilla, t.ex. levnadskostnader och gåvor. RR tolka-
de 2 st som att även om de uppräknade utgifterna i denna bestämmelse uppfyller kraven i 1 
st är de ändå inte avdragsgilla. 

”Av detta kan dras den principiellt mycket intressanta slutsatsen, att omkostnadsbegreppet 
och det skatterättsliga gåvobegreppet enligt RR delvis sammanfaller, och således inte av-
gränsar varandra, varken positivt eller negativt. En och samma kostnad kan vid sådant för-
hållande samtidigt utgöra omkostnad och gåva.51  

RR definierade sedan sponsring som ett ”ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, 
kulturell eller annars allmännyttig natur”. 

Första frågan att ta ställning till var huruvida sponsringen utgjorde omkostnad för intäkter-
nas förvärvande och bibehållande. RR slog fast att det föreligger en klar presumtion att ett 
aktiebolags utgifter uppfyller kraven i 20 § 1 st KL. Avdrag får vägras endast då det ”fram-
står som uppenbart att en utgift inte är ägnad att bidra till intäkternas förvärvande eller bi-
behållande”. Då det inte fanns någon anledning att underkänna Pharmacias yrkande på 
denna grund återstod det för RR att utreda frågan huruvida omkostnaderna föll under av-
dragsförbudet för gåvor. 

RR redogjorde att det inte finns ett för alla förhållanden enhetligt gåvobegrepp, men att alla 
gåvor borde kännetecknas av att tre rekvisit är uppfyllda. Dessa är förmögenhetsöverföring, 
frivillighet och gåvoavsikt. ”Av detta följer att det inte föreligger någon gåva… i de fall då 
mottagaren utfört motprestationer och värdet av dessa svarat mot den lämnade ersättning-
en.”  

Rätten framhöll att inte enbart direkta tjänster såsom exponering av reklam anses vara 
motprestationer utan att även tjänster som mer indirekt kommer sponsorn till godo kan an-
ses vara motprestationer och hänvisade till RÅ 1976 ref. 127 I (PLM-målet). I detta fall 
medgavs PLM avdrag för bidrag till två kampanjer, ”Håll Skåne rent” och ” Håll Sundet 
rent”, trots att den sponsrade inte utförde några direkta motprestationer. Den sponsrades 
motprestationer kan således utgöras av diverse tjänster. 

”Slutsatsen av vad nu sagts är att sponsring träffas av förbudet mot avdrag för gåvor om 
mottagaren inte tillhandahåller någon direkt motprestation och ersättningen inte heller av-
ser en verksamhet hos mottagaren som har ett sådant samband med sponsorns verksamhet 
att ersättningarna kan ses som indirekta omkostnader i denna.” 

RR tillade att även om sponsring kan vara kommersiellt motiverad genom att den är ägnad 
att förbättra sponsorns goodwill inte i sig innebär att sponsringen förlorar sin karaktär av 
gåva. 

Vidare fann rätten att de direkta motprestationerna i detta fall bestod av lokalerna som 
Operan ställt till Pharmacias förfogande, de hela föreställningar eller platser vid föreställ-
ningar som upplåtits och reklam som på olika sätt tillhandahållits. 

                                                 

50 De allmänna förutsättningarna för avdrag för driftkostnader reglerades t.o.m. 2001 års taxering i 20 § KL. 
Motsvarande regler för inkomstslaget näringsverksamhet finns numera i 16 kap. 1 § IL. 

51 Påhlsson, Robert Avdrag för sponsring, Skattenytt 2000, s. 632. 
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Med det ovan sagda i beaktande fann RR att till den del sponsringsersättningen utgjorde 
lokal-, representations-, personal- eller reklamkostnader träffades den inte av avdragsförbu-
det för gåvor. Återstoden utgjorde däremot gåva med hänsyn till avsaknaden av anknytning 
mellan Pharmacias och Operans verksamheter. 

RR fann att det var svårt att ”med någon större grad av precision fastställa hur stor del av 
sponsorersättningen som i enlighet med det sagda kan anses belöpa sig på avdragsgilla re-
spektive icke avdragsgilla utgifter”, därför ansåg de att en skönsmässig uppskattning var 
ofrånkomlig. Pharmacia medgavs på dessa grunder avdrag för hälften av det yrkade belop-
pet. 

4.2.2.2 Förväntade effekter 

Ett gammalt rättsfall på detta område är RÅ 1956 Fi 1135 där Svenska Dagbladet erhöll 
avdrag för ett litteraturpris. Avdraget synes ha medgetts med hänsyn till det reklamvärde 
som företaget erhöll tack vare priset. Inga direkta motprestationer beaktades.52 

I RÅ 1965 Fi 826 medgav RR avdrag för utbetalning till ”Läkerolpriset”. Detta pris gavs till 
någon som utmärkt sig genom bra insatser i kulturlivet. Företaget anförde att priset hade 
till syfte att främja avsättningen av dess produkter, och att den stora publicitet i massmedia 
som priset lett till klart översteg värdet av den avsatta prissumman. Priset hade fått bety-
dande uppmärksamhet både i tidningar och i radio. RR lämnade ingen vidare motivering till 
domslutet. Det går dock att anta att massmedias uppmärksamhet av priset kan ha varit av 
avgörande betydelse för utgången, speciellt då inga andra motprestationer berördes.53 

Under 1968 avgjordes två liknande fall. I RÅ 1968 Fi 323 ville Adolfsfors AB ha avdrag för 
kostnaderna för en väggmålning i ortens församlingshem som företaget gjort. Företaget an-
såg att väggmålningen var av goodwillskapande karaktär och därav avdragsgill. Adolfsfors 
nekades dock avdrag ”med hänsyn till vad i målet framkommit”.54 I det andra fallet, RÅ 
1968 Fi 763, hade en keramiktillverkare utfört en keramikvägg i Höganäs Stadshus och själv 
stått för kostnaderna. I detta fall ansåg företaget att keramikväggen medförde reklamvärde. 
Avdrag nekades eftersom väggen ansågs vara en gåva, detta trots att förekomsten av visst 
reklamvärde accepterades.55 Robert Påhlsson menar att dessa fall kan ses som en sorts kul-
tursponsring. Han menar vidare att dessa fall antyder att en förutsättning för avdrag är att 
kännedomen om sponsringen måste spridas till en vidare krets, t.ex. genom att sponsorn 
får en skylt uppsatt eller att denne upplyser om sponsringen i annonser eller liknande.56 

Ett bolag som drev ett hotell i Götene sökte i RÅ 1970 Fi 1556 avdrag för kostnader hän-
förliga till fri inkvartering av svenska VM-brottare som var på ett träningsläger på orten. 
Bolaget menade att detta givit hotellet ett väsentlig reklamvärde eftersom inkvarteringen 

                                                 

52 Antonsson, Jan, Båvall, Bertil Representation & Sponsring, s. 214. 

53 Landerdahl, Göran, Würtemberg, Nils Marcks v Den skatterätsliga synen på sponsring, Skattenytt 1987, s. 545. 
samt Påhlsson, Robert Sponsring, s. 49. 

54 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 50. 

55 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 50. 

56 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 50. 



  

 18 

lett till stor uppmärksamhet. RR medgav avdrag och uttryckte att kostnaderna var att se 
som reklamkostnader. Inga motprestationer verkar i detta fall ha förekommit.57 

I RÅ 1976 ref. 127 I begärde PLM, som tillverkade diverse förpackningar och var ensam-
tillverkare av ölburkar och engångsglas, avdrag för bidrag till kampanjer mot nedskräpning, 
”Håll Skåne rent” och ”Håll Sundet rent”.  

PLM medgavs avdrag på den grunden att RR ansåg att medverkan i denna kampanj kunde 
förväntas innebära förbättrat anseende för PLM och ha stark inverkan på företagets möj-
lighet att sälja sina produkter. Nedskräpning ansågs kunna förknippas med företaget och 
den negativa image som förväntades kunna uppstå p.g.a. detta antogs i sin tur kunna direkt 
påverka PLM:s resultat. RR såg därför PLM:s deltagande i dessa kampanjer som ett led i fö-
retagets förvärvsverksamhet och bidragen ansågs således vara avdragsgilla driftkostnader.58 
Detta följer regeln i 16 kap 1 § IL om att utgifter för att bibehålla intäkter skall dras av som 
kostnader. Inga direkta motprestationer verkar ha förekommit.59 

I RÅ 1976 ref. 127 II, som liknar PLM-målet till viss del, sökte Kooperativa Förbundet 
(KF) avdrag för bidrag till bl.a. en städaktion, ”Vårstädning 70”. KF menade att de indirekt 
bidrog till nedskräpning genom sin produktion och försäljning av varor och att de således 
hade ett ansvar att medverka mot nedskräpning. Rätten ansåg dock att bidragen inte kunde 
ses som avdragsgilla driftkostnader eftersom vad KF anfört inte innefattade något samband 
mellan företagets verksamhet och utbetalningarna.60 

Av detta kan slutsatsen dras att en förpliktelse som endast är moralisk inte kan ge upphov 
till krävt samband för avdragsrätt. ”Om sambandsbedömningen skall baseras endast på vad 
som på goda grunder kan antas främja intäkterna, saknas anledning att medge avdrag för 
kostnader som följt av en känsla av moralisk förpliktelse”.61 

Endast när sponsringskostnaden sannolikt kan antas bidra till ökande eller bibehållande av 
företagets intäkter kan den vara avdragsgill. För att få avdrag för liknande miljöinsatser som 
de ovan spelar två faktorer en viktig roll. Först hur upplysning om miljöinsatsen sker till 
allmänheten, och sen vad allmänheten anser om företagets skyldighet. Anser allmänheten 
att viss nedskräpning beror på ett visst företag måste det ”städa” för att bibehålla sina in-
täkter och undvika dåligt rykte.62 Vad gäller PLM ansågs nedskräpningen kunna förknippas 
med dem och kostnaderna för ”städningen” var därför hänförliga till verksamheten. Men 
vad gäller KF fanns inte detta samband mellan nedskräpningen och verksamheten. RR me-
nade att KF som producent och återförsäljare hade en möjlighet att välja mellan olika för-
packningar.63 Även om försäljningen av produkter i engångsförpackningar minskar, kan 
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försäljningen av samma produkter i andra förpackningar öka. Detta vore inte lika enkelt för 
PLM som tillverkare.64 

I RÅ 2000 ref. 31 II yrkade Bryggeri AB Falcon avdrag med 100 000 kr för sponsring av 
projektet Pilgrimsfalken. Falcon, som har pilgrimsfalken som företagssymbol, blev 1987 
huvudsponsor för detta projekt. Projektet bedrevs av Svenska Naturskyddsföreningen och 
Göteborgs Ornitologiska Förening och hade till syfte att säkra pilgrimsfalkens fortlevnad i 
Sverige. 

Enligt Falcon var det ytterst viktigt för dess namn och varumärke att stödja projektet ”ef-
tersom en utrotad fågel inte har något värde i reklamhänseende”. Då både bolagets namn 
och varumärke baserades på pilgrimsfalken ansåg de att varumärket riskerade att förlora sitt 
värde om pilgrimsfalken utrotades. 

Falcon fick enligt avtalet bl.a. rätt att i sin marknadsföring av drycker upplysa om det stöd 
som man lämnat, sätta upp sin logotyp vid en avelsanläggning som visade att de sponsrade 
projektet, använda konferensutrymmen i avelsanläggningen och även få hjälp med inspel-
ning av reklamfilmer. Under den tid man använt sig av sponsringen i marknadsföringen 
hävdade Falcon att försäljningen ökat och att ett aktivt miljöengagemang bidragit till sprid-
ning av en positiv bild av företaget. 

LR nekade Falcon avdragsrätt då de ansåg att bidraget var av benefik natur eftersom re-
klamvärdet av motprestationerna var begränsat. 

KR avslog överklagan eftersom de fann att bidraget till projektet inte utgjorde en driftkost-
nad för bolaget. 

RR inledde med att hänvisa till det ovan nämnda Pharmaciamålet. I detta fall konstaterades 
att avdragsförbudet för gåvor inte är tillämpligt ”i de fall då den som erhållit sponsorersätt-
ningen utfört motprestationer och värdet av dessa svarar mot ersättningen”. Vidare anför-
des i Pharmaciamålet att ”en motprestation kan bestå inte bara av direkta tjänster utan ock-
så av tjänster som mer indirekt kommer sponsorn till godo”. Exempel på när avdrag kan 
medges för indirekta tjänster är då ”anknytningen mellan sponsorns och mottagarens verk-
samheter [är] så stark att en av sponsringen möjliggjord ökning av den av mottagaren be-
drivna verksamheten i sig bör utesluta en tillämpning av förbudet mot avdrag för gåvor”. 

RR bedömde att det förelåg en ovan nämnd anknytning mellan Falcon AB:s verksamhet 
och falkprojektet föreningarna drev, därför föll inte sponsringsbidraget under avdragsför-
budet mot gåvor. Då det inte förelåg någon annan grund för att vägra avdrag medgavs Fal-
con avdrag för det yrkade beloppet på 100 000 kr. 

4.2.2.3 Övriga kriterier 

Enligt Påhlsson finns det inget i de undersökta rättsfallen som tyder på att det måste före-
ligga proportionalitet mellan den skatteskyldiges intäkter eller omsättning och sponsrings-
kostnaden. Det skulle möjligtvis kunna aktualiseras i en ytterst ovanlig situation, t.ex. om 
ett mindre företag sponsrar något/någon genom att bidra med större delen av sin omsätt-
ning.65 
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Däremot framgår det tydligt att det krävs proportionalitet mellan bidraget och den direkta 
motprestationen för att avdragsrätt skall föreligga.66 Uppfylls inte detta krav ses bidraget 
som en icke avdragsgill gåva istället för sponsring. Vidare kan eventuellt ett proportionali-
tetskrav föreligga mellan sponsringen och de förväntade effekterna av denna. Det finns 
dock ännu inget säkert stöd för detta men heller inget som motsäger det.67 

Innan Pharmaciamålet saknades uttryckliga ståndpunkter om vems bedömning som skall 
avgöra huruvida sponsringen har det samband med intäkterna som krävs enligt 1 § 1 st. 16 
kap, då detta fall avgjordes gällde 20 § 1 st. KL.68 I Pharmaciamålet slog RR fast att det fö-
religger en klar presumtion att ett aktiebolags utgifter uppfyller sambandskravet och att 

”endast i det undantagsfallet att det framstår som uppenbart att en utgift inte är ägnad att 
bidra till intäkternas förvärvande eller bibehållande kan avdrag vägras med hänvisning till 
detta lagrum.” 

