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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att, med fokus på tolkningen och tillämpningen, utreda näringsidkarens 

utrymmet att få avdragsrätt för FoU-bidrag lämnade till statliga universitet och högskolor. 

Vidare ska det rådande rättsläget problematiseras samt en utredning göras huruvida denna 

avdragsrätt bör särregleras i en egen lagparagraf. 

Avdragsregeln för FoU-utgifter stadgas i 16 kap. 9 § IL. För att avdragsrätt ska föreligga 

krävs att: kostnaden kan kategoriseras som en FoU-utgift, att bidraget villkoras till att 

enbart avse FoU-verksamheten, att någon form av motprestation erhålls, samt att ett 

samband föreligger mellan FoU-verksamheten och bidragsgivarens näringsverksamhet. 

Tidigare var regeln i 16 kap. 9 § IL förenad med en forskningsförordning, vilken medgav 

en ovillkorad avdragsrätt för FoU-bidrag till universitet och högskolor. Förordningen 

upphävdes vid skattereformen 1991. Lagstiftarens avsikt var dock att förordningens 

funktioner: att förenkla förfarandet, att undvika tvister med Skatteverket, samt att öka 

förutsebarheten för den skattskyldige fortsatt skulle tillämpas genom en generösare praxis. 

Avdragsrätt för FoU-bidrag till universitet och högskolor har prövats i tre kammarrättsmål. 

I samtliga mål har avdragsrätt nekats då sambandskravet ansetts bristande. Då 

Regeringsrätten nekat prövningstillstånd i samtliga mål kan rättsläget tolkas som att i stort 

sett ett avdragsförbud råder för lämnande av FoU-bidrag till universitet och högskolor, för 

grundforskning inom t.ex. ekonomi. Kritik kan riktats mot att Sverige nu är tillbaka i det 

restriktiva rättsläge som förelåg innan särregleringen av FoU-avdragsregeln gjordes 1970. 

Därför är det nu hög tid att FoU-avdragsregeln ses över och korrigeras. Den specifika 

avdragsrätten för FoU-bidrag till universitet och högskolor bör även särregleras i en egen 

lagparagraf för att därigenom lätta upp det nu rådande restriktiva rättsläget. 
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Abstract 

The aim of the thesis is to, by focusing on interpretation and application, investigate the 

companies’ deductibility of R&D-contributions provided to public universities and 

colleges. The current legal position will be problematized and an investigation will be made 

whether the deductibility of R&D-contributions should be regulated in a separate article.  

The deduction rule for R&D-contributions is defined in Chapter 16 Article 9, Swedish 

Income Tax Act. For this rule to be applicable; the expense must be categorized as a R&D-

expense, the contribution must be conditioned to be used in R&D-activities exclusively, a 

counter performance must be received, and the R&D-activities must correlate with the 

contributors business.  

Before the Fiscal reform in 1991, a statute allowed unconditioned deduction for R&D-

contributions provided to universities and colleges. The functions of the statute were to 

simplify the proceedings, to avoid disputes with the Swedish Tax Agency, and to increase 

the predictability for the taxpayer. When the statute was abolished, the intention of the 

legislator was that these functions would remain through less restrictive case law. 

The Administrative Court of Appeal has in three cases discussed the deduction rule. In all 

three cases the correlation between the R&D-activities and the business activities had been 

too weak. When the appeal was denied by the Supreme Administrative Court, the present 

legal position must be concluded as there is a non-deductible of R&D-contributions to 



 

 

universities and colleges. The current legal position in Sweden is as strictly as it was before 

the regulation of the R&D deduction rule in 1970. Therefore, it’s necessary that the 

deduction rule will be ratified. The deduction for R&D-contributions to universities and 

colleges should be regulated in a separate Article, to form a less restrictive legal position.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU-verksamheten) är en växande del av den 

globala världsekonomin.1 Trots den då rådande lågkonjunkturen satsade världens 1000 

största investerare under 2008 totalt 532 miljarder dollar på FoU-verksamhet, vilket var en 

ökning med 5,7 % gentemot 2007.2 Sverige intar internationellt sett en ledande position 

gällande hur stor andel av landets BNP som används till FoU-verksamhet. Huvuddelen av 

denna FoU-verksamhet bedrivs internt inom företagen medan en mindre andel av den av 

företagen finansierade FoU-verksamheten bedrivs externt vid universitet och högskolor. 3 

Under 2009 uppgick de svenska universiteten och högskolornas intäkter för FoU-

verksamhet till 29,7 miljarder kronor, vilket var det högsta beloppet någonsin.4 Av detta 

belopp uppgick det statliga bidraget till 13,7 miljarder kronor medan privata finansiärer 

investerade närmare 16 miljarder kronor i FoU-verksamheten. Skillnaden mellan den andel 

som finansieras genom privata bidragsgivare och den andel som finansieras genom statliga 

anslag ökar också årligen.5 En ökning av FoU-verksamheten är inte bara viktigt för det 

svenska näringslivet, utan även för det svenska samhället i sin helhet.6 Då forskning och 

teknisk utveckling skapar möjlighet till att framställa nya produkter och att utveckla nya 

processer, blir FoU-verksamheten ett väsentligt inslag i landets ekonomiska tillväxt.7 

                         
1 Hamilton, S, Booz & Co, Ökade investeringar inom forskning och utveckling trots lågkonjunktur, 

Stockholm, 2009-10-29 (2010-09-27). 

[http://www.booz.com/media/file/Global_Innovation_1000_study_press_release.pdf]. 

2  Hamilton, S, Booz & Co, Ökade investeringar inom forskning och utveckling trots lågkonjunktur, 
Stockholm 2009-10-29 (2010-09-27). 
[http://www.booz.com/media/file/Global_Innovation_1000_study_press_release.pdf]. 

3
 Lindencrona, G, Skatterätt och donationsvilja – Om avdrag för bidrag till forskning vid statligt universitet 

eller högskola, Festskrift till Ole Bjørn, första utgåvan, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Danmark, 2004, s. 
331. 

4 Hamilton, S, Booz & Co, Ökade investeringar inom forskning och utveckling trots lågkonjunktur, 
Stockholm 2009-10-29 (2010-09-27). 
[http://www.booz.com/media/file/Global_Innovation_1000_study_press_release.pdf]. 

5 Högskoleverkets årsrapport 2010, Rapport 2010:10 R. (2010-10-05) 
[http://www.hsv.se/download/18.5549c4e7128dece8c6280002899/1010R-universitet-hogskolor-
arsrapport-2010.pdf]. 

6 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, MercurIUS Förlags AB, Stockholm, 2006, s. 272. 

7 Ds (Stencil) Fi 1970:1, PM med förslag till bestämmelser om avdrag vid beskattningen för forskningsverksamhet, s. 66. 
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De statliga universiteten och högskolorna är enligt lag helt undantagna från 

skattskyldighet.8 När ett FoU-bidrag lämnas till ett universitet eller högskola utgör bidraget 

en avdragsgill kostnad i bidragsgivarens verksamhet utan att någon motsvarande 

skatteeffekt uppstår hos mottagaren.9 Avdragsrätten för FoU-bidrag till universitet och 

högskolor, för grundforskning inom exempelvis företagsekonomi, har vid tre tillfällen varit 

uppe för prövning i Kammarrätten. Under hösten 2009 avslog Regeringsrätten en ansökan 

om prövningstillstånd för ett mål rörande avdragsrätt för FoU-bidrag lämnade till 

universitet och högskolor.10 Målet är ett av flera kammarrättsavgöranden där 

prövningstillstånd nekats av Regeringsrätten.11 Att Regeringsrätten nekat prövningstillstånd 

i dessa mål är något som har kritiserat hårt i doktrin, då en vägledande prejudikatdom länge 

har efterlysts.12 Det har i doktrin pekats på att det mot denna bakgrund är ytterst osannolikt 

att Regeringsrätten inom en överskådlig framtid kommer ta upp något likartat fall för 

prövning och då skapa ett sådant prejudikat.13  

Då det osäkra rättsläget som råder kan tolkas på så sätt att det i stort sett föreligger ett 

avdragsförbud för FoU-bidrag gällande grundforskning som lämnas till universitet och 

högskolor, uppstår vissa problem. Bland annat råder stor osäkerhet kring huruvida 

rättspraxis, till följd av dessa kammarrättsavgöranden, nu riskerar att vara tillbaka i det 

restriktiva rättsläge som förelåg innan avdragsrätten för FoU-bidrag särreglerades i lag 

1970. Innan särregleringen medgavs i stort sett enbart avdragsrätt för målforskning samt 

för forskning av betydelse för bidragsgivarens intäktsförvärvande.14 Om FoU-bidragen inte 

med säkerhet anses vara avdragsgilla skulle detta kunna leda till att företag helt enkelt avstår 

från att lämna FoU-bidrag till universitet och högskolor. Uteblivna bidrag skulle med 

största sannolikhet påverka FoU-verksamheten vid universitet och högskolor på ett 

                         
8 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. Inkomstskattelag(1999:1229)(IL). 

9 Påhlsson, R, Avdrag för FoU-utgifter vid inkomstbeskattning, Festskrift till Gustaf Lindencrona, upplaga I: I, 
Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2003, s. 379.  

10 Kammarrätten i Stockholms dom 2009-01-22 i mål nr 5463-08 och mål nr 5465-08. 

11 Se även Kammarrätten i Göteborgs dom 2004-01-21 i mål nr 3018-02; Kammarrätten i Stockholms dom 
2006-02-20 i mål nr 6837-03 och 6838-03. 

12 Se t.ex. Hemmingsson, L, Regeringsrätten meddelar ej prövningstillstånd i mål om vägrad avdragsrätt för 
forskningsbidrag – akut behov av ändrad lagstiftning, Skattenytt 2010, s. 60-65. 

13 Hemmingsson, L, Skattenytt 2010, s. 60-65. 

14 Proposition 1970:135 – Kungl. Maj:t:s proposition till riksdagen med förslag om ändring i 
Kommunalskattelagen (1928:370), s. 5. 
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negativt sätt, då lägre bidrag leder till sämre förutsättningar för en lyckad forskning. Frågan 

som här uppstår är om avdragsrätten för FoU-bidrag i 16 kap 9 § Inkomstskattelagen (IL) 

nu bör ses över och korrigeras samt huruvida den specifika avdragsrätten för FoU-bidrag 

lämnade till universitet och högskolor bör särregleras i en egen lagparagraf.  

1.2 Syfte 

Uppsatsens huvudsyfte är att med fokus på tolkning och tillämpning utreda den privata 

näringsidkarens utrymme för avdragsrätt gällande FoU-bidrag lämnade till statliga 

universitet och högskolor avsedda för grundforskning.  

Till uppsatsens huvudsyfte är två bisyften kopplade, dels att problematisera det rådande 

rättsläget utifrån behovet av FoU-bidrag för grundforskning vid universitet och högskolor, 

och dels att utreda huruvida den specifika avdragsrätten för FoU-bidrag till universitet och 

högskolor bör särregleras i en egen lagparagraf. 

1.3 Metod 

Med stöd i etablerade rättskällor analyseras den gällande svenska rätten utifrån 

avdragsreglernas tolkning och tillämpningsform. För att komma fram till en slutsats 

presenteras uppsatsens problematik enligt rättsdogmatisk metod. Metoden tar sin 

utgångspunkt i den befintliga rätten och syftar till att presentera de rättskällor som i 

dagsläget finns, att utreda vilka rättskällor som bör tillkomma samt att precisera 

rättskällornas innehåll.15 För att öka läsarens förståelse för den berörda rättsregelns 

funktion, utreds uppsatsens problematik med stöd i lagtext, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin.16 Rättsvärdet av dessa rättskällor uppställs hierarkiskt, där lagtext har det starkaste 

rättskällevärdet medan doktrin har det svagaste.17 Uppsatsen fokuserar på de 

bidragsgivande företagens situation. Universiteten och högskolorna är skattebefriade varför 

det inte finns något behov av att utreda huruvida avdragsrätt föreligger hos dessa.18 För att 

skapa en överblickbarhet, återkoppla till syftet och ledsaga läsaren genom uppsatsen görs 

                         
15 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, upplaga 6:1, Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, Estland, 2010, s. 
167. 

16 Ejdegård, R, Vetenskaplig metod, tredje upplagan, Studentlitteratur AB, Lund, 2003, s. 17. 

17 Ejdegård, R, Vetenskaplig metod, s. 17. 

18 7 kap. 2 § Inkomstskattelag (1999:1229) (IL). 
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löpande delanalyser efter de olika delkapitlen. Slutligen flätas dessa delanalyser samman till 

en sammanfattande analys, vilken leder fram till uppsatsens slutsats.  

Uppsatsens primära rättskälla är lagtext och då främst Inkomstskattelagen19. Då rättsläget 

utvecklats under årens lopp kommer även de tidigare lydelserna av FoU-avdragsreglerna i 

Kommunalskattelagen20 och Forskningsförordningen21 utredas. Denna utredning görs 

främst för att skapa tydlighet runt den nuvarande lydelsen i 16 kap. 9 § IL. Då 

Forskningsförordningen upphävdes vid skattereformen 1991, utan att ersättas, kommer 

även förordningens funktion och syfte behandlas i uppsatsen för att kunna ge en så 

heltäckande bild som möjligt av det nu rådande rättsläget samt för att kunna utreda 

huruvida en eventuell särreglering av FoU-bidrag till universitet och högskolor bör göras. 

För att utreda reglernas tolkning och tillämpning ges förarbeten till avdragsrättens 

lagparagrafer en framträdande roll.22 Dessa förarbeten är viktiga för att kunna förstå 

utvecklingen av lagtexten samt anledningen till att dessa ändringar skett.23 Förarbetet 

behandlas tillsammans med rättspraxis och doktrin, för att kunna ge en rättvisande bild av 

det rådande rättsläget i uppsatsens analysdel. Rättspraxis från de svenska domstolarna har 

en viktig funktion i uppsatsen, dels för att tolka det rättsläge som förelåg innan 

särregleringen av avdragsreglerna för FoU-bidrag skedde, och dels för att tolka det idag 

rådande rättsläget. Främst ges fyra mål från Regeringsrätten rörande FoU-bidrag betydande 

roller i uppsatsen. Tre av dessa mål24, varav inget rör FoU-bidrag till universitet och 

högskolor, behandlas för att kunna visa den osäkerhet som råder kring den praktiska 

tillämpningen av FoU-avdragsregeln. Det fjärde målet25, vilket rör avdragsrätt för ett FoU-

bidrag till en högskola, är viktigt då en ytterligare förutsättning om att FoU-bidraget aktivt 

måste villkoras för att avdragsrätt ska föreligga enligt FoU-avdragsregeln, här har uppstått.  

                         
19 Inkomstskattelag (1999:1229). 

20 Kommunalskattelag (SFS 1928:379) (KL). 

21 Förordning (1975:127 senast ändrad genom SFS 1988:1154) om avdrag för bidrag till viss forskning. 

22 Bernitz, U, m.fl., Finna rätt – Juridiskt källmaterial och arbetsmetoder, tionde upplagan, Norstedts Juridik AB, 
Vällingby, 2008, s. 123. 

23 Bernitz, U, m.fl., Finna rätt – Juridiskt källmaterial och arbetsmetoder, s. 123. 

24 RÅ 1976 ref. 105; RÅ 1987 not. 440; RÅ 1990 ref. 114. 

25 RÅ 2000 not. 158.  
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Regeringsrätten som högsta instans är likt Högsta domstolen att anse som en 

prejudikatinstans.26 Då Regeringsrätten varit mycket restriktiv i att pröva mål rörande FoU-

bidrag till universitet och högskolor kommer även tre centrala kammarrättsmål att 

behandlas i uppsatsen.27 Problematik kan här uppstå i hur stark rättsställning ett 

kammarrättsavgörande ska anses ha. Avgöranden från Kammarrätten ska, enligt Bernitz, 

behandlas på samma sätt som avgöranden från motsvarande näst högsta instans, 

Hovrätten.28 Detta innebär att då Regeringsrätten inte med full säkerhet hade godtagit 

Kammarrättens motivering ska dessa avgöranden inte anses vara prejudikat. Avgörandet 

ska dock anses ha viss styrande effekt gentemot Förvaltningsrätterna.29 Då uppsatsen syftar 

till att utreda problematiken kring det rådande rättsläget, där Regeringsrätten varit mycket 

restriktiva med sina prövningstillstånd, kommer stor vikt att läggas vid utfallet i de tre 

kammarrättsmål som ovan nämnts. 

Den juridiska doktrinen är ett viktigt redskap för att uppnå förståelse för den gällande 

rätten samt för att kunna förklara vissa begrepp inom denna.30 Doktrinen som behandlas i 

uppsatsen är främst artiklar och debattartiklar från svenska juridiska tidskrifter, 

minnesskrifter och festskrifter. Vidare används även skrivelser från Skatteverket, SCB, 

Högskoleverket och Finansdepartementet, vilka bedöms ha likvärdigt rättskällevärde som 

doktrin. De lagkommentarer till berörd lagtext som används i uppsatsen, hämtas från de 

etablerade databaserna Zeteo och Karnov-Plus. Lagkommentarerna bedöms, i uppsatsen, 

ha ett rättskällevärde som är likvärdigt i rangordningen med den övriga juridiska doktrinen. 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen utreder avdragsrätten för ett företag som lämnar FoU-bidrag till universitet och 

högskolor för användning inom grundforskning. Då problemställningen är av autonom 

karaktär utreds endast svensk rätt. Uppsatsen berör enbart fall där bidragsgivaren är ett 

svenskt företag utan koppling till staten. Vidare förutsätts att det bidragsgivande företaget 

                         
26 Bernitz, U, m.fl., Finna rätt – Juridiskt källmaterial och arbetsmetoder, s. 130. 

27 Kammarrätten i Göteborgs dom 2004-01-21 i mål nr 3018-02; Kammarrätten i Stockholms dom 2006-02-
20 i mål nr 6837-03 och mål nr 6838-03; Kammarrätten i Stockholms dom 2009-01-22 i mål nr 5263-08 och 
mål nr 5265-08. 

28 Bernitz, U, m.fl., Finna rätt – Juridiskt källmaterial och arbetsmetoder, s. 129 f. 

29 Bernitz, U, m.fl., Finna rätt – Juridiskt källmaterial och arbetsmetoder, s. 129 f. 

30 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 168. 
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uppfyller, de i lag ställda, kraven för att anses vara en näringsverksamhet.31 Uppsatsen 

fokuserar vidare enbart på fall där mottagaren av FoU-bidraget är ett statligt universitet, en 

statlig högskola eller en dylik institution som därmed är skattebefriade.  

Då uppsatsen syftar till att utreda avdragsrätten för FoU-bidrag i 16 kap. 9§ IL, så faller 

övriga avdragsregler som till exempel för organisationskostnader32, representation33 och 

gåvor34 utanför uppsatsens ram. I vissa fall kan dock dessa regler tillämpas, då kriterierna i 

16 kap. 9 § IL inte är uppfyllda. Om gränsdragningsproblematik uppstår kommer enbart 

frågan om huruvida FoU-utgiften är avdragsgill eller inte utredas medan frågan om 

huruvida någon av de övriga uppräknade avdragsreglerna är tillämplig inte kommer att 

utredas. Reglerna i 16 kap. 1 § IL om den allmänna avdragsrätten i inkomstslaget 

näringsverksamhet analyseras dock, främst för att kunna ge läsaren en helhetsbild samt för 

att kunna göra en jämförelse med avdragsreglerna i 16 kap. 9 § IL. Även 

periodiseringsproblematiken kring FoU-bidrag kommer att lämnas utanför uppsatsens ram.  

Uppsatsens rättsfallsurval begränsas till att endast innefatta rättsfall från Regeringsrätten 

och Kammarrätten rörande FoU-bidrag som har prövats av domstolarna efter det att 

särregleringen av FoU-avdragsregeln gjordes 1970. Av de fyra centrala målen från 

Regeringsrätten rör endast ett av målen den specifika situationen med FoU-bidrag till 

universitet och högskolor. Trots detta anses dessa mål ha en central roll i 

rättstillämpningen, varför de behandlas i uppsatsen. De tre centrala kammarrättsmålen som 

behandlas i uppsatsen är viktig då de prövat den specifika situationen med FoU-bidrag till 

universitet och högskolor. I vissa av såväl regeringsrätts- som kammarrättsmålen 

förekommer fler stridiga punkter än avdragsrätten inom FoU-verksamheten.35 När så är 

fallet fokuserar uppsatsen enbart på avdragsrätten för FoU-bidrag, medan övriga stridiga 

punkter lämnas utanför uppsatsens ram, såvida dessa punkter inte har ett betydande 

inflytande över bedömningen i avdragsrättsfrågan.   

                         
31 13 kap. 1 § IL. 

32 16 kap. 8 § IL. 

33 16 kap. 2 § IL. 

34 9 kap. 2 § IL. 