Påhlsson uttrycker att rättsfallstolkning bör ske med viss försiktighet men att detta uttalan-
de av RR klart utvisar att en subjektiv bedömning numera skall göras av marknadsförings-
värdet av sponsringsutgifter.69 

4.2.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis följer det av Pharmacia- och Falconmålet att följande förutsättningar 
måste vara uppfyllda för att avdrag för sponsring skall medges:70 

� Utgiften utgör inte gåva, 

� Sponsringsutgiften är avsedd att öka eller bibehålla företagets inkomster och 

� Sponsorn erhåller en direkt motprestation från den sponsrade som förväntas ha ett 
marknadsvärde som motsvarar sponsringsutgiften eller att utgiften är en indirekt 
omkostnad på grund av att det finns en stark anknytning mellan sponsorns och den 
sponsrades verksamheter. 

Angående förutsättningen att sponsringsbidraget skall vara en omkostnad uppställdes en 
presumtion i Pharmaciamålet att aktiebolags utgifter alltid uppfyller detta krav. Således kan 
avdrag endast i undantagsfall vägras om en adekvat motprestation föreligger. Om spons-
ringen leder till ökade intäkter är därmed av underordnad betydelse. 71  

I Pharmaciamålet gavs även vägledning om vilka direkta motprestationer som är godtagba-
ra och vad det ställs för krav på dessa. Sponsringen ansågs vara avdragsgill till den del bi-
draget utgjorde lokal-, representations-, personal-, eller reklamkostnader och dessa motsva-
rades av motprestationer. Dessa motprestationer ansågs vara lokalerna som Operan ställt 
till Pharmacias förfogande, de hela föreställningar eller platser vid föreställningar som upp-
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låtits och den reklam som på olika sätt tillhandahållits. Av detta kan man nog säga att RR 
lär acceptera diverse slags motprestationer så länge de är hänförliga till lokal-, representa-
tions-, personal-, eller reklamkostnader.72 

Vidare klargjordes i Pharmaciamålet att det krävs proportionalitet mellan sponsringsbidra-
get och motprestationerna. RR uttalade ”att det inte föreligger någon gåva… i de fall då 
mottagaren utfört motprestationer och värdet av dessa svarat mot den lämnade ersättning-
en”. Hur värderingen av motprestationerna skall ske nämner inte RR, men sannolikt bör de 
värderas enligt inkomstskatterättens allmänna princip om objektivt marknadsvärde.73  

Skatteverkets bedömning är att marknadsvärdet bestäms enligt följande. Då en motpresta-
tion bestått av exponering via marknadsföring får jämförelse göras med marknadspriset för 
liknande exponering. Vid förfoganderätt till lokaler görs jämförelse med lokalhyran på den 
berörda orten. Värdet av biljetter och liknande är lätt att fastställa då dessa har ett fast 
marknadsvärde.74 Vidare verkar rätten acceptera att värdet i sponsringsavtalet är objektivt 
riktigt.75 I sponsringspaket, d.v.s. där motprestationen är sammansatt av flera olika delar, 
måste varje del i paketet bedömas för sig. Detta eftersom avdragsreglerna kan skilja sig mel-
lan de olika kostnaderna, t.ex. representationskostnader som regleras särskilt i 16 kap. 2 § 
IL.76  

Av Pharmaciamålet följer vidare att adekvata direkta motprestationer utgör tillräcklig grund 
för avdrag. Dessa utgör dock inte nödvändig betingelse för avdrag, vilket vi kan se av moti-
veringen i Pharmaciamålet.77 

”Slutsatsen av vad nu sagts är att sponsring träffas av förbudet mot avdrag för gåvor om 
mottagaren inte tillhandahåller någon direkt motprestation och ersättningen inte heller av-
ser en verksamhet hos mottagaren som har ett sådant samband med sponsorns verksamhet 
att ersättningarna kan ses som indirekta omkostnader i denna.”  

Detta bekräftades i Falconmålet. I detta fall medgav rätten avdrag för sponsring trots att 
mottagaren inte utfört någon direkt motprestation. Enligt domen kan ”anknytningen mel-
lan sponsorns och mottagarens verksamheter vara så stark att en av sponsringen möjlig-
gjord ökning av den av mottagaren bedrivna verksamheten i sig bör utesluta en tillämpning 
av förbudet mot avdrag för gåvor”. 

Detta fall visar svårigheterna att bedöma anknytningen mellan sponsorns och mottagarens 
verksamheter då både LR och KR var av en annan uppfattning än RR. Tyvärr gav dock 
inte RR någon vidare vägledning hur de fann anknytningen mellan Falcon och falkprojek-
tet, de nämnde endast att det enligt rättens mening förelåg sådan stark anknytning mellan 
dessa verksamheter att Falcons bidrag inte träffades av avdragsförbudet mot gåvor. Det 
som RR synes ha baserat sin dom på är att Falcon haft pilgrimsfalken som symbol sedan 
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starten 1896 och att projektet Pilgrimsfalken p.g.a. detta haft tillräckligt stark anknytning.78 
I brist på någon ytterliggare motivering av RR är det ytterst svårt att avgöra vilket samband 
som rätten kräver mellan sponsorns och mottagarens verksamheter för att en indirekt mot-
prestation skall medföra avdragsrätt.  

Det finns dock några slutsatser man kan dra av Falconmålet angående kravet på anknytning 
mellan sponsorn och mottagarens verksamheter. Först och främst verkar en indirekt mot-
prestation kunna föreligga då det finns en anknytning som stärker företagets symbol och 
varumärke. 79 Hur mycket symbolen och varumärket måste stärkas och hur man skall mäta 
detta ger vissa tolkningsproblem. I Falconmålet räckte det med att företaget hävdade att en 
positiv bild av företaget spridits och att försäljningen ökat tack vare sponsringen.  

Vidare kan man av detta fall se att det för anknytning inte krävs att verksamheterna som 
sponsorn och mottagaren driver är av samma slag. Här rörde det sig om dryckestillverkning 
och miljövård vilka är två väldigt annorlunda verksamheter. Enligt Påhlsson rör det sig 
istället om  

”ett krav på beroende mellan verksamheternas syften och resultat, i Falconmålet mellan 
framgångsrik miljövård och framgångsrik dryckesförsäljning under namnet Falcon. An-
knytningen skall således bestå i ett beroendeförhållande av det slaget, att framgångsrik 
verksamhet hos den sponsrade betingar framgångsrik verksamhet hos sponsorn”. 80 

Detta synsätt bekräftas i PLM-målet som behandlats ovan. 81  

I äldre praxis som avgjorts innan Pharmacia- och Falconmålen har rätten oftast varit myck-
et kortfattad och inte kommit med några längre motiveringar. 82 I och med att rätten varit 
kortfattad i sina motiveringar är det svårt att dra några direkta slutsatser, vissa kan dock 
dras. 

Avdrag har medgetts för såväl idrotts- och kultursponsring, kulturpriser och för deltagande 
i miljökampanjer utan att några direkta motprestationer berörts.83 Vad som varit avgörande 
för avdragsrätten verkar istället ha varit effekterna av sponsringen. Det kan vara svårt att 
urskilja av motiveringarna i de äldre fallen vilka effekter som varit avgörande för avdrags-
rätten. En effekt av sponsringen som synes vara viktig för avdragsrätten är att information 
om ett företags sponsring spridits till en bred allmänhet. I två av de refererade rättsfallen 
ovan, där det ena gällde en väggmålning och det andra en keramikvägg, synes avdrag ha 
vägrats i båda p.g.a. att informationen om sponsringen endast spridits lokalt och på detta 
vis endast nåt en liten del av potentiella kunder.84 
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Vidare framgår det av äldre praxis att det för avdrag inte krävts något samband mellan 
sponsorns verksamhet och den sponsrade verksamheten, t.ex. fick en tablettillverkare av-
drag för ett kulturpris och ett hotell fick avdrag för bidrag till brottare.85 Den uppfattningen 
att avdrag medges då information om sponsringen spridits till en bred allmänhet är dock 
svår att acceptera efter Pharmaciamålet där följande uttalades.  

”Den omständigheten att sponsringen är ägnad att förbättra sponsorns goodwill och där-
igenom kan vara kommersiellt motiverad innebär således inte i sig att sponsringen förlorar 
sin karaktär av gåva.” 

Av detta uttalande framgår det klart att det för avdrag inte är tillräckligt att sponsringen le-
der till ökad goodwill för företaget. 

Med beaktande av vad som nämnts ovan är värdet av äldre rättsfall väldigt osäkert och med 
hänsyn till de ”nya” avgörandena i Pharmacia- och Falonmålen kan man inte dra några 
större slutsatser av dessa. I och med de nya avgörandena har rättspraxis preciserats men 
också lett till ett restriktivare synsätt på sponsringsområdet. Detta genom att det numera 
blivit mycket svårare att få avdrag för image- och goodwillskapande sponsring.86 

4.2.3 Gränsdragning mot gåva 

Avdragsförbudet mot gåvor regleras i 9 kap. 2 § IL och lyder enligt följande 

”Den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av. 

Utgifter för gåvor, premier för egna personliga försäkringar samt avgifter till kassor, före-
ningar och andra sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i räknas som utgifter 
enligt första stycket.” 

Först kan sägas att bevisbördan om det är fråga om sponsring eller icke avdragsgill gåva 
verkar ligga på sponsorn. Om däremot RR sett sponsring som affärsmässigt samarbete 
mellan två parter till ömsesidig nytta istället för en benefik handling i första hand, hade be-
visbördan istället legat på skattemyndigheten.87 

RR konstaterade i Pharmaciamålet att sponsring ses som en icke avdragsgill gåva då den 
sponsrade ej utfört motprestationer, eller då dessa inte svarar mot värdet av sponsringsbi-
draget. För de fall då mottagaren utfört indirekta motprestationer aktualiseras avdragsför-
budet då sambandet mellan sponsorns och mottagarens verksamheter inte är tillräckligt 
starkt.88  

I Pharmaciamålet konstaterade rätten vidare att det inte finns ”något för alla förhållanden 
enhetligt gåvobegrepp”. Det finns ingen legaldefinition av begreppet varken i skatterätten 
eller i civilrätten, innebörden av gåva har istället avgränsats i rättspraxis och doktrin. Det 
råder dock enighet om att utgångspunkten för gåvobegreppet i 9 kap. 2 § IL ligger i den ci-
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vilrättsliga betydelsen.89 RR bekräftade detta i Pharmaciamålet då de hänvisade till de tre 
traditionella gåvorekvisiten, ”nämligen förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoav-
sikt”.90 Gåva föreligger då samtliga dessa rekvisit är uppfyllda. 

Frivillighet innebär att gåvan sker utan tvång. Skadestånd eller annan rättslig förpliktelse 
räknas därför ej som gåva. Med förmögenhetsöverföring menas att mottagaren berikas på 
givarens bekostnad. RR uttalade i Pharmaciamålet att ”i de fall då mottagaren utfört mot-
prestationer och värdet av dessa svarat mot den lämnade ersättningen” föreligger inte nå-
gon gåva. Detta syftar enligt Påhlsson sannolikt på rekvisitet förmögenhetsöverföring efter-
som det inte uppfylls om sponsringen och motprestationen har samma objektiva värde.91 
Varken rekvisitet frivillighet eller förmögenhetsöverföring leder inte till några direkta pro-
blem, rekvisitet gåvoavsikt är däremot problematiskt.92  

4.2.3.1 Gåvoavsikt 

Av RR:s uttalande ovan angående förmögenhetsöverföring kan man dra slutsatsen att varje 
gång mottagaren inte utför motprestationer, eller då värdet av dessa inte är tillräckligt stort, 
presumerar rätten gåvoavsikt hos sponsorn.93 Tyvärr gjorde rätten aldrig någon särskild 
prövning av gåvoavsikten och utvecklade heller inte frågan om denna. De konstaterade 
däremot, som nämnts ovan, att trots att sponsring kan vara kommersiellt motiverad genom 
att den syftar till att förbättra sponsorns goodwill, innebär inte detta i sig att gåvoavsikten 
upphör.  

Silfverberg nämner den utveckling som skett av termen gåvoavsikt, från att tidigare ha be-
stämts på subjektiva grunder har utvecklingen istället gått mot att identifiera gåvoavsikten 
på objektiva grunder.94 Påhlsson menar att genom RR:s motivering i Pharmaciamålet är 
denna utveckling fullbordad. Således är det irrelevant om sponsorns långsiktiga avsikt varit 
att öka och bibehålla företagets intäkter, detta eftersom sponsringen enligt RR skall ses som 
isolerad från detta förhållande. Avslutningsvis skriver Påhlsson att det är vilseledande av 
RR att använda begreppet gåvoavsikt då motiveringen i Pharmaciamålet klart fastställer att 
”denna inte längre är relevant”.95 

4.2.3.2 Omkostnad och gåva samtidigt 

Ovan nämndes att en och samma kostnad kan vid ett visst förhållande utgöra både om-
kostnad och gåva samtidigt. Detta gav i Pharmaciamålet upphov till regelkonkurrens mellan 
huvudregeln om avdragsrätt för omkostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande 
och specialregeln om avdragsförbud för gåvor. Rätten fann enligt principen lex specialis legi 

                                                 

89 Påhlsson, Robert Avdrag för sponsring, Skattenytt 2000, s. 634. 

90 RÅ 2000 ref. 31 I. 

91 Påhlsson, Robert Avdrag för sponsring, Skattenytt 2000, s. 633. 

92 Påhlsson, Robert Avdrag för sponsring, Skattenytt 2000, s. 634 och Antonsson, Jan, Båvall, Bertil Representation 
& Sponsring, s. 192. 

93 Påhlsson, Robert Avdrag för sponsring, Skattenytt 2000, s. 634. 

94 Silfverberg, Christer Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv, s. 23. 

95 Påhlsson, Robert Avdrag för sponsring, Skattenytt 2000, s. 635. 



  

 25 

generali derogat att avdragsförbudet för gåvor gäller före den allmänna omkostnadsbestäm-
melsen. Påhlsson skriver att trots att det kan verka  

”ologiskt att påstå att viss sponsring är gåva p.g.a. utebliven motprestation, samtidigt som 
man uttryckligen accepterar att sponsringen har kommersiellt syfte och således är företags-
ekonomiskt motiverad… är det enkelt att på ett teoretiskt hållbart sätt visa att, RR:s synsätt 
inte behöver uppfattas som ologiskt”.96 

Han drar en parallell med begreppet levnadskostnader där s.k. blandade kostnader, ”kost-
nader som uppvisar drag av såväl omkostnad som levnadskostnad”, är vanliga. 97 Ett exem-
pel är en hemdator som används både för jobbet och privat, och anskaffningen gjorts för 
båda syftena. Det rör sig här om en utgift med två ändamål.98 

På detta vis kan det också vara med sponsring. Sponsring som lämnas utan att mottagaren 
utför någon direkt motprestation, kan sägas ha syftet att berika mottagaren utan att spon-
sorn erhåller något tillbaka. Om man däremot ser på detta ur ett långsiktigt perspektiv och 
relationen till framtida affärsförbindelser, kan man lättare se det kommersiella syftet p.g.a. 
den positiva bild som sponsringen förväntas skapa. Med hänsyn till det ovan nämnda före-
faller det inte orealistiskt att en och samma kostnad kan utgöra både omkostnad och gåva 
samtidigt.99 

Däremot anser Påhlsson vidare att rätten inte dragit rätt slutsatser av hur omkostnads- och 
gåvobegreppet avgränsats. Slutsatsen borde ”ha blivit att avdrag i Pharmaciamålet medgavs, 
dels (naturligtvis) för hela den del av sponsorbidraget som motsvarades av direkta motpre-
stationer, men därutöver också för en del, t.ex. hälften, av återstoden, d.v.s. för en del av 
vad som enligt RR:s resonemang samtidigt utgjorde omkostnad och gåva”.100 RR medgav 
dock endast avdrag för det som endast utgjorde omkostnad, och ingenting för det som ut-
gjorde både gåva och omkostnad samtidigt. 

Lars Samuelson menar dock att även om man ur teoretisk synpunkt kan anse att avdrag bör 
medges för hälften av de utgifter som är både omkostnader och gåva samtidigt skulle det 
troligen medföra stora tillämpningsproblem i praktiken.101 Det som krånglar till allt är alla 
uppdelningar, förutom att de kan vålla stora besvär för rätten försämras även förutsebarhe-
ten. Positivt för de skattskyldiga är dock att de ges rätt till ytterliggare avdrag. 

4.2.4 Kammarrätten 

Eftersom antalet rättsfall från RR är relativt få på detta område och de äldre fallen ofta en-
dast innehåller korta motiveringar kommer vissa rättsfall från KR analyseras för att ge ytter-
liggare vägledning. Trots att rättfallen från KR saknar samma prejudikatvärde som de från 
RR är det intressant att undersöka huruvida denna praxis harmoniserar med den praxis som 
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tillkommit i och med Pharmacia- och Falconmålen. Flertalet fall av sponsringskaraktär prö-
vades under 1980- och 1990-talen i KR, och i flera av dessa har ett krav på en direkt mot-
prestation förekommit.102 

4.2.4.1 Direkt motprestation 

Både ASEA AB och AB Klippans Finpappersbruk nekades avdrag för sponsring av Sveri-
ges Olympiska Kommitté (SOK). Företagen hade i gengäld för bidragen fått rätt att använ-
da de olympiska ringarna i sin reklam, båda företagen underlät dock att använda sig av den 
olympiska symbolen. Kammarrätterna fastställde att enbart dispositionsrätten inte medför-
de att avdrag kunde medges.103 Denna uppfattning har dock ännu inte bekräftats eller mot-
sagts av RR, det råder därför osäkerhet om den gäller eller ej.104 

I KRS mål nr 3669/79 som även det gällde sponsring av SOK medgavs Svenska Philips 
AB avdrag. KR konstaterade i detta fall att en motprestation var en nödvändig betingelse 
för avdrag. Som motprestation fick Philips rätt att använda den olympiska symbolen, precis 
som i de ovan nämnda fallen. KR konstaterade vidare att det reklamvärde som företaget 
erhållit genom rätten att använda de olympiska ringarna i sin marknadsföring motiverade 
avdragsrätt.105 

Margarinbolaget Flora fick i KRNS mål nr 5008-5009 -1979 avdrag för sponsring av golf-
tävlingen Flora-alliansen men nekades avdrag i KRNS mål nr 5233/1979 för sponsring av 
en annan golftävling, Flora-cupen. Båda tävlingarna var som synes döpta efter företaget, 
skillnaden var att den första var en öppen tävling som flertalet golfklubbar inbjudits till 
medan den senare endast inbjudit anställda och affärskontakter.106 

Skattemyndigheten argumenterade i KRNS mål nr 911/1996 att ett företag skulle vägras 
avdrag för bidrag till en golfklubb då de inte hade någon lokal anknytning till orten och vi-
dare att de reklamskyltare som fanns inte hade vare sig sådan placering eller storlek att de 
utgjorde något reklamvärde. KR menade dock att de inte fanns anledning att betvivla före-
tagets uppgifter om reklamvärdet. Företaget medgavs avdrag efter att det konstaterats att 
reklamen inte endast vänt sig till en sluten krets utan till allmänheten.107 

Jag nämnde i bakgrunden några exempel där laget, arenan, tävlingen namngetts efter hu-
vudsponsorn. Så var det även i KR mål nr 758/1982 där ett företag som drev en squashhall 
medgavs avdrag för bidrag till en squashklubb på elitnivå. Detta motiverades med att klub-
ben hade antagit samma namn som squashhallen.108 

I KRSu mål nr 4813/84, som liknar Falconmålet, sökte Avesta Jernverks AB avdrag för bi-
drag till en visentpark. Trots att företaget hade visenten i sitt varumärke nekades avdraget. 
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Domstolen menade att även om parken kunde antas ge ett visst goodwill- och reklamvärde, 
var inte bilden av en visent i varumärket tillräckligt för direkt samband mellan företagets 
verksamhet och kostnader.109 Som redan nämnts är detta fall likt Falconmålet, och hade det 
uppkommit idag finns en chans att utgången blivit annorlunda.110 

I flera av fallen ovan verkar det för avdragsrätten vara avgörande att sponsringen haft viss 
spridning, se t.ex.”Flora-fallen” och KRNS mål nr 911/1996. Så verkar det även vara i KR 
mål nr 5194/1991. I detta fall lämnades ett bidrag till klubben ”Morning Club”, och i utby-
te fick den skattskyldige rätt att sätta upp en reklamskylt i klubbens lokaler. Avdraget väg-
rades av KR, vilket synes bero på att spridningen av reklamen inte var tillräcklig.111 Precis 
som i flera av fallen ovan intar KR även i detta fall en restriktivare attityd än RR senare 
gjorde i Pharmaciamålet. I det fallet konstaterade RR att aktiebolags kostnader presumeras 
vara kommersiellt motiverade, och således uppställdes inga direkta krav på spridning till 
allmänheten. KR använde sig dock inte av någon liknande presumtion utan synes ha över-
prövat den skattskyldiges affärsmässiga bedömning.112 

I ett fall från KR i Sundsvall åberopades att ett företag skulle vägras avdrag för bidrag till 
Gävleborgs symfoniorkester då inget krav på motprestationer förelåg.113 Företaget menade 
dock att dess namn nämnts i ett programblad men att det största reklamvärdet låg i den 
stora publiciteten i massmedia. Den mellankommunala skatterätten ansåg däremot att 
sponsorn bör kräva en motprestation i ersättning för bidraget för att avdrag skall medges. 
Vidare ansågs att en motprestation skall bestå i att mottagaren utför aktiva reklamåtgärder 
eller att denna ställer sitt namn till förfogande. Enbart att massmedia av eget intresse upp-
märksammat sponsringen medför inte att bidraget kan ses som en reklamkostnad. 

I KRSu mål nr 2291-1991 sponsrade Korrugal Construction AB Finspångs kommun för 
byggande av en sporthall. Som motprestation skulle företaget kunna använda sporthallen i 
sin marknadsföring, och vidare skulle även den koncern som företaget tillhörde få företräde 
till planer, reklamplatser m.m. Företaget nekades dock avdrag då KR ansåg att, ”gåvomo-
mentet är framträdande eftersom kommunen inte åtagit sig prestationer som svarar mot 
gåvans värde”. Detta stämmer överens med RR:s bedömning i Pharmaciamålet, dvs. att gå-
voavsikt uppstår då ingen motprestation förekommer eller att denna är av ringa betydel-
se.114 

Viktigt för utgången i de ovan nämnda fallen synes vara att sponsorn fått en motprestation. 
Samtidigt som en motprestation är nödvändig är den dock inte tillräcklig för avdragsrätt. 
Utöver en motprestation har KR i dessa fall även krävt att sponsringen skall bidra med ett 
reklamvärde för företaget. Detta reklamvärde verkar vara tillräckligt stort om allmänheten 
fått information om sponsringen, tvärtemot har det inte ansetts vara tillräckligt stort om 
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endast en sluten eller mindre grupp nåtts av informationen.115 KR har således i dessa fall 
krävt en viss spridning av den relevanta informationen.116 

”För att avdrag skall medges bör sammanfattningsvis krävas att motprestationen klart 
framgår, att motprestationen vänder sig mot allmänheten samt att ett reklamvärde objektivt 
sett kan anses föreligga.”117 

Hittills i detta avsnitt har endast fall som uppstod före Pharmaciamålet behandlats. Jag 
kommer nu undersöka några fall som avgjorts senare och se huruvida KR har anpassat sig 
efter RR:s bedömning. 

Företaget Resco sponsrade en segelbåt i projektet Summer-tour -95 med 450 000 kr.118 Som 
motprestation erhöll Resco bl.a. rätt att namnge båten, reklam för företaget på båten, segel 
m.m. och även rätt att nyttja båten fyra gånger. I länsrätten fick företaget endast avdrag 
med 100 000 kr för marknadsföringskostnader. KR å sin sida ansåg att Resco förutom 
marknadsföring även hade rätt till avdrag för representation. KR saknade dock underlag för 
representationen och kunde därför inte medge ytterliggare avdrag för detta. Vidare ansåg 
KR att det inte gick att avgöra hur stor del av de 450 000 kr som var avdragsgill respektive 
icke avdragsgill. I enlighet med Pharmaciamålet medgavs därför Resco avdrag för hälften 
av beloppet.119 

Per Anders Bergqvist AB yrkade i KRS mål nr. 6004-2003 avdrag med 36 000 kr för spons-
ring av ett pojkbandylag med bandyutrustning. Som direkt motprestation erhöll bolaget ex-
ponering av sitt namn på pojklagets matchtröjor. Både Skatteverket och länsrätten nekade 
bolaget avdrag då de ansåg att motprestationen inte motsvarade ersättningen för spons-
ringen.  

KR ansåg dock att även om reklamvärdet av motprestationen var ringa kunde inte spons-
ringen i sin helhet ses som en gåva. Efter en uppskattning av motprestationens värde med-
gavs bolaget avdrag med 12 000 kr. 

O Bohlin Byggnads AB sponsrade Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne 
(SSRS) med fem miljoner under tre år, och yrkade i KRG mål nr. 5377-2004 avdrag för 
detta. Bolaget fick motprestationer i form av rätten att ha sitt namn och sin logotype på en 
av SSRS:s sjöräddningskryssare samt rätten att få annonsera i SSRS:s årsbok. Vidare erhöll 
bolaget möjlighet att bjuda med kunder på studiebesök hos SSRS och ta turer med SSRS:s 
båtar. Skatteverket medgav bolaget avdrag på 30 000 kr vilket dock LR ansåg vara för lågt 
och medgav bolaget avdrag på 60 000 kr. 

KR ansåg att bolaget i enlighet med RÅ 2000 ref. 31 I inte kunde erhålla avdrag för den del 
av sponsringen som mera allmänt stöder SSRS:s verksamhet eftersom det saknas samband 
mellan bolagets verksamhet och mottagarens verksamhet. Då det inte gick att med större 
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precision fastställa avdragsgilla kostnader respektive ej avdragsgilla gjorde KR en skönmäs-
sig uppskattning. Bolaget medgavs till slut avdrag med 120 000 kr. 