35 Jensen, U, Att skriva juridik – Regler och råd, Upplaga 4, Iustus förlag AB, Mölnlycke 2006, s. 76. 
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1.5 Disposition 

I det följande kapitlet kommer först den generella avdragsrätten inom inkomstslaget 

näringsverksamhet att presenteras. Detta görs främst i syfte att ge läsaren en god överblick 

över avdragsrättens regelverk samt att förse läsaren med en grundförståelse inför 

kommande kapitel. Vidare kommer i detta kapitel den specifika avdragsregeln för FoU-

bidrag i 16 kap. 9 § IL att presenteras. Denna avdragsregel definieras i detta kapitel för att 

uppsatsen i kommande kapitel ska kunna analysera de förutsättningar som måste vara 

uppfyllda för att denna paragraf ska kunna tillämpas. Slutligen kommer i detta kapitel den 

upphävda Forskningsförordningen att presenteras, där fokus främst läggs på 

Forskningsförordningens funktioner. Presentationen av förordningen görs för att kunna 

utreda huruvida dess funktioner fortsatt tillämpas i den nu rådande rättstillämpningen. 

I det tredje kapitlet utreds tre av de fyra kriterierna som måste vara uppfyllda för att FoU-

avdragsregeln ska kunna tillämpas. Dessa förutsättningar är: att kostnaden ska kunna 

kategoriseras som en FoU-utgift, att ett FoU-bidrag till en mottagare som bedriver blandad 

verksamhet aktivt ska villkoras till att enbart avse forskning, samt att bidragsgivaren ska 

erhålla en motprestation. Varje enskild förutsättning presenteras med stöd i relevant 

lagstiftning, rättspraxis och doktrin, och analyseras därefter i enskilda delanalyser. 

I kapitel fyra presenteras sambandskravet, vilket är det fjärde och kanske viktigaste kriteriet 

för tillämpningen av FoU-avdragsregeln. Sambandskravet definieras här först med stöd i 

såväl lagtext som förarbetet. Därefter presenteras och analyseras relevant rättspraxis där 

Regeringsrätten har prövat FoU-avdragsregeln. Då Regeringsrätten i dessa tre mål inte har 

prövat FoU-bidrag till just universitet och högskolor presenteras därefter tre centrala 

kammarrättsmål där denna specifika avdragsrätt har analyserats och kommenterats. Kapitlet 

syftar främst till att belysa den osäkerhet som i dagsläget råder i de svenska domstolarna, 

om hur FoU-avdragsregeln ska tolkas och tillämpas. Rättspraxisen behandlas på så sätt att 

ett rättsfallsreferat först presenteras vilket sedan följs av en rättfallsanalys. 

I det femte kapitlet görs en sammanfattande analys, där delanalyserna och 

rättsfallsanalyserna som gjorts i de föregående kapitlen flätas samman. Slutligen presenteras 

i det sjätte kapitel uppsatsens slutsats, där syftesformuleringens problemställning besvaras. 
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2 Avdragsreglerna för forskning och utveckling 

2.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras först kortfattat huvudregeln i 16 kap. 1 § IL  för vilka kostnader 

som ett företag har avdragsrätt inom inkomstslaget näringsverksamhet. Genomgången görs 

främst för att ge läsaren insyn i vad som generellt sett krävs för att avdragsrätt ska föreligga 

samt för att öka läsarens förståelse inför de följande kapitlen. Därefter presenteras de 

särskilda avdragsreglerna för FoU-utgifter i 16 kap. 9 § IL. Lagparagrafen definieras kort i 

detta kapitel för att i de följande kapitlen kunna presentera och analysera de förutsättningar 

som måste vara uppfyllda för att FoU-avdragsregeln ska kunna tillämpas. Slutligen 

presenteras i detta kapitel den upphävda Forskningsförordningen. Presentationen fokuserar 

främst  på funktionerna bakom förordningen, vilka analyseras för att utreda huruvida dessa 

funktioner behöver ses över och eventuellt korrigeras i den nu rådande rättstillämpningen.    

2.2 Den generella avdragsregeln i 16 kap. 1 § 

Inkomstskattelagen 

2.2.1 Definition 

Huvudregeln gällande vilka kostnader som är avdragsgilla inom inkomstslaget 

näringsverksamhet finns stadgad i 16 kap. 1 § IL. Regeln innebär att alla utgifter som går att 

hänföra till förvärvandet eller bibehållandet av en inkomst kan få göras avdrag för som en 

kostnad i näringsverksamheten.36 Ingen exemplifiering av vad som ska anses vara 

avdragsgillt ges i 16 kap. 1 § IL. Inte heller föreligger här något krav om att en utgift 

faktiskt måste generera någon intäkt, för att avdragsrätt ska föreligga. Även för utgifter vid 

misslyckade aktiviteter samt vid aktiviteter som har planerats men som ännu inte har 

genomförts kan avdragsrätt medges.37 

2.2.2 Analys 

För att avdragsrätt ska kunna medges enligt huvudregeln i 16 kap. 1 § IL förutsätts att 

utgiften går att hänföra till förvärvandet eller bibehållandet av en inkomst i 

näringsverksamheten.38 Att utgiften kräver ett så direkt samband med förvärvandet eller 

                         
36 16 kap. 1 § 1 st. IL. 

37 Se t.ex. RÅ 1979 ref. 1:37; RÅ 1992 ref. 55. 

38 16 kap. 1 § 1 st. IL. 
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bibehållandet av en inkomst är ett rekvisit som tillämpas restriktivt. Orsaken till denna 

restriktiva tillämpning är att det anses vara svårt att avgöra huruvida en utgift på sikt kan 

hänföras till förvärvande eller bibehållande av en inkomst. Den osäkerhet som råder kring 

hänförlighetskravet kan leda till att avdragsrätten för en utgift, som vid ett senare tillfälle 

uppenbart bidrar till förvärvandet av en inkomst, inte medges då detta förvärvande av 

inkomst inte kunde förutses vid tidpunkten för utgiftens uppkomst. Tolkningen och 

tillämpningsformen av denna lagparagraf blir därmed svår att förutse för den skattskyldige. 

Att ingen exemplifiering av vad som ska anses vara avdragsgillt ges i 16 kap. 1 § IL kan leda 

till att samma typ av utgift bedöms på olika sätt vid olika tillfällen. Visserligen är det att 

anse som rimligt att en uttömmande uppräkning av alla utgifter som ska anses vara 

avdragsgilla är omöjlig att skapa, men ändock bör vissa riktlinjer införas i lagtexten eller 

förarbetet. Ett sådant förtydligande skulle skapa en större förutsebarhet för den 

skattskyldige om vilka utgifter som anses vara avdragsgilla inom inkomstslaget 

näringsverksamhet.  

Då huvudregeln har ett mycket starkt rekvisit i att en utgift måste kunna hänföras till en 

inkomsts förvärvande eller bibehållande bör den skattskyldige vid ansökan om avdragsrätt 

försöka omfattas av någon av särregleringarna i 16 kap. IL.39 I dessa särregleringar är i regel 

rekvisiten för avdragsrätt mildare utformade, vilket ger den skattskyldige en större 

möjlighet att erhålla avdragsrätt för utgifterna inom inkomstslaget näringsverksamhet. 

2.3 Den specifika avdragsregeln i 16 kap. 9 § 

Inkomstskattelagen 

2.3.1 Definition 

Den specifika avdragsregeln för FoU-bidrag finns stadgad i 16 kap. 9 § IL. Enligt denna 

regel ska avdragsrätt medges för alla FoU-utgifter som har eller som kan antas få betydelse 

för bidragsgivarens näringsverksamhet.40 Avdragsrätt ska även medges för utgifter för 

erhållande av information om sådan FoU-verksamhet.41 Enligt Mutén så tillhör FoU-

avdragsregeln de mest generösa avdragsreglerna i den svenska skattelagstiftningen.42 När ett 

                         
39 Se t.ex. 16 kap. 2 och 8-14 §§ IL. 

40 16 kap. 9 § 1 st. 1 men. IL. 

41 16 kap. 9 § 1 st. 2 men. IL. 

42 Mutén, L, Villkorade forskningsbidrag?, Svensk Skattetidning 2001, s. 49. 
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företag ansöker om avdragsrätt för FoU-bidrag till grundforskning vid universitet och 

högskolor är det främst denna avdragsregel som åberopas. Detta beror på att det här 

föreligger ett mildare sambandskrav mellan FoU-verksamheten och bidragsgivarens 

näringsverksamhet, då det räcker att bidragsgivarens näringsverksamhet kan antas ha 

betydelse av FoU-verksamheten,  än vad som är fallet för den generella regeln i 16 kap. 1 § 

IL. I denna lagparagraf krävs istället ett så starkt rekvisit att utgiften går att hänföra till 

förvärvandet eller bibehållandet av en inkomst för att avdragsrätt ska föreligga.  

FoU-avdragsregeln infördes i den svenska lagstiftningen 1970.43 Innan särregleringen av  

denna avdragsregel (nuvarande 16 kap. 9 § IL) så bedömdes avdragsrätten för lämnade 

FoU-bidrag enligt de allmänna regler om avdragsrätt för driftkostnader, i dåvarande 20 § 

Kommunalskattelagen (KL) (nuvarande 16 kap. 1 § IL).44 Denna bedömning fick till följd 

att ett lämnande av ett FoU-bidrag som vid en bedömning enligt den specifika regeln skulle 

ha ansetts vara avdragsgillt, då bedömdes enligt den allmänna regeln och därmed inte 

ansågs vara avdragsgillt, eftersom kriterierna i denna lagparagraf inte var uppfyllda.  

Rättspraxisen var innan denna särreglering av FoU-avdragsregeln mycket restriktiv, främst 

gällande avdragsrätt för grundforskning.45 Syftet med införandet av den specifika FoU-

avdragsregeln var att mjuka upp rekvisitet i den då rådande restriktiva praxisen om att FoU-

verksamheten var tvungen att ha direkt betydelse för bidragsgivarens intäktsförvärvande.46 

Grunden till den restriktiva praxisen var i många fall att företagens egennytta inte kunde 

styrkas i tillräcklig mån.47 I stort sett medgavs endast avdrag för målforskning eller sådan 

forskning som ansågs ha en direkt betydelse för bidragsgivarens förvärvande eller 

bibehållande av intäkter. En förutsättning för att avdragsrätt skulle föreligga var dock att i 

de fall som mottagaren istället hade bedrivit FoU-verksamheten internt inom sitt eget 

företag, denne hade haft rätt att göra avdrag för utgifterna rörande FoU-verksamheten som 

en driftkostnad inom sin näringsverksamhet.48 Avdragsrätt för FoU-bidrag till forskning där 

                         
43 Prop. 1970:135, s. 5 och s. 39. 

44 Prop. 1970:135, s. 5. 

45 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 382 f. 