Slutsatsen av dessa mål är att KR anpassat sig bra efter RR:s dom i Pharmaciamålet. I alla 
målen synes avgörandena överensstämma med praxis. I flera av målen synes det dock vara 
oerhört svårt att bedöma värdet av motprestationerna då Skatteverket, LR och KR värderar 
dessa olika.120 

4.2.4.2 Förväntade effekter 

I en del av motiveringarna har uttryckliga hänvisningar skett till effekterna av sponsringen 
på den skattskyldiges goodwill m.m. Påhlsson menar att det ”i flera fall är bristen på sanno-
likhet ifråga om effekterna, som lett till att avdrag vägrats”.121 

I mål nr. 1123-1981, som undersökts ovan, sponsrades SOK av ASEA. ASEA fick en di-
rekt motprestation genom rätten att använda de olympiska ringarna i sin marknadsföring, 
vilket de dock underlät att göra. Av detta drog KR slutsatsen att sponsringen inte kunde få 
några effekter och nekade avdraget. Detta visar att KR vid denna tidpunkt sett både mot-
prestation och effekt ”som nödvändiga med icke tillräckliga kriterier på avdragsrätt”.122 
Detta bekräftas av KR i mål nr. 5194-1991 och mål nr. 4780-1993. Av KR:s motivering i 
dessa mål framgår att det för tillräckliga effekter krävs att kännedom om sponsringen sprids 
till en bredare krets.123  

I och med Pharmaciamålet synes en förändring av KR:s uppfattning skett. KR accepterade 
i detta mål Pharmacias synsätt att sponsring kan vara effektiv även om den inte är riktad till 
allmänheten.  

”Istället för att bedöma sponsringens effekter med utgångspunkt i ett konkret reklamvärde, 
blir det här fråga om att ta ställning till relevansen av ett tidigare skede i kommunikations-
processen.”124 

KR synes i Pharmaciamålet ha kommit fram till att presumera att sponsringen är företags-
ekonomiskt motiverad, samma slutsats som RR senare kom fram till.125 

I KRS mål nr. 4425-2003 yrkade Bonnier Holding AB bl.a. avdrag om 110 000 kr för kost-
nader för journalistpris som delades ut i Baltikum.  Bolaget anförde att de och dess svenska 
koncernbolag gynnades genom förbättrad goodwill. Både Skatteverket och länsrätten me-
nade dock att den goodwill som uppstod genom priserna främst kom de utländska dotter-
bolagen till del och nekade avdrag. 

KR hänvisade till RÅ 1956 Fi 1135 där Svenska Dagbladet medgavs avdrag för kostnader 
för litteraturpris. Kostnaderna var i det fallet, precis som i detta, uteslutande av goodwill-
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skapande natur som kan förväntas generera intäkter på längre sikt. Vidare menade KR att 
det inte fanns anledning att ifrågasätta bolagets uppgifter om att hela koncernen påverkas 
positivt av priserna och inte endast de utländska bolagen. Således medgavs avdraget. 

I KRG mål nr. 3294-2004 sökte AB Tylösands Havsbad avdrag för ett bidrag till en stiftel-
se som har till syfte att förena kultursektorns och näringslivets intressen i Hallands län. Vi-
dare delar de ut Tylösandspriset inom kulturområdet. AB Tylösands Havsbad äger och dri-
ver konferensanläggningen Hotel Tylösand. Bolaget menade att Tylösandspriset var av ut-
omordentligt stor betydelse för dess verksamhet genom den positiva mediebevakning och 
presskrivning priset medförde. Vidare att priset drar tankarna till hotellet genom att de har 
likadant namn. En hänvisning gjordes till KRS mål nr. 4425-2003 som behandlats ovan. 
Bolaget nekades dock avdrag av Skatteverket och Länsrätten med hänvisning till avdrags-
förbudet för gåvor. 

KR ansåg visserligen att bolaget inte fått någon direkt motprestation men med hänsyn till 
det som framkom om priset och den anknytning som fanns mellan prisets namn och den 
verksamhet som bolaget bedrev aktualiseras inte avdragsförbudet för gåvor. Då inga andra 
hinder fanns för avdrag, medgavs yrkandet. 

4.2.4.3 Övriga kriterier 

I många mål som avgjordes under 1990-talet i KR diskuteras proportionalitet. Av dessa kan 
man dra slutsatsen att KR uppfattade ett proportionalitetskrav som generellt.126 Två intres-
santa rättsfall är mål nr. 4780-1993 som avgjordes av KR i Stockholm och mål nr. 544-547-
1994 som avgjordes av KR i Jönköping. 

Uttalandena av rätten i dessa två domar skiljde sig från varandra. I det första målet anfördes 
att bidraget skulle stå i rimlig proportion till motprestationen. I det andra målet var det där-
emot reklamvärdet som skulle beaktas, reklamvärdet kan ses som effekterna av sponsring-
en.  

”Detta är en olikhet som tydligt visar på de svårigheter som är förknippade med användan-
det av ett principiellt system för bedömningar, om detta inte är baserat på en sammanhäng-
ande teori.” 127  

När Pharmaciamålet avgjordes av KR i Stockholm bekräftade de sitt synsätt, vilket senare 
visade sig vara identiskt med RR:s. 

Nästa kriterium jag som kommer att behandlas är huruvida KR fastställt sambandet mellan 
intäkterna och sponsringskostnaden på subjektiva eller objektiva grunder. Det objektiva 
synsättet har enligt Påhlsson varit helt dominerande. KR har gjort helt egna bedömningar 
som synes ha gjorts i efterhand, d.v.s. att KR endast utgått från om motprestationen och 
effekterna nåt upp till acceptabel nivå eller inte.128 Det var först i Pharmaciamålet som den-
na uppfattning förändrades. I detta mål beaktades för första gången den skattskyldiges upp-
fattning huruvida motprestationen motsvarar storleken av bidraget. KR i Stockholm kon-
staterade att, ”för frågan om en sådan avsikt förelegat bör beaktas det som bolaget uppgivit 
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om skälet till bidraget”. Jämfört med det synsätt som RR senare uttalade är KR:s synsätt 
generösare.129 

4.2.4.4 Sammanfattning 

Praxis från KR skiljer sig i vissa hänseenden från praxis från RR. En skillnad är att många 
av fallen från KR avgjorts under senare år medan praxis från RR ofta är mycket äldre.  

Många av skillnaderna mellan domarna är dock från fall som avgjorts innan domen i Phar-
maciamålet kom. För de fall som uppstått efter Pharmaciamålet har KR anpassat sig bra ef-
ter RR:s bedömningar i Pharmaciamålet och Falconmålet. Påhlsson menar att KR eventu-
ellt intagit en restriktivare rättstillämpning än RR, dock går det inte att fastställa säkert.130 

4.3 Forsknings- och utvecklingskostnader 
Sponsring kan som framgått av Pharmaciamålet vara avdragsgill som forsknings- och ut-
vecklingskostnad (FoU). FoU regleras till skillnad från reklamkostnader särskilt i 16 kap. 9 
§ IL och lyder: 

”Utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för näringsverk-
samheten skall dras av. Detta gäller även utgifter för att få information om sådan forskning 
och utveckling.” 

Det finns ingen uttrycklig definition av FoU i vare sig lagtexten eller förarbetena. Det 
framgår dock av förarbetena att begreppet är tänkt att vara mycket vidsträckt.131 Till FoU 
räknas t.ex. forskning om tillverkningsprocesser och produktionsmetoder, dessa kan bestå 
av fysikaliska, kemiska och tekniska analyser. Även forskning om nya produkter och pro-
duktutformning, forskning om administration, organisatoriska förändringar, maskinstudier, 
kommersiell och företagsekonomisk forskning m.m. räknas alla till FoU.132  

Statistiska Centrealbyrån (SCB) definierar FoU-verksamhet som ”verksamhet som sker på 
systematisk grundval för att öka fonden av vetande (inkluderande kunskap om människa, 
kultur och samhälle) samt att utnyttja detta vetande för nya användningsområden och för 
att åstadkomma nya eller förbättrade produkter, system eller metoder”.133 Denna definition 
har skett i överensstämmelse med OECD:s riktlinjer.134 

För att sponsring skall vara avdragsgill som FoU-kostnad krävs ett visst samband mellan 
bolagets verksamhet och den bedrivna forskningen eller utvecklingsarbetet. Det bör dock 
räcka att den skatteskyldige har ett rimligt intresse av den FoU som utförs.135 I princip gäll-
er avdragsrätten all slags forskning och utvecklingsarbete som kan ha betydelse för ett bo-
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lags verksamhet.136 Endast forskning som ”normalt faller helt utanför området för närings-
verksamheten” är ej avdragsgill.137 

4.3.1 Direkt motprestation 

Enligt Påhlsson framgår det redan av lagtexten att ett krav på direkt motprestation förelig-
ger.138  

”Uttrycken forskning respektive utvecklingsarbete måste, för att få ett normalspråkligt ac-
ceptabelt innehåll, avse aktiviteter av något slag. Följaktligen utgör sådan aktivitet en förut-
sättning för avdragsrätt.” 

Motprestationen behöver dock inte komma från den som tagit emot sponsringen, detta 
framgår av praxis. Ett exempel är RÅ 1988 ref. 88 där Lars C Consult AB yrkade avdrag för 
ett bidrag till en stiftelse med ändamål att gynna forskning inom området miljöenergiteknik. 
RR konstaterade att forskningen kunde få betydelse för bolagets verksamhet och medgav 
avdraget. Att stiftelsens ändamål innefattade möjlighet att dela ut stipendier och belöning 
för forskning påverkade inte avdragsrätten. Rätten konstaterade att det framgår av praxis 
(RÅ 1959 Fi 1149) att avsättningar till en stiftelse jämställs med sådana kostnader som är 
direkt avdragsgilla hos bolaget. Således klargjorde detta rättsfall att forskningen inte behö-
ver utföras av sponsringsmottagaren själv, denne kan utan att avdragsrätten försvinner i sin 
tur lämna bidrag vidare till någon annan som utför motprestationen. Vidare anförde RR att 
även redan genomförd forskning och utveckling omfattas av avdragsrätten.139 

I RÅ 1990 ref. 114 gällde det ett aktiebolag som var återförsäljare av personbilar. Bolaget 
nekades avdrag för ett bidrag till en stiftelse som främjade cancerforskning. RR fann att 
sambandet mellan bolagets verksamhet och forskningen inte var tillräckligt för avdrags-
rätt.140 

Skattenytts Förlag AB undrade i förhandsbeskedet RÅ 1991 not 24 huruvida ett bidrag till 
TOR, en stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning inom skatterätten och angrän-
sande områden, var avdragsgillt. Företaget medgavs avdrag i enlighet med praxis, RÅ 1959 
fi 1149 och RÅ 1988 ref. 88.141 I likhet med RÅ 1988 ref. 88 behövde motprestationen även 
i detta fall inte utföras av bidragsmottagaren, den kan utföras vid en senare tidpunkt eller 
redan vara genomförd.142 

I ännu ett förhandsbesked, RÅ 1991 ref. 71, planerade två bolag som sysslade med arkitek-
tur att gå samman och i samband med detta göra avsättningar till en nybildad forsknings-
stiftelse. Den nybildade stiftelsen hade som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom 
områden av betydelse för arkitekturverksamhet. RR konstaterade att det förelåg ett tillräck-
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ligt samband mellan bolagens verksamhet och forskningen för avdrag. Avdraget nekades 
dock eftersom RR menade att det var tveksamt om stiftelsen skulle komma att fullfölja sitt 
ändamål.143 

4.3.2 Förväntade effekter 

Det framgår av lagtexten att det för avdragsrätten finns ett krav att forskningen eller ut-
vecklingsarbetet måste uppnå viss effekt.144 Där sägs att FoU-kostnader ”som har eller kan 
antas få betydelse för den skattskyldiges näringsverksamhet” är avdragsgilla. Detta betyder 
enligt förarbetena att det räcker att bidragsgivaren har ett rimligt intresse.  

I RÅ 1976 ref. 105 medgavs skogsbolaget Stora Kopparbergs Bergslags AB avdrag för ett 
bidrag till projektet ”Levande skog” som bedrevs av World Wildlife Fund (WWF). Efter-
som bolaget bedrev skogsverksamhet antogs projektet kunna få betydelse för bolaget. Där-
emot nekades bolaget avdrag för bidrag till några andra projekt som även drevs av WWF 
och gällde utrotningshotade djur och växter. Att bolaget nekades avdrag för dessa torde ha 
berott på att forskningen ”var alltför allmän och saknade konkret anknytning till bolagets 
verksamhet”.145 Utgången i detta fall medför att förarbetsuttalandet, att avdragsrätten inte 
gäller forskning som ”normalt faller helt utanför området för näringsverksamheten”, inte är 
uttömmande. Även forskningen som ”delvis sker på ett område med betydelse för närings-
verksamheten” faller utanför avdragsrätten.146 

I ett annat förhandsbesked, RÅ 1987 not 440, undrade ICA AB huruvida ett bidrag till 
Cancerfonden för forskning inom området cancer-kost-hälsa var avdragsgillt. I sin motiver-
ing uttryckte RR att det räckte för avdragsrätt om bolaget hade ett rimligt intresse av forsk-
ningen. I ICA AB:s verksamhet ingick livsmedelshandel, livsmedelsproduktion och förlags-
verksamhet avseende konsumentlitteratur. Denna verksamhet ansågs ha ett rimligt intresse 
av forskning inom cancer-kost-hälsa och således medgavs avdrag.147 

Vad begreppet rimligt intresse innefattar är osäkert då det inte analyseras mer ingående. 
Påhlsson anser att rimligt intresse betyder att ”det är tillräckligt att sambandet mellan 
forskningsområdet och den skattskyldiges verksamhetsområden fastställs, för att avdrags-
rätt skall föreligga”.148 Något behov av forskningen behöver inte visas. Detta framgår av att 
grundforskning kan vara avdragsgill, sådan forskning är nämligen förutsättningslös och 
kräver inte ett preciserat behov. 149 

Detta synsätt bekräftas i RÅ 1988 ref. 88, som behandlats ovan, där ett bolag medgavs av-
drag eftersom forskningen kunde få betydelse för verksamheten. Utgången blev dock den 
motsatta i RÅ 1990 ref. 114, även det behandlat ovan. I brist på grundlig motivering går det 
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inte att dra någon direkt slutsats av detta förhandsbesked, förutom att sambandet mellan 
den skatteskyldiges verksamhet och forskningen inte var tillräckligt. Slutsatsen blir dock att 
det helt klart för avdragsrätt inte krävs något forskningsbehov.150 

4.3.3 Övriga kriterier 

Det är endast i tre av de behandlade rättsfallen som avdragsbeloppet preciserats och i inget 
av dessa har storleken på beloppen berörts i motiveringen. Det går således att konstatera att 
det inte finns något proportionalitetskrav mellan bidraget och den förväntade effekten av 
forskningen eller sponsorns omsättning.151 

Rättsfallen visar klart att RR inte räds för att göra självständiga bedömningar av forskning-
ens värde. Någon subjektiv bedömning av bidragen ligger således inte automatiskt till grund 
för rättens bedömning.152 

4.3.4 Sammanfattning 

Möjligheten att få avdrag för sponsring på detta område är stor. Det krävs t.ex. ingen kon-
kret eller direkt motprestation från mottagaren för avdragsrätt, utan det räcker att forsk-
ningen förväntas få effekter som gör att den blir av rimligt intresse för sponsorn.153 Rimligt 
intresse synes uppstå när forskning sker inom den näringsgren som bolaget driver sin verk-
samhet i.154 Sponsorn behöver således inte uppvisa något behov av forsknings- eller utveck-
lingsarbetet. 

Det som kan ställa till problem är kravet på samband mellan bolagets verksamhet och den 
bedrivna forskningen eller utvecklingsarbetet. Enligt Påhlsson uppstår emellanåt ett gräns-
dragningsproblem som grundar sig på uttalandet i förarbetena att endast forskning som 
”normalt faller helt utanför området för näringsverksamheten” ej är avdragsgill.155 Som ex-
empel nämner han RÅ 1987 not 440 och RÅ 1990 ref. 114 som behandlats ovan. I det för-
ra fallet medgavs ICA, som sysslar med livsmedel, avdrag för bidrag till cancerforskning. I 
det senare fallet nekades dock ett företag som var återförsäljare av person bilar avdrag för 
bidrag till samma ändamål. Då det är allmänt känt i samhället att både kost och avgaser kan 
ha samband med cancer är det oklart varför inte avdrag medgavs i båda fallen. Genom att 
RR inte motiverade sitt ställningstagande tillräckligt undandrog avgörandet kontroll och 
verklig legitimitet.156 
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4.4 Personalkostnader 
Till personalkostnader räknas bl.a. löner, personalförmåner, arbetsgivaravgifter och utgifts-
ersättningar.157 Dessa kostnader är i princip alltid avdragsgilla, även sådana förmåner som är 
skattefria för mottagaren, och regleras i 16 kap. 1§ IL.158 Personalkostnad kan även uppstå 
då företaget ger ett bidrag till en personalförening eller en personalstiftelse.159 I praxis har 
avdragsrätt i vissa fall medgetts för bidrag till ideella föreningar där företagets anställda är 
medlemmar, kostnaderna kallas då för personalvårdskostnader.160  

I detta avsnitt kommer jag att analysera rättsfall där avdragsrätten prövats för personalkost-
nader som liknar sponsring. Praxis på området är dock relativt åldersstigen då nyare fall på 
området i princip saknas.161 

4.4.1 Direkt motprestation 

När ett företag sponsrar en personalsammanslutning t.ex. en idrottsförening, verkstads-
klubb etc. ses bidraget ofta som en avdragsgill personalkostnad. RR synes aldrig ha krävt 
några direkta motprestationer i dessa fall.162 De anställda antas nämligen ge företaget mot-
prestationer genom utfört arbete.163 Sponsringen kan därför sägas få karaktär av indirekt 
lönekostnad.164 

Omkostnadskriteriet i 16 kap 1 § IL att ”utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster 
skall dras av som kostnad”, kan därmed normalt presumeras vara uppfyllt. Dock kan 
sponsring i form av en personalkostnad prövas av rätten om det t.ex. råder misstanke att en 
gåva föreligger som inte har något samband med anställningen.165 

”Således kan den slutsatsen om gällande rätt dras, att avdragsrätt för idrotts- och kultur-
sponsring av de anställda som kollektiv, inte förutsätter förekomst av identifierade direkta 
motprestationer från de anställdas sida.”166 

4.4.2 Förväntade effekter 

Det har ovan konstaterats att inga direkta motprestationer behöver utgå för att sponsring 
skall vara avdragsgill som personalkostnad. Däremot krävs det för avdragsrätt att spons-
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ringen i väsentlig del gynnat företagets anställda och inte huvudsakligen kommit andra till 
godo.167 

I två gamla rättsfall medgavs Bolidens gruvaktiebolag avdrag för bidrag till uppförande eller 
drift av olika anläggningar, RÅ 1949 Fi 574, och för bidrag till idrottsanläggning, RÅ 1949 
Fi 575. Då det saknas uttryckliga motiveringar i dessa fall är det svårt att avgöra vad rätten 
grundat sina domar på. Enligt Påhlsson har en prövning gjorts om bidragen kommit de an-
ställda till godo, då så var fallet medgavs avdrag.168 Landerdahl och Würtemberg synes ha 
liknande uppfattning. De menar att avdrag medgavs i samtliga fall då minst 75 procent av 
de boende på orten var anställda eller familjemedlemmar till anställda vid bidragsgivarens 
anläggningar.169 

I RÅ 1952 Fi 241 fick Fagersta Bruk avdrag för bidrag till en ambulans och för ett bidrag 
till en badhusförening. Även i detta fall saknas uttrycklig motivering. Avgörande verkar 
dock ha varit att minst 80 procent av bolagets anställda bodde på orten.170 

AB Garphytte Bruk fick i RÅ 1952 Fi 617 avdrag för ett bidrag till Garphyttans IF. Alla 
utom en medlem var anställda av företaget.171 

I ett senare rättsfall, RÅ 1959 ref. 28, yrkade Svenska Gummifabriks AB i Gislaved avdrag 
för ett bidrag till Folkets Hus. Avdraget medgavs av KR men nekades av RR då de konsta-
terade att ”sådana omständigheter icke ådagalagts i målet, att bolaget kan anses berättigat… 
åtnjuta avdrag…”. Påhlsson menar att RR genom detta uttalande åstadkom ett antiklimax 
genom att de inte i sak motiverade domen, och ännu en gång underlät att klarlägga rättslä-
get.172 Antonsson och Båvall menar att bidraget nekades eftersom företaget inte hade visat 
att Folkets Hus skulle användas för personalvårdande ändamål.173 

Utgången blev densamma i RÅ 1968 ref. 46 där Wasabröd AB nekades avdrag för bidrag 
till en sim- och idrottshall i Filipstad. Detta trots att 70 procent av de yrkesverksamma i 
staden var anställda av bolaget. Detta motiverades med att bidraget ansågs ”i väsentlig mån 
komma andra än hos bolaget anställda personer till godo”. Landerdal och Würtemberg 
menar att detta berodde på att 70 procent var ett för lågt procentantal. Minst 75 procent av 
medlemmarna på orten behöver vara anställda av bolaget annars gynnas väsentligen 
andra.174 Enligt Påhlssons uppfattning infördes en väsentlighetsprincip i gällande rätt i och 
med detta fall.175 
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Inte heller Grängnes AB fick avdrag för ett bidrag till en idrottsplats och en skjutbana i RÅ 
1973 fi 452. Detta berodde antagligen på att endast ca 56 procent av medlemmarna i före-
ningen var anställda av företaget.176 

Mo och Domsjö AB yrkade i RÅ 1974 ref. 116 avdrag för ett bidrag till uppförandet av en 
kyrka. De anförde att 5000 personer av de 6500 som bodde i området runt kyrkan hade an-
knytning till företaget, vilket blir drygt 75 procent. RR nekade avdraget eftersom det kunde 
”antagas att kyrkobyggnaden, som av bolaget överlåtits till församlingen med oinskränkt 
dispositionsrätt för denna, kommer att i icke oväsentlig mån brukas av andra än bolagets 
anställda”.177 

I RÅ 1975 Aa 451 yrkade Kockums Jemverk AB avdrag för ett bidrag till en ishockeyrink i 
Kallinge. De anställda i företaget utgjorde över hälften av befolkningen i Kullinge. Bidraget 
nekades då det antogs väsentligen komma andra än de anställda till godo.178 

4.4.3 Övriga kriterier 

I inget av de undersökta fallen ovan har någon proportionalitetsbedömning gjorts. Både 
små bidrag till underhåll av anläggningar och stora bidrag till uppförande av anläggningar 
har varit avdragsgilla.179 

Huruvida RR fastställt avdragsrätten på subjektiva eller objektiva grunder har inte behand-
lats uttryckligt i något av de undersökta fallen. Påhlsson menar dock att trots att ingen ut-
trycklig bedömning skett, avser dessa mål överprövning av de skatteskyldigas bedömning 
av bidrag som personalkostnader. ”RR:s restriktiva inställning visar tydligt att rätten gör 
självständiga bedömningar av kostnadens karaktär”.180 

Det rätten överprövar är alltså om bidraget väsentligen kommit andra än bolagets anställda 
till del. Däremot överprövar de inte huruvida företaget bort dra på sig personalkostnaden 
eller ej.181 

4.4.4 Sammanfattning 

Som sades inledningsvis är fallen på detta område väldigt gamla, det yngsta är från år 1975. 
Sammanfattningsvis har avdrag medgetts för både bidrag till idrottsändamål och kultur. RR 
synes inte krävt några direkta motprestationer från de anställda, utan motprestationerna an-
ses underförstått uppstå genom de anställdas utförda arbete. 

Avgörande för avdragsrätt synes ha varit huruvida sponsringen väsentligen kommit de an-
ställda till del eller inte. RR kan sägas ha infört en väsentlighetsprincip som innebär att un-
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gefär 75-80 procent av de som gynnas av sponsringen skall vara anställda hos sponsorn för 
att avdrag skall medges.182 

Påhlsson anser dock att denna princip är något oklar och ifrågasätter om praxis verkligen 
medger en generell kvantifiering. Han menar att det centrala för avdragsrätt istället är om 
mottagaren av sponsringen har direkt anknytning till sponsorn eller inte.183 Landerdahl och 
Würtemberg däremot synes anse att det är andelen procent som är avgörande.184 

Påhlsson anser vidare att det finns tecken på att praxis utvecklats i restriktiv riktning, detta 
är emellertid osäkert, och att reglerna i vissa fall borde mjukas upp. Eftersom många för-
måner numera är skattepliktiga för mottagaren bör väsentlighetsprincipen överges under 
vissa förhållanden.185 

Att inga avgöranden tillkommit efter 1975 beror antagligen på att de skattskyldiga anpassat 
sig till rättspraxis och de regler som infördes i och med skattereformen 1990. Samtidigt har 
det även skett strukturförändringar i näringslivet samt urbanisering i samhället som medfört 
att sponsring av investeringar på bruksorter fått minskad betydelse, därmed har problemen 
på området minskat.186 

4.5 Representationskostnader 
Precis som FoU regleras representationskostnader särskilt. Reglerna återfinns i 16 kap. 2 § 
IL och lyder: 

”Utgifter för representation och liknande ändamål skall dras av bara om de har omedelbart 
samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller 
upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller perso-
nalvård. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. För utgifter för lunch, mid-
dag eller supé får avdraget inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för 
mervärdesskatt till den del denna inte skall dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 
kap. mervärdesskattelagen (1994:200).” 

Begreppet representation har inte definierats i lag eller förarbeten, men avser ofta kostna-
der för kund- och leverantörskontakter. Kostnaderna kan vara för allt från måltider till tea-
terbesök. Lagrummet ovan är väldigt restriktivt då det krävs ett ”omedelbart samband” och 
att avdraget måste vara ”skäligt”. Detta beror på att det bedömdes vara en stor risk att icke 
avdragsgilla levnadskostnader annars skulle kunna vara avdragsgilla under denna bestäm-
melse.187 

När det gäller att kvalificera sponsring som representation finns två typfall. I den första 
gruppen ingår sådana fall där sponsorn som motprestation för ett bidrag erhåller entrébil-
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jetter eller liknande. Sponsorn överlämnar sedan dessa i form av representation till en kund 
eller leverantör. I dessa fall är rättsläget principiellt klart, avdragsrätt föreligger när ”(i) mot-
prestationen i enlighet med Pharmaciadomen är av sådan storlek och karaktär att gåva inte 
föreligger, samt (ii) kravet i 16 kap. 2 § IL på skälighet ifråga om representationskostnader 
är uppfyllt”. 

I den andra gruppen ingår fall då ”den sponsrade och den mot vilken sponsorn represente-
rar är ett och samma subjekt”.188 Praxis från denna grupp är väldigt begränsad och det finns 
i princip endast ett enda renodlat avgörande.189  Detta fall behandlas nedan. 

4.5.1 Sponsring som representation 

RÅ 1982 1:9 gällde bolaget AB Bacho som yrkade avdrag för ett bidrag till den polska sjuk-
förvaltningen. Bidraget gavs i form av en ambulans som var försedd med bolagets namn 
och målad i dess färger. Bolaget som bedrev en ventilationsverksamhet hade lämnat ambu-
lansen i samband med ett avslutat ventilationsbygge i Warszawas kongresshotell. De ansåg 
att kostnaden för ambulansen borde vara avdragsgill då den var att ses som en driftkostnad 
i form av reklam. 

RR anförde att bolagets verksamhet bestod av ventilationstillverkning och inte att tillverka 
eller sälja ambulanser. Överlämnandet av ambulansen var därför att ses som en ren repre-
sentationsgåva. För avdragsrätt krävs då enligt 16 kap. 2 § IL ett omedelbart samband mel-
lan gåvan och bolagets verksamhet. RR ansåg att tillräckligt samband inte förelåg och neka-
de AB Bacho avdrag. 