46 Prop. 1970:135 s. 12 f; Zeteo, Lagkommentar till 16 kap. 9§ IL, (2010-10-03) 
[http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppb/template.htm;jsessionid=C7CEED972B49F87044C66C823A9C09
F8?view=main]. 

47 Ds (Stencil) Fi 1970:1, s. 16. 

48 Ds (Stencil) Fi 1970:1, s. 12. 
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mottagarens verksamhet är av allt för allmän karaktär ska således inte medges.49 Den utökade 

avdragsrätten för FoU-verksamhet innebar att kostnader hänförliga till forskning och 

utveckling som hade, eller som kunde antas få, betydelse för bidragsgivarens 

näringsverksamhet skulle vara avdragsgilla. Till följd av FoU-avdragsregeln omfattas 

numera även grundforskning av avdragsrätten.50 I förarbetet framhölls att FoU-verksamhet 

varken behövde vara rent teoretiskt eller vetenskapligt för att avdragsrätt skulle föreligga, 

utan att även exempelvis maskinstudier skulle medföra avdragsrätt. Även kommersiell och 

företagsekonomisk forskning skulle kunna omfattas av denna avdragsregel.51 Avdragsrätt 

ska även kunna medges för erhållande av information om sådan FoU-verksamhet.52 

FoU-verksamheten kan, enligt departementschefen, omfatta vitt skilda områden.53 Att en 

precisering av vilka utgifter som ska omfattas av FoU-avdragsregeln inte är praktiskt möjlig, 

hindrar inte att det ändock ska krävas ett visst samband mellan FoU-verksamheten och 

bidragsgivarens näringsverksamhet för att avdragsrätt ska föreligga. Genom denna 

ståndpunkt utesluts från avdragsrätt sådan forskning som ligger helt utanför 

bidragsgivarens verksamhetsområde.54 Vidare anför departementschefen att trots att 

undervisnings- och utbildningsverksamhet enligt lag inte ska vara avdragsgilla, så ska detta 

inte utesluta möjligheten att lämna avdragsgilla FoU-bidrag till universitet och högskolor 

avseende FoU-verksamhet.55  

Från och med 2002 återfinns avdragsregeln för FoU-verksamhet i 16 kap. 9 § IL. Lydelsen 

är något förändrad, i jämförelse med tidigare gällande lydelser, medan regelns materiella 

innehåll är oförändrat.56 FoU-avdragsregeln är i rådande rättsläge utformad enligt följande: 

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

                         
49 Prop. 1970:135, s. 5. 

50 Baekkevold, A, Thomson Reuters lagkommentarer till IL, kommentar 776 till 16 kap. 9 §, (2010-10-03) 
[http://juridik.thomsonreuters.se.bibl.proxy.hj.se/app/document?docguid=i7E62EB8CC14F2857E040DF
0A17655DDD&startChunk=6&endChunk=6&et=9%C2%A0%C2%A7&element=SFS1999-
1229_K16_P9&sumtid=std-se-summarization-elementrel&productkey=ILONLINE&family-
guid=i7EB3DF0855FB72C7E040DF0A17657A91&src=doc&formatCode=sct&]. 

51 Prop. 1970:135, s. 33. 

52 Prop. 1970:135, s. 31. 

53 Prop. 1970:135, s. 32. 

54 Prop. 1970:135, s. 32. 

55 Prop. 1970:135, s. 35. 

56 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 283. 
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näringsverksamheten ska dras av. Detta gäller även för att få information om sådan 

forskning och utveckling.”57  

Enligt avdragsregeln i 16 kap. 9 § IL är det således numera tillräckligt att FoU-

verksamheten skulle kunna vara av betydelse för bidragsgivaren. Denna formulering har 

inneburit en öppning där även avdragsrätt för grundforskning, som på sikt kan anses vara 

till nytta för bidragsgivaren, men på förhand framstår som mycket svårbedömd, ska kunna 

medges.58 De fyra förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att avdragsregeln i 16 

kap. 9 § IL ska kunna tillämpas, kommer vidare att analyseras i de efterföljande kapitlen. 

2.3.2 Analys 

Att ett företag vid ansökan om avdragsrätt åberopar den specifika avdragsregeln i 16 kap. 9 

§ IL framför den allmänna avdragsregeln i 16 kap. 1 § IL anses som naturligt. Orsaken är 

att det inte råder något tvivel om huruvida sambandskravet i FoU-avdragsregeln är mildare 

utformat än vad som är fallet med motsvarande krav i den allmänna avdragsregeln.  

Då bedömningen om avdragsrätt för lämnade FoU-bidrag, innan särregleringen, gjordes 

enligt huvudregeln i nuvarande 16 kap. 1 § IL, så krävdes det då att utgiften utgjorde en 

driftkostnad i näringsverksamheten.59 Då rättspraxis vid denna tidpunkt var mycket 

restriktiv nekades i många fall avdragsrätt för lämnade FoU-bidrag som enligt FoU-

avdragsregeln skulle bedömts vara avdragsgilla. Främst var det inom grundforskning och 

inom forskningen som ansågs vara av allt för allmän karaktär som avdragsrätt nekades, då 

bidragsgivaren i dessa fall hade svårt att uppvisa någon egennyttan i denna forskning.60 

Kriteriet om huruvida FoU-verksamheten skulle anses vara av allt för allmän karaktär 

bedömdes genom en subjektiv bedömning, vilket kunde leda till att samma typ av forskning 

gav olika utfall vid en bedömning. Särregleringen och korrigeringen av FoU-avdragsregeln 

var därför välmotiverade, för att kunna öka förutsebarheten för bidragsgivaren. 

Upplättningen av det då rådande restriktiva rättsläget till att även innefatta grundforskning 

var även välmotiverat då det ledde till att utvecklingen av FoU-verksamhet inom landet 

                         
57 16 kap. 9 § 1 st. IL. 

58 Melz, P, och Silfverberg, C, Skatterättsliga aspekter på bidrag till forskning – särskilt vid statliga universitet 
och högskolor, En minnesskrift, Juridiska fakulteten i Stockholm 100 år, EO grafiska, Stockholm, 2007, s. 
346 f. 

59 Prop. 1970:135, s. 5. 

60 Ds (Stencil) Fi 1970:1, s. 16. 
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kunde fortsätta. Att avdragsrätten numera omfattar såväl vetenskaplig forskning som 

maskinstudier och kommersiell forskning anses som välmotiverat i förhållanden till den 

ständigt rådande utvecklingen på området. Om rättsläget skulle förbli som mycket 

restriktivt skulle detta försvåra den svenska FoU-verksamhetens möjlighet att konkurrera 

med sina utländska motsvarigheter, vilket på sikt skulle kunna leda till att Sverige halkar 

alltmer efter de övriga ländernas FoU-verksamheter i den tekniska utvecklingen. 

2.4 Den upphävda Forskningsförordningen 

2.4.1 Definition 

Innan skattereformen 1991 var FoU-avdragsregeln i nuvarande 16 kap. 9 § IL förenad med 

en av Regeringen utfärdad forskningsförordning.61 Innan Forskningsförordningens 

tillkomst 1975 föreskrevs 1971 i en kungörelse att hans Kungliga Majestät, eller en 

myndighet som hans Kungliga Majestät hade utsett genom en särskild föreskrift,  skulle 

kunna förordna om att en utgift för FoU-bidrag lämnade till universitet och högskolor 

under beskattningsåren 1971-1975 skulle anses som en avdragsgill driftkostnad i 

bidragsgivarens näringsverksamhet oavsett om bidraget hade varit avdragsgillt enligt FoU-

avdragsregeln.62  

I Forskningsförordningen som 1975 ersatte kungörelsen, stadgades att FoU-bidrag som 

under beskattningsåren 1976-1991 lämnades till universitet, högskolor eller till dem 

hörande institutioner och forskningsinstitut skulle anses vara avdragsgilla driftkostnader i 

bidragsgivarens näringsverksamhet.63 Avdragsrätten förutsätter vidare att bidraget avser 

FoU-verksamhet.64 Ordalydelsen i förordningen medgav således en vidare avdragsrätt än 

vad som förelåg i de då gällande lagparagraferna, då FoU-bidrag lämnade till universitet och 

högskolor ansågs vara avdragsgilla även om inget samband förelåg med bidragsgivarens 

näringsverksamhet.65 Då staten är undantagen från inkomstskatt ska inte heller de statliga 

                         
61 Förordning (1975:127 senast ändrad genom SFS 1988:1154) om avdrag för bidrag till viss forskning. 

62 Prop. 1970:135, s. 37. 

63 1 § 1 st. 1 p. Förordning (1975:127 senast ändrad genom SFS 1988:1154) om avdrag för bidrag till viss 
forskning. 

64 1 § 2 st. Förordning (1975:127 senast ändrad genom SFS 1988:1154) om avdrag för bidrag till viss 
forskning. 

65 Lindencrona, G, Festskrift till Ole Bjørn, s. 338. 
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universiteten och högskolorna anses vara skattepliktiga för erhållandet av dessa FoU-

bidrag.66  

I samband med skattereformen 1991 avskaffades således Forskningsförordningen av 

konstitutionella skäl vilket i doktrin anses som naturligt,67  då förordningen uppenbart stred 

mot delegationsförbudet gällande skattelagstiftning som finns stadgat i Regeringsformen 

(RF). Delegationsförbudet innebär att Riksdagen har den exklusiva 

normgivningsbehörigheten inom skatteområdet och att denna behörighet inte får 

vidaredelegeras.68 Skatteregler måste således skapas genom lagstiftning. Ett återinförande av 

Forskningsförordningen är därmed inte möjligt. Dock skulle funktionerna bakom 

Forskningsförordningen kunna återinföras i den svenska rättstillämpningen genom ett 

införande i den svenska lagtexten. 

2.4.2 Funktionerna bakom Forskningsförordningen 

Avsikten med införandet av Forskningsförordningen var att mjuka upp den då rådande 

mycket restriktiva praxisen.69 Funktionerna bakom förordningen var: att förenkla 

förfarandet, att undvika tvister med Skatteverket, samt att öka förutsebarheten av 

skattekonsekvenserna för bidragsgivaren.70 

Den befogenhet som hans Kungliga Majestät erhöll genom den innan förordningen 

gällande kungörelsen var menad att förenkla förfarandet i de fall då avdragsrätt hade 

föreskrivits.71 Fördelarna var vidare framförallt att tvister med Skatteverket i fråga om 

avdragsrätt skulle undvikas samt att bidragsgivaren redan vid lämnandet av FoU-bidraget 

hade en möjlighet att förutse de skattemässiga konsekvenserna av detta bidragslämnande.72 

När kungörelsen 1975 ersattes med Forskningsförordningen skedde ingen förändring av 

den gällande avdragsrätten för FoU-bidrag lämnade till universitet och högskolor.73   

                         
66 7 kap. 2 § 1 st. IL. 

67 Lindencrona, G, Festskrift till Ole Bjørn, s. 338. 

68 8 kap. 7 § RF. 

69 Prop. 1970:135, s. 36. 

70 Prop. 1970:135, s. 36. 

71 Prop. 1970:135, s. 36. 

72 Prop. 1970:135, s. 16. 

73 Lindencrona, G, Festskrift till Ole Bjørn, s. 336. 
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Den första funktionen bakom Forskningsförordningen var att förenkla förfarandet. Här 

kan konstateras att en skatt ska utformas på ett så enkelt sätt som möjligt utifrån skattens 

syften, vilka är att skatten ska vara praktiskt enkel att tillämpa samt att det även ska vara 

praktiskt enkelt att uppfylla de skyldigheter som åläggs myndigheter och skattebetalare 

genom denna skattelag.74 Det framstår här som naturligt att samma krav på enkelhet även 

ska gälla för de skatterättsliga avdragsreglerna.  

Den andra funktionen bakom Forskningsförordningen var att undanröja tvister mellan 

bidragsgivaren och Skatteverket. Trots att FoU-avdragsregeln i nuvarande 16 kap. 9 § IL 

har prövats vid ett antal tillfällen kan det noteras att Regeringsrätten inte i ett enda 

avgörande tagit ställning till tillämpningen av Forskningsförordningen.75  

Den tredje och kanske viktigaste funktionen bakom förordningen var att öka 

förutsebarheten för bidragsgivaren.76 I RF stadgas att skatter inte får tas ut i vidare mån än 

vad som var stadgat vid den tidpunkt då omständigheten som utlöste skattskyldigheten 

inträffade.77 Enligt Lodin, är det ett rättssäkerhetskrav att skatter ska vara förutsebara så att 

den skattskyldige då kan förutse de skattemässiga effekterna av sitt handlande. Om en skatt 

brister i förutsebarheten skulle effekten kunna bli att den skattskyldige då avstår från sitt 

handlande i och med att skattekonsekvenserna är osäkra.78 Då en skatt således måste vara 

förutsebar anses det vara logiskt att detta förutsebarhetskrav även ska gälla för en 

avdragsregel. Förutsebarhet kräver en klar och tydlig lagstiftning utan några större områden 

som skulle kunna skapa tolknings- och tillämpningssvårigheter. Om förutsebarheten skulle 

vara dålig skapas en bristande rättssäkerhet.79 Av denna anledning bör således även FoU-

avdragsreglerna vara förutsebara. 

2.4.3 Analys 

Som ovan nämnts,80 var FoU-avdragsregeln i 16 kap. 9 § IL innan skattereformen 1991 

förenad med en forskningsförordning. Förordningen medgav att ett företag kunde lämna 

                         
74 Lodin, S-O, Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, Skattenytt 2007, s. 481. 

75 Lindencrona, G, Festskrift till Ole Bjørn, s. 338. 

76 Prop. 1970:135, s. 36. 

77 2 kap. 10 § 2 st. RF. 

78 Lodin, S-O, SN 2007, s. 483. 

79 Lodin, S-O, SN 2007, s. 483. 

80 Avsnitt 2.4.1. 
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avdragsgilla FoU-bidrag till universitet och högskolor även i sådana fall där inget samband 

förelåg mellan FoU-verksamheten och bidragsgivarens näringsverksamhet. Vid 

skattereformen togs förordningen bort, då det enligt RF då krävdes att alla skatteregler 

skapades genom lagstiftning.81 Upphävandet av Forskningsförordningen skulle dock, enligt 

förarbetet, inte leda till någon förändring av avdragsrätten då lagstiftaren här ansåg att 

avdragsrätten för FoU-bidrag hade fått en mer generös och vid omfattning i rättspraxis.82 

Då det enligt den gällande FoU-avdragsregeln i 16 kap 9 § IL krävs att ett samband 

föreligger mellan FoU-verksamheten och bidragsgivarens näringsverksamhet, har 

avdragsmöjligheten för FoU-bidrag således försämrats.  Försämringen har främst skett 

inom humanism och dylika områden, där bidragsgivaren har haft mycket svårt att uppvisa 

ett tillräckligt starkt samband med sin näringsverksamhet.83 I och med att försämringen av 

avdragsrätten nu börjat visa sig vid domstolsbedömningar uppmanar nu den svenska 

forskarvärlden till en korrigering av de gällande avdragsregeln för FoU-verksamhet.84 

Lindencrona menar att den nuvarande regeln i 16 kap. 9 § IL i första hand bör 

kompletteras med att funktionerna bakom den upphävda Forskningsförordningen 

återinförs i den svenska lagtexten.85  

Forskningsförordningens funktioner var: att förenkla förfarandet, att undvika tvister med 

Skatteverket samt att skapa en större förutsebarhet för den skattskyldige.86 Utifrån dessa 

funktioner konstateras att förfarandet förenklades genom att ingen sambandsprövning 

behövde göras vid prövning av avdragsätt, utan att alla FoU-bidrag till universitet och hög-

skolor skulle anses vara ovillkorat avdragsgilla. Den ovillkorade avdragsrätten för FoU-

bidrag till universitet och högskolor som här uppstod skapade även en god förutsebarhet, 

vilket var mycket bra då god förutsebarhet leder till hög rättssäkerhet.87 I RF kan även ut-

läsas att skatteregler ska vara förutsebara.88 Då skatteregler ska vara förutsebara anses det 

                         
81 8 kap. 3, 5 och 7 §§, Regeringsformen (SFS 1974:154 senast omtryckt i SFS 2003:593)(RF). 

82 Proposition 1989/90:110 om reformerad inkomst och företagsbeskattning, s 611 f. 

83 Melz, P, och Silfverberg, C, En minnesskrift, s. 348. 

84 Se t.ex. Lindencrona, G, Festskrift till Ole Bjørn, s. 331-341. 

85 Lindencrona, G, Festskrift till Ole Bjørn, s. 339 ff. 

86 Prop. 1970:135, s. 36. 

87 Lodin, S-O, SN 2007, s. 483. 

88 2 kap. 10 § 2 st. RF. 
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vara fullt naturligt att förutsebarhetskravet även ska gälla för avdragsreglerna. Vidare kan 

konstateras att tillämpningen av Forskningsförordningen inte vid något tillfälle prövats av 

Regeringsrätten, vilket får anses vara ett tecken på att departementschefen hade rätt i sin 

uppfattning att Forskningsförordningen skulle förhindra tvister med Skatteverket.89 Då lag-

stiftaren vid skattereformen ansåg att Forskningsförordningen hade samma funktion som 

FoU-avdragsregeln i 16 kap. 9 § IL,90 anses det märkligt att Regeringsrätten inte prövat 

några tvister rörande förordningens tolkning och tillämpning medan Regeringsrätten vid ett 

antal tillfällen prövat tolkningen och tillämpningen av lagregeln i 16 kap. 9 § IL.91  

Då FoU-avdragsregeln inte omfattar ett lika stort område som den upphävda Forsknings-

förordningen gjorde anses detta som ett mindre misslyckande för lagstiftaren. Visserligen 

har avdragsrätten öppnats upp och omfattar numera även grundforskningen som på sikt 

kan vara av betydelse för bidragsgivaren. Den bredd som fanns i Forskningsförordningen 

omfattas dock inte längre av den svenska lagstiftningen. Den svenska forskarvärlden upp-

muntrar därför att funktionerna bakom den upphävda förordningen återinförs i den 

svenska lagstiftningen.92 Av konstitutionella skäl bör bestämmelsen denna gång lagstadgas.93 

Den nuvarande lagstiftningen i 16 kap. 9 § IL, bör enligt Lindencrona, dock vid en 

eventuell särreglering av avdragsrätten för FoU-bidrag lämnade till universitet och hög-

skolor fortsatt kvarstå med hänsyn till övriga bidragsgivare, mottagare och situationer.94 

                         
89 Prop. 1970:135, s. 36. 

90 Prop. 1989/90:110, s. 610 ff. 

91 Lindencrona, G, Festskrift till Ole Bjørn, s. 338 f. 

92 Lindencrona, G, Festskrift till Ole Bjørn, s. 339 ff. 

93 8 kap. 3, 5 och 7 §§ RF. 

94 Lindencrona, G, Festskrift till Ole Bjørn, s. 339 ff. 
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3 Definition av kriterierna vid avdragsrätt för FoU-

bidrag 

3.1 Inledning 

För att FoU-avdragsregeln i 16 kap. 9 § IL ska kunna tillämpas krävs att fyra förutsättningar 

är uppfyllda. Ur lagtexten går att utläsa att: kostnaderna ska kunna kategoriseras som en 

FoU-utgift och att ett samband ska föreligga mellan FoU-verksamheten och 

bidragsgivarens näringsverksamhet. Kravet att bidragsgivaren ska erhålla en motprestation 

finns inte direkt uttalat i lagtexten, men då aktiva forskaraktiviteter krävs ska även detta 

krav anses föreligga. Därutöver har det genom rättspraxis tillkommit en förutsättning om 

att FoU-bidraget, vid lämnande till en mottagare som även bedriver annan verksamhet än 

FoU-verksamhet aktivt ska villkoras för användning enbart inom FoU-verksamheten. 

Kategoriseringen av kostnaden som en FoU-utgift, kravet om motprestation och kravet om 

ett aktivt villkorande av FoU-bidrag kommer att presenteras och analyseras i detta kapitel. 

Då sambandskravet anses vara det mest framträdande kravet och även det krav varför de 

flesta bidragsgivare nekats avdragsrätt för lämnade av FoU-bidrag, kommer sambands-

kravet att presenteras och analyseras i det nästkommande kapitlet. 