En intressant fråga är när ett omedelbart samband föreligger då inget samband med pro-
duktionen eller försäljningen finns, som i fallet ovan. Påhlsson konstaterar att t.ex. en af-
färshandling enligt lagens krav skulle kunna medföra att ett omedelbart samband uppstår. 
Det är dock osäkert om detta gäller eller inte då praxis på området inte är tillräckligt klar. 190 

”Oavsett hur det förhåller sig med denna fråga kan det för sponsringskostnadernas del 
konstateras, att avdragsrätten för representation gentemot den sponsrade troligen är så be-
gränsad att sponsringskostnader i praktiken måste kvalificeras som reklam/PR-, personal- 
eller FoU-kostnader, för att alls vara avdragsgill.”191 

Det kan ibland vara svårt att avgöra var gränsen går mellan reklam/PR och representation. 
En vanlig avgränsning är att representation normalt endast riktar sig mot ett mindre antal 
personer.192 Det framgår av praxis att sponsring inte är avdragsgill som reklam- eller PR-
kostnader om reklamen endast riktar sig till anställda, affärskontakter eller någon annan be-
gränsad grupp.193 Sponsringen kan dock vara avdragsgill som representationskostnad om 
ett omedelbart samband mellan verksamheten och representationen föreligger. 
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Begreppet representationskostnader bör ses som utgifter varigenom någons levnadskostna-
der betalas, t.ex. då en kund eller leverantör bjuds på middag, teater eller dylikt.194 Vidare är 
dessa kostnader ensidiga, d.v.s. att det inte krävs någon direkt motprestation. Motprestatio-
nen består istället av att ett gynnsamt affärsklimat skapas genom att representationen möj-
liggör goda förutsättningar för affärer, representation kan därmed sägas ha med förväntade 
effekter att göra 195 

Det bör påpekas att RÅ 1982 1:9 inte kan ges för mycket betydelse då det avsåg ett udda 
gränsfall, därmed är dess prejudikatvärde begränsat.196 

4.5.2 Sammanfattning 

Representationsbegreppets karaktär kan sammanfattas att avse situationer där ”(i) levnads-
kostnader för en relativt snäv adressatskrets bestrids, (ii) utan krav på direkt motprestation, 
(iii) i syfte att skapa en gynnsam atmosfär för inledande eller upprätthållande av affärsför-
bindelser”.197 

Dock har begreppet ännu inte fått en entydig definition i praxis, därmed bör det inte dras 
alldeles för stora slutsatser av det ovan nämnda. Som sagt så var RÅ 1982 1:9 ett udda 
gränsfall, det vanligaste fallet torde vara att sponsorn som motprestation för ett bidrag er-
håller entrébiljetter eller liknande och sedermera överlämnar dessa i form av representation 
till en kund eller leverantör. För detta fall är rättsläget principiellt klart efter Pharmaciamå-
lets förtydligande.198 

                                                 

194 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 125. 

195 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 125-126. 

196 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 127. 

197 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 126-127. 

198 Påhlsson, Robert Sponsring, s. 127. 



  

 41 

5 Vissa rättsjämförelser 

5.1 Allmänt 
Föreningen Kultur och Näringsliv har under 2001 genomfört en jämförande studie om av-
dragsrätten för kultursponsring i Danmark, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Jag 
kommer i detta kapitel att redogöra för denna studie. Syftet med redogörelsen är att försö-
ka utröna nya synsätt att se på sponsring och finna alternativa lösningar för hur man kan 
reglera avdragsrätten för sponsring.  

5.2 Danmark 
I Danmark finns det som i Sverige inga regler som särskilt reglerar avdragsrätten för spons-
ring. Däremot finns det en särskild bestämmelse som reglerar avdragsrätten för reklamut-
gifter. Dessa utgifter är avdragsgilla då de står i rimlig proportion till reklamvärdet. En vik-
tig skillnad mot Sverige som studien visar är att det i Danmark inte görs någon skillnad 
mellan direkta och indirekta motprestationer. Bedömningen om en reklamkostnad är av-
dragsgill utgår istället från om denna är kommersiellt motiverad, är den det är den avdrags-
gill vare sig reklamen består en reklamskylt eller är imageskapande.199  

Rättspraxis på området uppfattas som mycket generös enligt studien. Detta visar sig genom 
att i de flesta fall där avdrag nekats har det rört sig om små verksamheter där en koppling 
mellan ägarens fritidsintressen och föremålet för sponsring kunnat ifrågasättas.200 

Vidare visar studien att den danska lagstiftningen innehåller regler som gör det möjligt att 
”få avdrag för gåvor till välgörande ändamål eller till att betala löpande driftkostnader hos 
vissa specifikt uppräknade föreningar och stiftelser”. Detta gäller dock i viss inskränkt om-
fattning. Dessa regler gör att Danmark undviker det gränsdragningsproblem mellan icke 
avdragsgilla gåvor och sponsringsbidrag som ofta uppstår i Sverige.201 

Skattelagstiftningen i Danmark utgör inte, till skillnad mot Sverige, något hinder mot att 
kulturområdet erhåller sponsringsbidrag genom direkt eller imageskapande reklam. Den 
danska staten ser positivt på att näringslivet och kulturen interagerar på detta sätt.202 

Studien sammanfattar rättsläget genom att konstatera att lagstiftningen som reglerar av-
dragsrätten i Sverige och Danmark i princip inte skiljer något vidare men att Danmark till-
lämpar den annorlunda. Det som skiljer sig är att Danmark har anpassat sin praxis bättre 
till dagens marknadsföringsmetoder genom att tillerkänna att imageskapande sponsring och 
traditionell reklam via annonser eller reklamsyltar har samma kommersiella värde. Spons-
ringskostnader är således avdragsgilla om de är kommersiellt motiverade, om de är direkta 
eller indirekta saknar helt betydelse.203 
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5.3 Storbritannien 
Sponsring är enligt de brittiska reglerna avdragsgill om kostnaden är ”wholly and exclusive-
ly for the purpose of trade”. Detta kan liknas med vad som sägs i 16 kap 1 § IL d.v.s. att 
kostnaden är avdragsgill om den är till för att förvärva eller bibehålla inkomster.204 

Studien visar vidare att den brittiska lagstiftningen innehåller regler som tillåter avdrag för 
donationer, gåvor och s.k. patronage till allmännyttiga föreningar. För företagen blir det i 
princip ingen skillnad om ett sponsringsbidrag är avdragsgillt som sponsring eller som gåva 
eftersom kostnaden är densamma företagsekonomiskt och det är neutralt inkomstskatte-
rättsligt. Mottagarna är vanligtvis inte skatteskyldiga för gåvorna.205 

Dessa regler infördes under år 2000 och är således relativt nya. I en broschyr från Skatte-
myndigheten sammanfattas bakgrunden till reglerna enligt följande:206 

”The Government wants to recognise and encourage this private support, to complement 
the substansial public money it provides for the arts, museums and heritage. The new tax 
regime for giving to charities… gives that encouragement a practical form. From April 
2000, the tax rules for giving to charities are being greatly simplified and improved. This 
will benefit charities an all areaas of good work. It provides a particular opportunity for cul-
tural charities”.207 

Av studien framgår att det aldrig varit tal om att göra någon distinktion mellan direkta och 
indirekta motprestationer, inte ens innan den nya lagstiftningen kom. Imageskapande mot-
prestationer ses självklart som avdragsgilla om de är kommersiellt motiverade. Vidare görs 
ingen skillnad mellan kultur- och idrottssponsring.208 

Studien sammanfattar rättsläget genom att nämna att den situation som uppstod i Pharma-
ciamålet aldrig skulle kunna uppstå i Storbritannien. Den brittiska lagstiftningen hade troli-
gen istället medgett avdrag för hela kostnaden som en rörelsekostnad. Den del av bidraget 
som eventuellt överskridit motprestationens värde hade ansetts vara en avdragsgill gåva.209 

5.4 Tyskland 
Tysklands lagstiftning påminner om ovan nämnda länders lagstiftning. Sponsringskostna-
der är avdragsgilla om de är rörelsekostnader. Inte heller Tyskland gör någon skillnad mel-
lan direkta och indirekta motprestationer. Sponsring är således alltid avdragsgill så länge 
den är kommersiellt motiverad, även om motpresstationen endast består i att förbättra 
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sponsorns goodwill. Motprestationen måste dock även i Tyskland stå i rimlig proportion till 
det lämnade sponsringsbidraget.210 

Studien visar att det tidigare i Tyskland fanns anvisningar som uppställde ett krav på att 
sponsringskostnaden skulle ha en viss koppling till verksamheten, vilket var mycket likt det 
krav på samband som kommit till uttryck i Pharmacia- och Falconmålet. Denna anvisning 
omformulerades dock till nuvarande innehåll eftersom kravet på koppling missgynnade 
t.ex. sponsring av kulturen och medförde tillämpningssvårigheter.211 

Som synes har Tyskland haft liknande problem med avdragsrätten som Sverige har. Skill-
naden är att man i Tyskland förstod att modern marknadsföring medför nya svårigheter 
och att en gammal lagstiftning som inte uppdateras blir svårt att tillämpa. Förändringen av 
lagstiftningen har både av skattskyldiga och domstolar uppfattats som en förbättring.212 

Vidare visar studien att det i Tyskland finns möjlighet att under vissa förutsättningar få göra 
avdrag för gåvor till allmännyttiga ändamål. Företag får avdrag för 2 promille av omsätt-
ningen. Dessa regler underlättar gränsdragningen mellan icke avdragsgill gåva och avdrags-
gill rörelsekostnad eftersom gränsfallen blir färre och lättare att hantera.213 

5.5 Frankrike 
Enligt studien införde Frankrike 1987 en lag för ”utvecklandet av sponsring”. Detta gjorde 
att man nu har klarare regler för vad som gäller vilket uppfattas som positivt av både av 
kultur, näringsliv och rättstillämpande myndigheter.214 

Sponsring kan i Frankrike ske på olika sätt. Gåvor är avdragsgilla för företag men får inte 
överstiga 2.25 promille av företagets omsättning. Sker gåvan till ett allmännyttigt ändamål 
är gränsen istället 3.25 promille av omsättningen.215 

Fram till början av 2000 gällde i Frankrike för avdragsrätten att det verkligen var fråga om 
en gåva, eventuella motprestationer i alla former betydde att avdragsrätten gick förlorad. 
Då denna regel var ytterst krånglig att upprätthålla tillåts nu begränsade motprestationer, 
dessa får enligt praxis inte överstiga 25% av gåvans värde.216  

I studien nämns även att avsättningar till företagsanknutna fonder med kulturella ändamål 
är avdragsgilla för företag enligt samma regler som gäller för gåvor. Vidare kan företag ock-
så investera i konst med avdragsrätt. Konst som köps från en levande konstnär ger rätt att 
göra avdrag med 10% per år av inköpsvärdet. Även om köpet sker från en död konstnär får 
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företaget göra avdrag men då krävs det också vid tioårsperiodens utgång att konstverket 
överlämnas till staten.217 

Sponsring kan också ske genom att bidraget är avdragsgillt som rörelsekostnad. Motpresta-
tionen måste vara proportionerlig med bidraget men däremot krävs inget samband mellan 
sponsorns och mottagarens verksamheter. En motprestation som endast är imageskapande 
är därmed avdragsgill så länge den motsvarar sponsringskostnaden.218 

Enligt studien fungerar det franska systemet bra. Som exempel nämns att det är relativt få 
tvister som gäller avdragsrätten för sponsring. Till skillnad mot Sverige blir gränsfallen mel-
lan icke avdragsgill gåva och avdragsgill sponsring färre, detta tack vare den begränsade 
möjligheten till avdrag för gåvor som finns. Även förutsebarheten är betydligt bättre i 
Frankrike.219 
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6 Hur bör sponsring regleras? 

6.1 Allmänt 
Som tidigare nämnts finns det inga särskilda regler i skattelagstiftningen som reglerar av-
dragsrätten för sponsring utan det regleras av de allmänna reglerna i IL och av praxis. Det 
har under åren förts fram kritik mot denna reglering av sponsring genom bl.a. motioner 
och artiklar. I detta avsnitt presenteras diverse åsikter om den nuvarande regleringen av 
sponsring och hur det bör regleras. Min egen åsikt redogörs i slutsatsen. 

6.2 Skatteutskottet och regeringen 

6.2.1 2001/02:SkU21 

I skatteutskottets betänkande 2001/02:SkU21 behandlas motionsyrkanden som gäller av-
dragsrätten för sponsring av kultur.  

I motion Sk241 menade Elisabeth Fleetwood m.fl. att gällande rätt är oklar och föråldrad, 
och vidare att avgörandet i Pharmaciamålet påverkat sponsring mellan näringslivet och kul-
tur negativt. De ansåg att all sponsring skall betraktas som avdragsgill marknadsföring och 
att ”lagtexten måste vara så tydlig att det framgår att sponsringskostnaden är en avdragsgill 
kostnad under förutsättning att sponsorn erhåller en motprestation direkt eller indirekt”.220 

Tasso Stafilidis m.fl. ansåg i motion Sk374 att kulturinstitutionerna/kulturgrupperna är i 
underläge jämfört med företagen. Reglerna för sponsring borde därför ändras och göras 
tydligare. Även i motion Kr339 framfördes att tydligare regler krävs för sponsring. Detta 
”så att inte  företag avstår från sponsring på grund av osäkerhet om skattemyndigheten 
godkänner avdragen”.221 

Ana Maria Narti m.fl. menade i motion Kr419 att kravet på direkt koppling mellan spon-
sorns och sponsormottagarens verksamhet borde avskaffas. Detta för att underlätta spons-
ring av kultur. I motion Kr422 uttrycktes en liknande mening av Matz Hammarström m.fl. 
De ansåg att det föreligger oförutsägbarhet vad gäller indirekta motprestationer och att det-
ta borde undanröjas genom en lagändring. Denna lagändring borde ske genom en ny lag-
text där begreppet sponsring definieras i Inkomstskattelagen.222 

Skatteutskottet fann med utgångspunkt i den kritik som framförts i motionerna ovan att 
regeringen borde göra en prövning av reglerna kring den skattemässiga behandlingen av ut-
gifter i samband med sponsring. 