3.2 Kategoriseringskravet 

3.2.1 Definition 

Den första förutsättningen för att FoU-avdragsregeln 16 kap 9 § IL ska kunna tillämpas är 

att kostnaderna kan kategoriseras som FoU-utgifter. Genom kategoriseringen utesluts 

sådan forskning som normalt ligger helt utanför bidragsgivarens verksamhetsområde.95 

FoU-verksamheten kan förutom den tekniska forskningen inom jordbruk, skogsbruk och 

industri även omfatta kommersiell och företagsekonomisk forskning.96 Denna forskning 

kan antingen utföras internt inom det egna företaget eller externt vid ett universitet eller 

högskola.97 Gränsdragningen mellan ett FoU-bidrag och övriga kostnader är viktig att göra, 

                         
95 Prop. 1970:135, s. 27. 

96 Prop. 1970:135, s. 32 f. 

97 Staberg, L, Avdragsrätt för forskning och utveckling (FoU), Skattenytt 1993, s. 727 f. 
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då ett lindrigare krav uppställs gällande FoU-bidrag gentemot de mer restriktiva kriterierna 

som föreligger i den allmänna avdragsregeln.98   

I lagtexten ges ingen ledning om vad som ska innefattas av begreppet FoU-utgift.99 I 

förarbetet har konstaterats att forskningens område i stort sett ska anses vara obegränsat, 

då det här varken uppställs några kvalitativa krav eller inriktningsbegränsningar.100 FoU-

verksamhet kan delas in i tre olika kategorier: grundforskning, målforskning och 

utvecklingsarbete. Den ledning som ges i förarbetet om dessa begrepp ska inte anses utgöra 

någon tydlig definition, utan istället anses vara en icke uttömmande exemplifiering.101 Med 

grundforskning menas, enligt förarbetet, forskning som inte syftar till att lösa något prak-

tiskt problem utan som enbart sker av vetenskapliga skäl.102  Påhlsson å sin sida menar 

vidare att grundforskning måste vara förutsättningslös och inte vara beroende av något sär-

skilt behov.103 Målforskning presenteras i förarbetet som forskning, vars mål är att lösa ett 

specificerat problem, medan utvecklingsarbete definieras som att det framtagna forsknings-

resultatet och övriga vetenskapliga kunskaper systematiskt utnyttjas i verksamheten.104  

Då trots exemplifieringen av begreppen i förarbetet, osäkerhet kring dessa begrepp ändå 

råder får ledning sökas i Statistiska Centralbyråns(SCB) definitioner, vilka dock främst är 

anpassade för börsföretag.105 SCB, vars definitioner bygger på dokumentation utgiven av 

OECD106, förklarar grundforskning som att på ett metodiskt och systematiskt sätt söka nya 

idéer och ny kunskap utan att någon bestämd tillämpning finns i åtanke.107 Begreppet 

grundforskning innefattar såväl forskning utan några restriktioner för inriktning (så kallad 

ren grundforskning), som forskning som senare ska komma att ligga till grund för någon 

                         
98 Staberg, L, SN 1993, s. 725. 

99 Staberg, L, SN 1993, s. 725. 

100 Prop. 1970:135, s. 32. 

101 Staberg, L, SN 1993, s. 726. 

102 Prop. 1970:135, s. 32. 

103 RÅ 1988 ref. 88; Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 388. 

104 Prop. 1970:135, s. 32. 

105 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 274. 

106 Organisation for Economic Co-operation and Development. 

107 Statistiska Centralbyrån, Råd och definitioner till: Forskning och utveckling 2005 NA/IFI 811, (2010-09-
28) [http://www.scb.se/statistik/UF/UF0302/_dokument/rad_och_def_811.pdf], s. 3. 
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form av tillämpning (så kallad riktad grundforskning).108 SCB förklarar vidare tillämplig 

forskning (målforskning) som att forskaren utför samma typ av arbete som vid grund-

forskning, men med en bestämd tillämpning i åtanke.109 Slutligen definierar SCB det 

experimentella utvecklingsarbetet som att på ett systematiskt sätt utnyttja forsknings-

resultatet, de nya idéerna och den nya kunskapen för att exempelvis skapa nya produkter, 

processer, metoder eller på något väsentligt sätt förbättra de produkter, processer och 

metoder som redan existerar i bidragsgivarens näringsverksamhet.110  

3.2.2 Analys 

Då den första förutsättningen för att FoU-avdragsregeln ska kunna tillämpas är att kostna-

den kan kategoriseras som en FoU-utgift, är det viktigt att definiera begreppen: grund-

forskning, målforskning och utvecklingsarbete. Gränsdragningen mot andra typer av kost-

nader är viktig att göra då FoU-avdragsregeln uppställer lindrigare kriterier än vad som är 

fallet i den allmänna avdragsregeln i 16 kap. 1 § IL.   

Då ingen fastställd definition av de tre centrala begreppen: grundforskning, målforskning 

och utvecklingsarbete föreligger, vare sig i lagtexten eller förarbetet blir konsekvensen att 

det blir svårt att definiera dessa begrepp. Orsaken till avsaknaden av en sådan definition är 

att det vid tidpunkten för införandet av FoU-avdragsregeln inte ansågs praktiskt möjligt att 

göra en sådan definiering.111 Visserligen ges en viss presentation av dessa begrepp i 

förarbetet, men det har konstaterats att detta enbart ska anses vara en icke uttömmande 

exemplifiering.112 Om förarbetet inte ger tillräcklig ledning om forskningsbegreppen kan 

definitionerna från SCB användas för att vidare tolka dessa begrepp.113 Då SCB:s 

definitioner härstammar från OECD, är mycket tydliga och välutvecklade samt inte på 

något vis strider mot den exemplifieringen som ges i förarbetet kan SCB:s definitioner an-

vändas om osäkerhet skulle uppstå om tolkningen av forskningsbegreppen. I den rådande 

                         
108 Statistiska Centralbyrån, Råd och definitioner till: Forskning och utveckling 2005 NA/IFI 811, (2010-09-
28) [http://www.scb.se/statistik/UF/UF0302/_dokument/rad_och_def_811.pdf], s. 3. 

109 Statistiska Centralbyrån, Råd och definitioner till: Forskning och utveckling 2005 NA/IFI 811, (2010-09-
28) [http://www.scb.se/statistik/UF/UF0302/_dokument/rad_och_def_811.pdf], s. 3. 

110 Statistiska Centralbyrån, Råd och definitioner till: Forskning och utveckling 2005 NA/IFI 811, (2010-09-
28) [http://www.scb.se/statistik/UF/UF0302/_dokument/rad_och_def_811.pdf], s. 3. 

111 Prop. 1970:135, s. 32. 

112 Staberg, L, SN 1993, s. 726. 

113 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 286 f. 
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rättstillämpningen har SCB:s definitioner inte något högre rättskällevärde. Av 

konstitutionella skäl är det därför viktigt att införa den ledning som här ges av forsknings-

begreppen i en starkare rättskälla, såsom ett förarbete, för att därigenom öka förutse-

barheten för bidragsgivaren. Som tidigare nämnts,114 så skapar en ökad förutsebarhet en 

högre rättssäkerhet.115 För att kunna öka rättssäkerheten bör således SCB:s definitioner av 

begreppen: grundforskning, målforskning och utvecklingsarbete införas i ett förarbete av 

lagstiftaren och därmed tydligt klargöras. Tillämpningen av definitionerna skulle därigenom 

förenklas i och med att begreppen i förarbetet då skulle vara identiska med de i praktiken 

tillämpade definitionerna som utgivits av SCB.  

3.3 Kravet på villkorande av FoU-bidrag 

3.3.1 Definition 

Om ett FoU-bidrag lämnas till en mottagare som utöver FoU-verksamhet även bedriver 

annan typ av verksamhet måste bidraget aktivt villkoras för användning enbart inom FoU-

verksamhet.116 När ett FoU-bidrag lämnas till ett universitet eller högskola bedriver mot-

tagaren i regel även undervisningsverksamhet varför FoU-bidraget då måste villkoras. Detta 

kriterium finns inte uttryckligen reglerat i 16 kap. 9 § IL men har tillkommit genom rätts-

praxis, där det inte har ansetts som tillräckligt att mottagaren kunnat förväntas använda ett 

FoU-bidrag i sin FoU-verksamhet för att avdragsrätt skulle föreligga.117 Det har här istället 

krävts att ett aktivt villkorande gjorts av bidragsgivaren.  

Gränsdragningen mellan undervisningsverksamhet och FoU-verksamhet är svår att göra.118  

När ett universitet eller en högskola erhåller ett FoU-bidrag, ökar universitetets eller hög-

skolans totala ekonomiska ställning.119 Att mer kapital skjuts till för FoU-verksamhet får 

även till följd att en större del av det i institutionen redan befintliga kapitalet kan om-

fördelas och användas inom undervisningsverksamheten. Resultatet blir att även 

undervisningsverksamhetens ekonomi stärks i och med erhållandet av FoU-bidraget. Det är 

                         
114 Se Avsnitt 2.4. 

115 Lodin, S-O, SN 2007, s. 483. 

116 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 384. 

117 RÅ 2000 not. 158.  

118 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 385.  

119 RÅ 2000 not. 158; Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 385.  
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därför viktigt att universiteten och högskolorna iakttar försiktighet och ser till att de bidrag 

som har villkorats för användning inom FoU-verksamheten enbart används inom denna 

verksamhet, och inte inom den icke avdragsgilla undervisningsverksamheten.120 Avsikten 

med kriteriets införande var inte att förhindra bidrag till blandad verksamhet, utan avdrag ska 

här kunna göras för FoU-bidrag till grundforskning vid universitet och högskolor även om 

blandad verksamhet bedrivs.121 Att FoU-verksamhet är förenad med exempelvis 

undervisningsverksamhet ska således inte hindra bidragsgivarens möjlighet att lämna ett 

avdragsgillt FoU-bidrag avseende FoU-verksamhet.122 För att försäkra sig om avdragsrätt 

bör FoU-bidraget aktivt villkoras, vilket ur bevishänseende bör ske genom en skriftlig 

överenskommelse mellan parterna.123 Detta bör alltså göras trots att inget direkt krav på ett 

aktivt villkorande av FoU-bidraget föreligger vare sig i lagtexten eller förarbetet. 

3.3.2 Prövning i Regeringsrätten 

I ett regeringsrättsmål planerade X Innovation AB(XIAB) och ett av dem tillsammans med 

forskare ägt aktiebolag att lämna årliga bidrag till X-universitetet (X).124 XIAB undrade i an-

sökan om ett förhandsbeskedet huruvida avdragsrätt för FoU-bidrag till X förelåg och om 

avdragsrätten i så fall krävde att FoU-bidraget aktivt villkorades till att avse enbart FoU-

verksamhet. XIAB bedrev verksamhet inom förädling av uppfinningar till patent eller 

know-how. För denna verksamhet var XIAB beroende av att nya uppfinningar utvecklades 

som senare kunde förädlas inom XIAB:s verksamhet. För att underlätta denna process 

planerade XIAB att årligen lämna FoU-bidrag till X, för understöd av FoU-verksamhet 

bedriven vid X:s institutioner. Då X även bedrev undervisningsverksamhet ansåg 

Regeringsrätten att det skulle krävas att FoU-bidragen aktivt villkorades till användning 

enbart inom mottagarens FoU-verksamhet för att avdragsrätt skulle föreligga.125 Enligt 

Regeringsrätten, behövdes ingen ytterligare begränsning göras då ett starkt samband förelåg 

mellan FoU-verksamheten bedriven vid X och XIAB:s näringsverksamhet.126 Bidrags-

                         
120 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 385. 