”Det har bl.a. framhållits att sponsring som är ägnad att förbättra ett företags image i en 
kundgrupp inte beaktas tillräckligt i gällande rätt. Regeringen bör även pröva om reglerna 
behöver göras tydligare för att det skall vara lättare att i förväg bedöma den skattemässiga 
behandlingen av en sponsring. En utgångspunkt för prövningen bör vara att reglerna skall 
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vara neutrala med avseende på vilket ändamål som sponsringen avser, och undersökningen 
bör belysa om även en indirekt koppling mellan sponsorns och sponsormottagarens verk-
samheter skulle kunna godkännas. Det bör också vara en utgångspunkt att principen om 
avdragsförbud för gåvor skall ligga fast.”223 

6.2.2 Skr. 2002/03:175 

Med anledning av skatteutskottets betänkande återkom regeringen till riksdagen i juni 2004 
med sina överväganden och slutsatser angående avdrag för sponsring.  

Regeringen ansåg att regeln i 16 kap. 1 § IL inte i sig var otydlig eller brast i neutralitet bara 
för att förutsebarheten ibland var dålig.  De menade att det för nya slag av utgifter var na-
turligt att förutsebarheten var sämre än för äldre rättsregler eftersom det till en början sak-
nas vägledande rättspraxis.224 

Vidare ansåg regeringen att man borde kunna beakta imageskapande sponsring mer i prax-
is, så länge avdragsförbudet för gåvor inte inskränks. Det fanns inga hinder mot att rättsut-
vecklingen går mot en större öppenhet gällande motprestationens karaktär och därmed föl-
jer utvecklingen inom företagen. Vid värderingen av direkta eller indirekta motprestationer 
som ingår i sponsorns marknadsföring eller reklam, finns inga hinder mot att ta hänsyn till 
att sponsorn kan erhålla värden utöver de som kan knytas till de enskilda motprestationer-
na, värderade som om de hade köpts anonymt på marknaden av något företag som erbju-
der liknande tjänster och nyttigheter.225 

Enligt regeringen hindrar således inte gällande regler och rättspraxis att det i det enskilda 
fallet görs en nyanserad bedömning av avdragsrätten för sponsring och att hänsyn tas till de 
särdrag som uppstår vid sponsring jämfört med andra kostnader i företaget. Att förutse-
barheten i olika situationer uppfattas som dålig förstods av regeringen. De menade dock att 
det är mycket svårt att i en lagtext med generell utformning precisera vad som utgör en di-
rekt eller indirekt motprestation och hur denna skall värderas.226 

Om avdragsrätten för sponsring skulle regleras särskilt hade det krävts att bestämmelsen 
inte åsidosatt andra bestämmelser i IL som t.ex. avdragsförbudet för gåvor. Regeringen an-
såg att det i princip var omöjligt att utforma regler om avdragsrätt för sponsring som ute-
sluter gränsdragningsproblem och som samtidigt täcker alla fall där avdrag skall få göras. 
De ansåg vidare att en särreglering skulle kunna få motsatt effekt mot vad som avsetts ge-
nom att rättsläget och rättstillämpningen låses till lagtexten. Trots de tolkningssvårigheter 
nuvarande lagstiftning kan medföra menade regeringen att det var att föredra framför en 
särreglering som även den ger upphov till tolkningsproblem och som hindrar rättsutveck-
lingen.227 
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Regeringen kom till slutsatsen att det inte borde införas särskilda regler för avdrag för 
sponsring. För att komma till rätta med tolkningssvårigheter ansåg regeringen istället att 
Skatteverket borde utfärda rekommendationer på sponsringsområdet.228 

6.2.3 2004/05:SkU6 

Efter att skatteutskottet tagit del av regeringens skrivelse ansåg de att det var bättre att för-
söka komma till rätta med eventuella tolkningsproblem genom rekommendationer som 
Skatteverket utfärdar och att avvakta utvecklingen i rättspraxis än att försöka utforma detal-
jerade lagregler om sponsring.229 Utskottet föreslog att Riksdagen borde avslå motionsyr-
kandena. 

6.3 Avdrag för sponsring? 
Jag kommer i detta avsnitt behandla Brita Munck-Perssons artikel ”Avdrag för sponsring?” 
i vilken hon undersöker rättsläget efter RR:s dom i Pharmaciamålet. 

Hon börjar med att konstatera att det än så länge inte getts ut några rekommendationer av 
Skatteverket på området, vilket både regeringen och riksdagen utgick ifrån. Däremot har 
Skatteverket gett ut en styrsignal om avdragsrätten för sponsring. Detta behöver dock inte 
vara någon nackdel, rekommendationer har visserligen större betydelse än en styrsignal 
men är svårare att ändra eller återkalla vilket gör att en styrsignal medför större flexibili-
tet.230 

Munck-Persson är kritisk till det krav på proportionalitet mellan motprestationen och 
sponsringen som uppställs i Skatteverkets styrsignal. Hon frågar hur Skatteverket och dom-
stolarna skall klara av att avgöra detta. Speciellt vid kultursponsring uppstår problem efter-
som det är svårt att finna en adekvat prisjämförelse, t.ex. om ett företag sponsrar Operan 
går det inte att jämföra vad ett företag som sponsrar Dramaten eller Folkoperan betalar. 
Det sponsringsbeloppet som ett företag erlägger borde, mer eller mindre, automatiskt mot-
svara värdet av avtalad motprestation. Gåva skall endast vara förhanden då det är uppen-
bart att ett missförhållande råder mellan prestationerna, bevisbördan för detta bör ligga på 
Skatteverket.231 

Som avslutning säger Munck-Persson att hon håller med regeringen och riksdagen att det 
är svårt, kanske omöjligt, att särreglera sponsring på ett sätt som blir tillräckligt precist. 
Dock har Regeringsrättens efter avgörandet 2000 inte kommit med någon ny dom på om-
rådet och någon balanserad rättsutveckling har inte skett. Svaret på detta problem är att: 

”Skatteverket måste utfärda en mer nyanserad styrsignal som utgår från att de sponsor-
pengar som företagen (åtminstone publika företag) satsar inte utgör gåva. Gåva skall anses 
föreligga endast i undantagsfall, om det föreligger ett uppenbart missförhållande mellan 
sponsorns bidrag och avtalad motprestation. Om Skatteverket sedan efterlever en sådan 

                                                 

228 Skr. 2002/03:175, s. 13. 

229 2004/05:SkU6, s. 9. 

230 Munck-Persson, Brita Avdrag för sponsring?, Svensk Skattetidning 2006:1, s. 44. 

231 Munck-Persson, Brita Avdrag för sponsring?, Svensk Skattetidning 2006:1, s. 45-46. 
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mer nyanserad styrsignal så uppkommer i de flesta fall inte några processer och såväl Skat-
teverket som domstolarna slipper göra bedömningar de inte är lämpade att göra.”232 

6.4 Föreningen Kultur och Näringsliv 
Föreningen Kultur och Näringsliv anser att det är angeläget att rättsläget klargörs på ett 
tydligt sätt.233 Det bästa sättet att genomföra detta på är genom att särskilt reglera och defi-
niera sponsring i IL, förslagsvis genom följande bestämmelse: 

”Avdragsgill sponsring 

Sponsring är en avdragsgill kostnad under förutsättning att sponsorn erhåller en motsva-
rande direkt eller indirekt motprestation. Kostnaden är dock endast avdragsgill om det inte 
är uppenbart att det råder ett missförhållande mellan sponsorbidraget och motprestatio-
nen.”234 

Föreningen Kultur och Näringsliv menar att denna bestämmelse uppfyller flera syften, t.ex. 
så påverkar den inte avdragsförbudet för gåvor och inte heller några andra skatterättsliga 
regler. Den bygger till stor del på rättspraxis som uppkommit på området. Vidare anser de 
att bestämmelsen utan problem kan föras in i IL, vilket skulle leda till ökad förutsebarhet.235 

I och med denna bestämmelse skulle skattelagstiftningen bättre stämma överens med de 
skattskyldigas uppfattning. Detta eftersom även olika former av indirekta motprestationer, 
som är kommersiellt motiverade, skall behandlas som övriga rörelsekostnader. 

Den andra meningen i bestämmelsen har till syfte att skapa en bevisbörderegel som skall 
undanröja svårbedömda gränsfall. Begreppet ”uppenbart missförhållande” medför att Skat-
teverket inte tvingas till affärsmässiga överväganden om vad som kan anses vara godtagbara 
rörelsekostnader. På detta sätt krävs ingen förändring av lagstiftningen vad gäller avdrags-
förbudet för gåvor. 

6.5 Stockholms Handelskammare 
Stockholms Handelskammare anser att skattereglerna för sponsring är omotiverat restrikti-
va och vidare att förutsebarheten på området är alldeles för oklar.236 Därför lämnade de den 
21 november, en vecka sedan i skrivande stund, ett förslag om ändrade regler för sponsring 
till regeringen. 

Förslaget består i att en ny lagtext införs i IL, och är utformat på ett sådant sätt att det 
omedelbart kan skickas ut på remiss vilket gör att de nya reglerna kan träda i kraft med ver-
kan redan från och med den 1 januari 2007. De förändringar i IL som föreslås är att en ny 

                                                 

232 Munck-Persson, Brita Avdrag för sponsring?, Svensk Skattetidning 2006:1, s. 47-48. 

233 Föreningen Kultur och Näringsliv, Jämförande studie, s. 4. 

234 Föreningen Kultur och Näringsliv, Jämförande studie, s. 12. 

235 Föreningen Kultur och Näringsliv, Jämförande studie, s. 12. 

236 Stockholms Handelskammare, Förslag om förändrade regler för sponsring, s. 14. 
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bestämmelse om rätt till avdrag för utgifter för marknadsföring införs i 16 kap. 9a § IL till-
sammans med en ny rubrik och att en andra mening läggs till i 9 kap. 2 § 2 st. IL.237 

”Vi utesluter inte att det av oss framlagda förslaget kan komma att leda till gränsdragnings-
problem, men de problemen är – jämfört med gällande rättsläge – av marginell karaktär 
och dessutom inom ett relativt snävt område.” 238 

6.5.1 16 kap. 9a § IL 

Föreslagen lagtext skall ha följande lydelse: 

”16 kap.  

Utgifter för marknadsföring 

9a § IL 

Utgifter för marknadsföring som har eller kan antas få betydelse för näringsverksamheten 
skall dras av.” 239 

Rättstillämpningen idag är så att när det finns direkta motprestationer är möjligheten till 
avdrag bra men vid indirekta motprestationer är möjligheten liten. Stockholms Handels-
kammare anser att domstolarna i rättspraxis synes värdera motprestationerna med utgångs-
punkt i det sponsrade subjektet istället för att låta värdet för sponsorn vara avgörande för 
avdragsrätten. Detta leder till att företagen förlorar rätt till avdrag för utgifter som egentli-
gen uppfyller kraven i 16 kap. 1 § IL.240 

Formuleringen ”har eller kan antas få betydelse för näringsverksamheten” används för att 
klargöra avdragsrättens omfattning. Handelskammaren vill med denna formulering klargöra 
att även immateriella värden som sponsorn betalar för skall beaktas vid avdragsbedöm-
ningen. Vidare klargör regeln vilken nivå bevisningen måste ligga på.241 

Reglerna idag strider mot en viktig utgångspunkt i skattereformen 1990 om att skattesyste-
met skulle vara neutralt. Eftersom avdragsrätten för sponsring allmänt sett är restriktivare 
än för andra marknadsföringskostnader påverkar det säkerligen företagens val av mark-
nadsföring. Således är skattesystemet inte neutralt angående valet av marknadsföringsåt-
gärd.242 

Vidare anser Handelskammaren att det idag är alldeles för svårt för företag att visa att ett 
avtal om sponsring är affärsmässigt. Avsikten med denna nya bestämmelse är att företagar-
na skall få viss bevislättnad. Detta genom att det skall vara tillräckligt att företaget doku-
menterat beslutsgången och att det av detta framgår på vilka grunder beslutet om sponsring 
tagits. Bestämmelsen är vidare tänkt att komma tillrätta med bristen på neutralitet. Den bör 
                                                 

237 Stockholms Handelskammare, Förslag om förändrade regler för sponsring, s. 3. 

238 Stockholms Handelskammare, Förslag om förändrade regler för sponsring, s. 3. 

239 Stockholms Handelskammare, Förslag om förändrade regler för sponsring, s. 4. 

240 Stockholms Handelskammare, Förslag om förändrade regler för sponsring, s. 14. 

241 Stockholms Handelskammare, Förslag om förändrade regler för sponsring, s. 16. 

242 Stockholms Handelskammare, Förslag om förändrade regler för sponsring, s. 15. 
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leda till en fördelning av företagens utgifter för marknadsföring som enbart är baserade på 
affärsmässiga grunder. Detta genom att alla värden som sponsorn erhåller via sponsringen 
skall beaktas vid bedömningen av om avdragsrätt föreligger. Således skall bestämmelsen 
omfatta all marknadsföring. Sist menar Handelkammaren att en presumtion skall föreligga 
att sponsorn tillförs värden i sådan utsträckning att hela utgiften är avdragsgill.243 

6.5.2 9 kap. 2 §  

Föreslagen lagtext skall ha följande lydelse: 

”9 kap.  

2 § IL 

Den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av. 

Utgifter för gåvor, premier för egna personliga försäkringar samt avgifter till kassor, före-
ningar och andra sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i räknas som utgifter 
enligt första stycket.  
En utgift som är affärsmässigt betingad utgör inte gåva.” 244 

Detta tillägg, andra meningen, skall klargöra att utgifter som är affärsmässigt betingade fal-
ler utanför avdragsförbudet för gåvor. Utformningen av meningen gör att då Skatteverket 
och den skattskyldige har olika uppfattning i frågan faller det på Skatteverket att visa att av-
dragsförbudet är tillämpligt.245 

Handelskammaren anser att utgifter för sponsring som är affärsmässigt betingade skall ute-
sluta att gåvoavsikt föreligger. Eftersom affärsmässigt betingade utgifter undantages från 
avdragsförbudet för gåvor underlättas den ibland problematiska gränsdragningen mellan 
omkostnad och gåva. Regeln klargör således när avdragsförbudet för gåvor är tillämpligt el-
ler ej.246 
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7 Slutsats 
Syftet med denna magisteruppsats är att utreda gällande rätt beträffande när sponsring är 
avdragsgill, vilket är problematiskt bl.a. av det skälet att det inte finns någon enhetlig accep-
terad definition av uttrycket sponsring. Av det skälet är ytterligare en avsikt med uppsatsen 
att ge förslag på en enhetlig (skatterättslig) definition av uttrycket. Vidare utreds förslag de 
lege ferenda. 

Gällande rätt beträffande när sponsring är avdragsgill har redan utretts ovan och kommer 
således inte utredas ytterliggare i detta avsnitt. 

Mitt förslag på en enhetlig (skatterättslig) definition av uttrycket sponsring är följande:  

Sponsring är ett affärsmässigt avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där 
sponsorn förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjäns-
ter och den sponsrade tillhandahåller motprestationer i form av rättigheter och/eller andra 
ekonomiska värden som förväntas leda till ett förbättrat resultat genom exempelvis expo-
nering av varumärke, förbättrad image eller goodwill. 

Denna definition bygger till viss del på ICC:s och Statskontorets definitioner vilka behand-
lats tidigare. Till att börja med betonas i denna definition att sponsring är ett affärsmässigt 
avtal. Detta eftersom jag anser att det är viktigt att klargöra att sponsring inte skall ses som 
en gåva utan som en affärsmässigt betingad marknadsföringsåtgärd. Att jag i definitionen 
endast skriver motprestationer, och inte ens nämner direkta eller indirekta, beror på att jag 
anser att det inte skall göras någon skillnad mellan dessa utan de skall behandlas lika. I defi-
nitionen nämns sedan att sponsring förväntas leda ett förbättrat resultat, detta för att klart 
förtydliga att sponsring inte rör sig om någon benefik transaktion utan att det används av 
företag för att få ökade ekonomiska fördelar. Avslutningsvis ges några exempel på motpre-
stationer. Enligt min mening förklarar denna definition tydligt vad sponsring är. 

Jag kommer nu först beakta de lege lata och sedan att ge förslag de lege ferenda. 

Efter Pharmacia- och Falconmålet anser jag att rättsutvecklingen på sponsringsområdet har 
stannat upp. Genom dessa domar klarnade rättsläget på området, men det råder fortfarande 
stor osäkerhet.  

En stor bidragande orsak till osäkerheten anser jag vara att det krävs viss anknytning mellan 
sponsorns och den sponsrades verksamheter när sponsorn erhåller indirekta motprestatio-
ner. Förutsebarheten angående denna anknytning är alldeles för dålig. I rättsfallen jag un-
dersökt i denna uppsats verkar gränsdragningen mellan om tillräcklig anknytning finns eller 
inte vara väldigt svår att göra.247  

Jag håller med i kritiken om att detta krav på anknytning vad gäller indirekta motprestatio-
ner strider mot ett modernt synsätt på sponsring och marknadsföring. I dagens samhälle är 
det inte alltid viktigast för företag att ha den bästa produkten, utan många gånger är det 
istället viktigast att ha den bästa imagen. Sponsring är som sagt ett relativt nytt sätt för 
marknadsföring som är väldigt bra att använda för företag när de vill förbättra sin image el-
ler goodwill. Indirekta motprestationer borde därför tillerkännas samma värde som direkta 
motprestationer, och detta krav på anknytning borde avskaffas. Att indirekta motprestatio-
ner inte beaktas tillräckligt följer av Pharmaciamålet i vilket RR nämner att även om spons-
                                                 

247 Se t.ex. RÅ 2000 ref. 31 II, KRSu mål nr 4813/84 och RÅ 1976 ref. 127 I. 
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ring är kommersiellt motiverad genom att den är ägnad att förbättra sponsorn goodwill inte 
i sig innebär att sponsringen förlorar sin karaktär av gåva.  

Nuvarande reglering av sponsring leder till att kultursponsring ”diskrimineras” jämfört med 
idrottssponsring. Detta eftersom kultursponsring oftast är av image- eller goodwillskapande 
karaktär då det inte passar att hänga upp reklamskyltar på teatern, operan, konstutställning-
ar m.m. Genom att det är ytterst svårt att få avdrag för sponsring där sponsorn får indirek-
ta motprestationer blir det lätt så att företag istället väljer idrottssponsring eftersom de då 
får direkta motprestationer och chanserna till avdrag ökar.  

Av rättsjämförelserna ovan i denna uppsats kan man se att inget av de undersökta länderna 
i sin reglering av sponsring gör någon skillnad på direkta och indirekta motprestationer. Jag 
anser att det är dags att Sverige anpassar sig efter den utveckling som skett på marknadsfö-
ringsområdet och efter skattskyldigas uppfattning av sponsring. Nämligen att image- och 
goodwillskapande sponsring skall tillerkännas samma kommersiella värde som traditionell 
reklam t.ex. annonser och reklamskyltar. Att göra skillnad mellan direkta och indirekta 
motprestationer känns enligt mig som ett väldigt föråldrat synsätt, jag anser att dessa skall 
behandlas lika. Så länge ett företag kan ge skäl för en kostnad på affärsmässiga grunder bör 
inte valet av marknadsföringsinstrument påverka avdragsrätten. I de undersökta länderna i 
rättsjämförelsen synes man från politiskt håll känt sig tvungen att uppmuntra sponsring, 
detta p.g.a. näringslivets samhällsansvar. Intressant är att Påhlsson menar att det i Sverige 
på kultur- och idrottsområdet börjat ske en förskjutning av ansvaret vem som skall bekosta 
dessa, näringslivets ansvar ökar medan statens minskar. Om staten således uppmuntrar 
sponsring kan ansvaret för dessa områden flyttas över på näringslivet, som samtidigt med-
för en motsvarande ansvarsbefrielse för den offentliga sektorn. 248 

Tyskland hade tidigare ett liknande krav på anknytning. Men då denna koppling ansågs 
klart missgynna sponsring av kulturen och medförde tillämpningssvårigheter togs detta 
krav bort. Både skattskyldiga och rättstillämpande myndigheter har uppfattat detta som en 
betydande förbättring.249 

Intressant är vidare att många av länderna i rättsjämförelsen ovan relativt nyligen har för-
ändrat och anpassat sin lagstiftning om avdragsrätt för sponsring. En viktig skillnad i Sveri-
ge mot dessa länder är dock att alla dessa tillåter avdrag för gåvor i vissa begränsade fall.250 

Regeringen menade i Skr. 2002/03:175 att det bästa för att komma tillrätta med regleringen 
av sponsring vore att Skatteverket utfärdade rekommendationer på området, vilket riksda-
gen sedermera höll med om. Trots att detta är över två år sedan har inga rekommendatio-
ner getts ut, däremot har en styrsignal getts ut. Jag anser, liksom många andra, att denna 
styrsignal är en stor besvikelse. För det första säger de att sponsring används i dagligt tal 
som en samlingsbeteckning för ekonomiska bidrag från företag till idrott, kultur eller annan 
allmännyttig verksamhet. Detta tolkar jag som att de uppfattar sponsring mer som en gåva 
än som ett affärsmässigt avtal. Vidare anser de att image- och goodwillskapande sponsring 
alltid utgör gåva.   
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Regeringen förklarade vidare i Skr. 2002/03:175 att den dåliga förutsebarheten på området 
berodde på att det för nya slag av utgifter inledningsvis saknas rättspraxis. Det kan jag hålla 
med om, men hur ska man göra om det inte kommer någon ny vägledande rättspraxis? Ef-
ter Pharmacia- och Falconmålet, vilka avgjordes för ca sex år sedan, har det inte kommit 
någon ny dom från RR som behandlat avdragsrätten för sponsring. Ett antal avgöranden 
från KR finns däremot. I dessa fall synes dock rätten presumera att en del av sponsringen 
utgör gåva och gör en skälighetsbedömning som normalt leder till avdrag mellan 10 och 50 
procent.251 Det är snabbt konstaterat att rättspraxis inte lyckats förbättra förutsebarheten på 
området. 

”De förhoppningar om en balanserad rättsutveckling som regeringen gav uttryck för har 
[inte] blivit verklighet.”252 

Jag anser med det ovan sagda i beaktande att det krävs en förändring av den nuvarande re-
gleringen för avdragsrätten för sponsring. 

Hur denna förändring skall ske är självklart problematiskt. Alternativen som nämnts i före-
gående kapitel är att införa ny lagtext i skattelagstiftningen (Föreningen Kultur och När-
ingsliv, Stockholms Handelskammare) eller att låta Skatteverket komma ut med en ny mer 
nyanserad styrsignal (Brita Munck-Persson). Regeringens och riksdagens alternativ har re-
dan undersökts ovan. Ytterliggare ett alternativ vore att RR avgör ett vägledande rättsfall på 
sponsringsområdet. Detta alternativ känns dock föga troligt, detta med tanke på att det gått 
ca sex år sedan domen i Pharmaciamålet och inget rättsfall på detta område avgjorts av RR 
sedan dess. 

Att låta Skatteverket komma med en ny mer nyanserad styrsignal känns som det smidigaste 
alternativet. Det skulle självklart förbättra rättsläget på området, men jag är ändå skeptisk 
till detta. Eftersom styrsignaler endast är bindande inom Skatteverket finns det således inget 
som säger att domstolarna kommer att rätta sig efter dessa. Positivt är självklart att styrsig-
naler synes vara relativt lätta att ändra och på det sättet får man en väldigt flexibel reglering. 
Med tanke på att sponsring idag är så pass utbrett och etablerat och vidare att förutsebarhe-
ten på området är dålig är min åsikt att ny lagtext är att föredra framför nya styrsignaler då 
jag tror det leder till bättre reglering. Jag föreslår således att det införs ny lagtext i skattelag-
stiftningen som reglerar sponsring. När detta är avklarat anser jag att Skatteverket ska 
komma ut med nya styrsignaler eller rekommendationer som kan hjälpa till med att ytterlig-
gare klargöra rättsläget. 

Regeringen menade i Skr. 2002/03:175 att det i princip är omöjligt att särskilt reglera 
sponsring som inte leder till gränsdragningsproblem, speciellt gränsdragningen mot gåva 
som riskerar att suddas ut, och som samtidigt täcker alla potentiella fall. En uppfattning 
som delades av riksdagen i 2004/05:SkU6. 

Både Föreningen Kultur och Näringsliv och Stockholms Handelskammare har dock ut-
format lagtext, se förra kapitlet, som de menar inte strider mot avdragsförbudet mot gåva.  

Jag anser att Förslaget från Stockholms Handelskammare är ett väldigt bra förslag. För det 
första görs ingen skillnad mellan direkta och indirekta motprestationer, vilket jag betonat 
vikten av ovan, och vidare går det snabbt och enkelt att införa den nya lagtexten i IL. En-
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ligt Stockholms Handelkammare kan den införas redan från och med årsskiftet. Lagtexten 
är vidare enligt mig mycket enkelt skriven vilket är bra för förutsebarheten, detta eftersom 
även små företagare utan juridisk hjälp kan begripa när avdragsrätt föreligger eller inte. Po-
sitivt angående begreppet ”har eller kan antas få betydelse” är att det redan är definierat då 
det används i 16 kap. 9 § IL för FoU-kostnader, vilket behandlats tidigare i uppsatsen, och 
således går hjälp att finna där. Jag håller med Stockholm Handelskammare om att det ge-
nom detta begrepp klargörs att alla motprestationer accepteras, vilket enligt min åsikt är 
bra. Alla motprestationer måste tillerkännas samma värde för att neutralitet skall föreligga. 

Jag anser vidare att det föreslagna tillägget i 9 kap. 2 § Il bör medföra att gränsdragnings-
problem mot icke avdragsgill gåva undviks förhållandevis bra. Så länge sponsringen är af-
färsmässigt betingad faller den utanför avdragsförbudet, vilket jag anser vara bra. På detta 
sätt undviks att rena gåvor blir avdragsgilla som sponsring medan all sponsring som är af-
färsmässigt betingad får dras av. Eftersom det uppställdes en presumtion i Pharmaciamålet 
att aktiebolags utgifter är affärsmässigt betingade ankommer det på Skatteverket att bevisa 
att så inte är fallet. Detta kan självklart leda till att en del företag försöker få avdrag för ut-
gifter som är gåvor och kan leda till en del gränsdragningsproblem, men jag kan inte se hur 
det kan bli krångligare än det är idag med nuvarande reglering. Jag tror att Skatteverket 
ganska snabbt utarbetar en metod för att snabbt och effektivt undersöka huruvida en utgift 
är affärsmässigt betingad eller ej. 

Min slutsats är att förslaget på ny lagtext från Stockholms handelskammare, eller lagtext 
med liknande utformning, införs i IL och att Skatteverket ger ut styrsignaler alternativt re-
kommendationer som ytterliggare klargör när sponsring är avdragsgill. 

Med största sannolikhet kommer nya regler om avdragsrätten för sponsring att införas 
inom en snar framtid. Detta eftersom det skett ett regeringsskifte och den nya borgerliga 
regeringen synes vara mycket mer positivt inställd till sponsring, speciellt av kultur. Enligt 
Kent Olsson, kulturpolitisk talesman för moderaterna, är de fyra borgerliga partierna över-
ens om att förändra reglerna för sponsring och det relativt snart.253 
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