121 Prop. 1970:135, s. 35. 

122 Prop. 1970:135, s. 35. 

123 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 301.  

124 RÅ 2000 not 158. 

125 RÅ 2000 not 158; Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 385. 

126 RÅ 2000 not 158; Mutén, L, SvSkt 2001, s. 50. 
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givaren behövde heller inte specificera till vilket enskilt forskningsprojekt som bidraget 

skulle användas, då detta kan vara svårt att förutse till exempel om forskningen ligger långt 

fram i tiden. Även indirekta kostnader som uppkommer i FoU-verksamheten, så kallade 

overheadkostnader, skulle kunna medföra avdragsrätt.127 Regeringsrätten anförde slutligen 

att det krävdes ett aktivt villkorande av FoU-bidraget till att enbart avse forskning för att 

avdragsrätt skulle föreligga. Då XIAB lämnade FoU-bidrag utan att ett sådant aktivt vill-

korande gjordes förelåg därmed ingen avdragsrätt.   

3.3.3 Analys 

Enligt ett regeringsrättsmål måste, om en mottagare bedriver såväl FoU-verksamhet som 

undervisningsverksamhet, ett FoU-bidrag aktivt villkoras till användning enbart inom FoU-

verksamheten för att avdragsrätt ska föreligga.128 När ett FoU-bidrag lämnas till ett 

universitet eller högskola stärks institutionens totala ekonomiska ställning.129 I XIAB-målet 

kom Regeringsrätten fram till den slutsats att ett FoU-bidrag som lämnas till ett universitet 

eller högskola som bedriver blandad verksamhet skulle vara avdragsgillt endast i det fall som 

FoU-bidraget aktivt villkorats för användning enbart inom mottagarens FoU-verksamhet.130 

Av bevisskäl bör villkorandet göras genom ett skriftligt avtal mellan parterna. Att ingen 

specificering krävs av till vilket forskningsprojekt som FoU-bidraget ska användas anses 

vara positivt då ett forskningsprojekt kan ligga långt fram i tiden och det därmed kan vara 

svår att förutse detta vid tidpunkten för bidragslämnandet.  

I likhet med Påhlsson, kan kritik riktas mot Regeringsrättens bedömning av att ett FoU-

bidrag måste villkoras till att enbart användas i FoU-verksamheten för att avdragsrätt vid 

lämnande till ett universitet eller högskola ska föreligga.131 Kritiken förstärks i och med att 

detta krav på villkorande saknar stöd i såväl lagtext som  förarbete samt att förarbetet istäl-

let uppmuntrar till att FoU-bidrag lämnas till blandad verksamhet.132  

                         
127 Melz, P och Silfverberg, C, En minnesskrift, s. 346; Mutén, SvSkt 2001, s. 51. 

128 RÅ 2000 ref. 158. 

129 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 385.  

130 RÅ 2000 ref. 158. 

131 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 385. 

132 Prop. 1970:135, s. 35. 
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Gränsen mellan vad som omfattas av FoU-verksamhet och vad som omfattas av 

undervisningsverksamhet är mycket oskarp, varigenom någon direkt avgränsning är omöjlig 

att göra.133 I förarbetet har det uttalats att ett bidrag lämnat för ren utbildningsverksamhet 

inte ska anses vara avdragsgill.134 Uttalande i förarbetet visar att avsikten inte varit att 

förhindra FoU-bidrag till universitet och högskolor som bedriver blandad verksamhet.135 

Tvärtemot uttalas i förarbetet att avdrag för FoU-bidrag till dessa institutioner ska få 

göras.136 Bjuvberg menar att ett FoU-bidrag till en institution som bedriver såväl forskning 

som undervisning bör presumeras vara avsett för användning inom FoU-verksamheten.137 

Endast där det klart framgår att så inte är fallet ska avdragsrätt nekas.138 Kravet på att ett 

FoU-bidrag aktivt ska villkoras skapar osäkerhet i och med att bidragsgivaren då blir 

tvungen att kontrollera så att mottagaren verkligen använder bidraget på det sätt som 

denne lovat inom sin FoU-verksamhet. I likhet med Mutén, kan viss oro uttryckas över var 

poängen ligger i att tvivla på sina affärspartners, rörande deras intentioner att använda 

FoU-bidraget, genom att från det allmännas sida ställa krav på att ett FoU-bidrag aktivt 

måste villkoras.139 Dessa tvivel leder till sämre affärsrelationer, vilket på sikt skulle kunna in-

nebära att företag helt enkelt avstår från att lämna några FoU-bidrag till universitet och 

högskolor. Orsaken är att lämnandet av FoU-bidrag innebär för mycket negativt merarbete 

för bidragsgivaren, då denne måste kontrollera att FoU-bidraget faktiskt används på så sätt 

inom mottagarens FoU-verksamhet som överenskommits. Kravet om att ett FoU-bidrag 

som lämnas till en mottagare som bedriver blandad verksamhet aktivt måste villkoras bör av 

denna anledning således upphävas. På så sätt ökar möjligheten att lämna avdragsgilla FoU-

bidrag till universitet och högskolor. Det administrativa merarbetet som villkorandet skapar 

i att kontrollera mottagaren minskar även, vilket på sikt troligtvis leder till att fler företag 

kommer lämna FoU-bidrag till universitet och högskolor.  

                         
133 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 385. 

134 Prop. 1970:135, s 28. 

135 Ds (Stencil) Fi 1970:1, s. 70. 

136 Prop. 1970:135, s. 35. 

137 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 400 f. 

138 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 400 f. 

139 Mutén, L, SvSkt 2001, s. 49 ff. 
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3.4 Kravet på motprestation 

3.4.1 Definition 

Den tredje förutsättningen för att avdragsrätt enligt FoU-avdragsregeln ska föreligga är att 

bidragsgivaren måste erhålla någon form av motprestation.140 Det finns dock inget direkt 

uttalat krav på en sådan motprestation i den svenska avdragsregeln i 16 kap. 9 § IL. Dock 

förutsätts att aktiva forskningsinsatser utförs, varför kravet på en motprestation ändå fram-

kommer.141 Inte heller behöver något objektivt forskningsbehov konstateras för att 

avdragsrätt ska föreligga.142 Om ett FoU-bidrag är menat att bekosta något som vid 

bidragsgivningstidpunkten ännu inte skett, eller som kanske inte kommer att ske förrän 

långt senare, ska även den framtida utvecklingen beaktas vid bedömningen om uppfyllandet 

av motprestationskravet.143 FoU-bidrag lämnade till universitet och högskolor avsedda för 

grundforskning kan anses vara avdragsgill trots att ingen direkt motprestation föreligger, då 

en sådan motprestation sällan kan erhållas.144 Om en motprestation dock skulle krävas 

behöver inte denna uteslutande utföras av mottagaren.145 Motprestationen skulle istället 

kunna bedrivas av en tredje part, eller skjutas upp till framtiden utan att bidragsgivarens 

avdragsrätt påverkas.146 Inte heller behöver motprestationen riktas direkt mot 

bidragsgivaren, så länge denne kan antas ha nytta av motprestationen.147 FoU-bidrag till 

universitet och högskolor lämnas till stor del utan något direkt krav på motprestation. 

Forskningen kan dock ändå anses komma bidragsgivaren till nytta, vilket innebär att FoU-

bidragen ska anses vara avdragsgilla.148 

3.4.2 Analys 

Visserligen finns det inget krav i lagtexten om att bidragsgivaren måste erhålla någon direkt 

motprestation för att avdragsrätt ska föreligga. Bidragsgivaren måste dock erhålla något i 

                         
140 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering, del 2, s. 106. 

141 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 381. 

142 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 381. 

143 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 389. 

144 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering, del 2, s. 106. 

145 RÅ 1988 ref. 88; Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 382.  

146 RÅ 1991 ref. 71. 

147 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering, del 2, s. 106. 

148 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 382 f. 
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utbyte mot det lämnade FoU-bidraget.149 Då den eventuella motprestationen inte 

uteslutande måste utföras av mottagaren samt att denna kan skjutas till framtiden utan att 

avdragsrätten för bidragsgivaren påverkas ska detta anses vara ett mycket milt kriterium. 

För att kravet om motprestation ska anses vara uppfyllt räcker det att forskningen kan vara, 

eller skulle kunna bli,  till nytta för bidragsgivaren. Ett avdragsgillt FoU-bidrag kan därmed 

lämnas till ett universitet eller högskola utan att något direkt krav på motprestation 

föreligger. Att inget sådant direkt uttalat krav på motprestation föreligger anses som 

positivt då möjligheten för lämnande av avdragsgilla FoU-bidrag därmed ökar. För att 

FoU-bidrag utan någon direkt betydelse för bidragsgivaren ska anses vara avdragsgilla krävs 

dock att bidragsgivaren har ett rimligt intresse i FoU-verksamheten.150 Kravet på 

motprestation ligger således mycket nära sambandskravet då trots att inget uttryckligt krav 

på en direkt motprestation föreligger, sambandskravet ändå måste vara uppfyllt för att 

avdragsrätt ska föreligga enligt FoU-avdragsregeln i 16 kap. 9 § IL. 

                         
149 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 381. 

150 Prop. 1970:135, s. 33; Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 382. 
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4  Kravet på samband vid avdragsrätt för FoU-bidrag  

4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer den fjärde förutsättningen för att kunna tillämpa FoU-

avdragsregeln, det så kallade sambandskravet, att presenteras. Först kommer en definition 

av begreppet att göras varefter den praktiska tillämpningen kommer behandlas. Vid den 

praktiska tillämpningen kommer först ett antal mål från Regeringsrätten att presenteras och 

analyseras. Då Regeringsrätten varit mycket restriktiv i att bedöma frågor rörande FoU-

bidrag lämnade för grundforskning till just universitet och högskolor kommer därefter tre 

centrala mål från Kammarrätten, där denna problematiken varit uppe för prövning, att 

refereras och analyseras för att kunna ge en heltäckande bild av det rådande rättsläget.  

4.2 Definition 

Efter att det konstaterats att de tre övriga förutsättningarna för att FoU-avdragsregeln ska 

vara tillämplig är uppfyllda,151 ska slutligen kriteriet om att FoU-verksamheten har, eller kan 

anses få, betydelse för bidragsgivarens näringsverksamhet, det så kallade sambandskravet, 

vara uppfyllt.152 Ett sådant samband måste således uppvisas för att ett FoU-bidrag ska anses 

vara avdragsgillt.153 Vid extern FoU-verksamhet, vid till exempel universitet eller högskolor, 

är sambandskravet viktigt att observera då bidragsgivaren här inte har samma möjlighet till 

kontroll som om FoU-verksamheten istället hade bedrivits internt inom företaget.154  

Om FoU-verksamheten är av sådan art att kostnaden inte anses utgöra en driftskostnad i 

bidragsgivarens näringsverksamhet, ska detta FoU-bidrag anses ligga helt utanför företagets 

intresseområde, varför ingen avdragsrätt ska medges.155 Avdragsrätten omfattar även 

forskning, vars resultat endast på längre sikt eller indirekt kommer bidragsgivaren till 

nytta.156 Ett visst samband förutsätts dock, men ingen absolut gränsdragning kan här göras. 

Trots att lagtexten definierar sambandskravet som om att FoU-verksamheten är av betydelse 

                         
151 Se Kapitel 3. 

152 16 kap. 9 § IL; Staberg, L, SN 1993, s. 727. 

153 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 293. 

154 Staberg, L, SN 1993, s. 728. 

155 Prop. 1970:135, s. 33. 

156 Landerdahl, G, och Marcks v Würtemberg, N, Den skattemässiga synen på sponsring, Skattenytt 1987, s. 
541. 
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för bidragsgivaren ska det enligt förarbetet anses vara tillräckligt för avdragsrätt att 

bidragsgivaren kan antas ha ett rimligt intresse i FoU-verksamheten,157 vilket är en klart 

mildare utformning. Inte heller krävs att bidragsgivaren har något direkt behov av 

forskningsresultatet för att avdragsrätt ska föreligga.158 Sambandskravet ska enligt förarbetet 

prövas i varje enskilt fall för sig.159 Enligt Bjuvberg ger förarbetet uttryck för ett 

presumtionssynsätt, vilket innebär att utgifter som kan hänföras till FoU-verksamheten i 

regel ska vara avdragsgilla för bidragsgivaren.160 Utifrån detta presumtionssynsätt bör en 

omvänd bevisbörda uppstå, där det således är Skatteverkets sak att visa att bidragsgivaren 

huvudsakligen har haft andra skäl för att lämna FoU-bidraget än verksamhetsanknutna skäl 

och avdragsrätt därför ska nekas.161 Detta synsätt bör följa av att sambandskravet är lägre 

ställt i FoU-regeln än vad som är fallet i den allmänna avdragsregeln.162 

Att en FoU-verksamhet enbart har ett reklamvärde eller är goodwillskapande för 

bidragsgivaren ska inte anses vara tillräckligt för att sambandskravet ska vara uppfyllt.163 

Orsaken till detta är att det då inte klart framgår huruvida något samband föreligger mellan 

FoU-verksamheten och bidragsgivarens näringsverksamhet.164 I förarbetet föreligger inget 

krav på att bidragsgivaren ska erhålla någon form av vinning eller ekonomisk fördel till 

följd av lämnandet av FoU-bidrag till universitet och högskolor, för att avdragsrätt ska 

föreligga.165 Avdragsrätten ska inte heller gå förlorad enbart på den grund att någon annan 

än bidragsgivaren kan anses dra nytta av forskningsresultatet.166 Inte heller i det fall som  

FoU-arbetet skulle misslyckas ska avdragsrätten i FoU-avdragsregeln gå förlorad för 

bidragsgivaren.167  

                         
157 Prop. 1970:135 s. 32. 

158 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 294. 

159 Prop. 1970:135, s. 32 ff. 

160 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 295. 

161 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 296. 

162 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 296. 

163 Prop. 1970:135 s. 28. 

164 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 293. 

165 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 295. 

166 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 387. 

167 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 295. 
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4.3 Prövning i Regeringsrätten 

4.3.1 Referat 

Sambandskravet har prövats av Regeringsrätten vid ett flertal tillfällen, varav tre centrala 

mål här kommer behandlas.168 Inget av dessa avgöranden rörde dock den specifika 

avdragsrätten för FoU-bidrag som lämnats till universitet eller högskolor.  

I Kopparbergs-målet bedrev företaget Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag 

(Kopparbergs AB) verksamhet inom branscherna: skogs- och lantbruk, stålindustri, 

gruvdrift, kalkverk, kemisk industri, kraftverk, shipping och skogsindustri.
169

 Kopparbergs 

AB ansökte till Riksskatteverket om ett förhandsbesked i taxeringsfråga rörande avdragsrätt 

för FoU-bidrag lämnade för grundforskning, dels till World Wildlife Fund (WWF) och dels 

till The International Federation of Institutes for Advanced Study (IFIAS). Forskningen 

delades in i sex olika projekt: Levande skog – vars syfte var bevarandet av fauna och flora i 

det föränderliga moderna skogsbruket, Varg, Utter, Sälen i Östersjön och Rovfågelcentralen - vars 

syften var att rädda de olika djurarterna från utrotning, samt Linné – vars syfte var en 

inventering av utrotningshotade svenska växter. Kopparbergs AB:s avsikt var att årligen 

sammanlagt utge FoU-bidrag om 50 000 kronor till WWF och IFIAS för FoU-verksamhet 

inom de ovan angivna forskningsprojekten, främst med inriktning på projekten Levande skog 

och Linné.170 

Kopparbergs AB anförde med stöd i förarbetet att FoU-bidrag, lämnade till såväl 

grundforskning, målforskning som till forskning som inte ansågs vara branschbunden, 

skulle vara avdragsgilla.171 Det allmänna ombudet anförde å sin sida att då forskningens 

resultat kunde antas vara av betydelse för ett flertal olika slags näringsverksamheter så 

ansågs det vara omotiverat att medge avdragsrätt, då FoU-verksamheten inte var speciellt 

riktad till det enskilda företaget.172 Regeringsrätten medgav, med hänsyn till verksamheten 

som bedrevs i Kopparbergs AB, endast avdrag för FoU-bidraget lämnat till WWF för 

forskning inom projektet Levande skog. Övriga projekt, både inom WWF och IFIAS ansågs 

                         
168 RÅ 1976 ref. 105; RÅ 1987 not. 440; RÅ 1990 ref. 114. 

169 RÅ 1976 ref. 105. 

170 RÅ 1976 ref. 105. 

171 Prop. 1970:135 s. 28. 

172 RÅ 1976 ref. 105. 
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däremot inte ha ett tillräckligt samband med bidragsgivarens näringsverksamhet för att 

avdragsrätt skulle anses föreligga.173     

Vid två olika tillfällen har Regeringsrätten prövat avdragsrätten för FoU-bidrag lämnade till 

cancerforskning.
174

 I ICA-målet sökte ICA AB avdrag för FoU-bidrag lämnade till 

Cancerfonden för forskning inom forskningsområdet cancer-kost-hälsa.
175

 ICA AB 

anförde att avdrag, enligt lagtextens lydelse, skulle få göras för FoU-bidrag till sådan FoU-

verksamhet som hade eller som kunde förväntas få betydelse för bolagets 

näringsverksamhet.176 ICA AB menade vidare att forskningen hade en sådan betydelse, 

varför avdragsrätt därmed skulle medges. I sin bedömning av avdragsrätten utredde 

Regeringsrätten sambandskravet mellan FoU-verksamheten och ICA-koncernens 

näringsverksamhet i sin helhet.
177

 Då ICA-koncernen var verksam inom flera skilda 

verksamhetsområden såsom produktion av livsmedel, livsmedelshandel och 

förlagsverksamhet, ansåg Regeringsrätten att forskning inom området cancer-kost-hälsa 

kunde antas få betydelse för ICA-koncernen varför avdragsrätt därmed medgavs.  

I Bil- och drivmedels-målet avsåg ett fåmansföretag (A AB) som bedrev verksamhet inom 

drivmedels- och bilförsäljning att lämna ett FoU-bidrag till en stiftelse (Stiftelsen) för 

främjande av cancerforskning.
178

 För att avdragsrätt skulle föreligga krävdes dock att ett 

rimligt intresse förelåg mellan FoU-verksamheten och bidragsgivarens näringsverksamhet.179 

A AB anförde att ett sådant samband förelåg, då det allmänt sett är känt att både bilkörning 

och bilavgaser har ett samband med cancer. Regeringsrätten ansåg dock att den i A AB 

bedrivna verksamheten inom bil- och drivmedelsverksamheten inte hade ett tillräckligt 

starkt samband med den i Stiftelsen finansierade forskningen om cancer och 

tumörsjukdomar.
180

 Regeringsrätten instämde i Rikskattenämndens slutsats, vilket 

                         
173 RÅ 1976 ref. 105. 

174 RÅ 1987 not. 440; RÅ 1990 ref. 114. 

175 RÅ 1987 not. 440. 

176 Prop. 1970:135 s. 33. 

177 RÅ 1987 not. 440. 

178 RÅ 1990 ref. 114. 

179 Prop. 1970:135 s. 33. 

180 RÅ 1990 ref. 114. 
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medförde att det av A AB lämnade FoU-bidraget till Stiftelsens cancerforskning således 

inte skulle anses vara avdragsgillt enligt FoU-avdragsregeln i nuvarande 16 kap. 9 § IL.  

4.3.2 Analys 

Sambandskravet har prövats av Regeringsrätten i ett antal olika avgöranden, med skilda 

meningar om huruvida detta krav skulle anses vara uppfyllt som resultat. I Kopparbergs-

målet medgavs exempelvis enbart avdrag för FoU-bidrag lämnat till WWF gällande 

forskningsprojektet Levande skog.
181

 Denna bedömning motiverades inte, varför det kan 

anses vanskligt att dra några slutsatser om hur Regeringsrätten har resonerat i målet.182 

Staberg menar dock att anledningen till att Kopparbergs AB medgavs avdrag för FoU-

bidrag till forskningsprojektet Levande skog, men inte till något av de övriga 

forskningsprojekten, skulle kunna ha varit att en stor del av Kopparbergs AB:s 

näringsverksamhet bedrevs inom verksamhetsområden som skogsbruk och 

skogsindustri.183 Påhlsson ansåg å sin sida att projektet Levande skog var det 

forskningsprojekt som bäst passade in på den korta presentation som Kopparbergs AB 

gjort av sina verksamhetsområden.184 Vidare skulle beskrivningen av projektet Levande skog 

rimligen kunna anses innefatta vissa av de övriga projekten, som bevarandet av vargar, 

rovfåglar samt till viss del även bevarandet av utrotningshotade svenska växter inom 

forskningsprojektet Linné.185 Att Regeringsrätten, som Påhlsson menar, har gjort en så pass 

vid bedömningen att de anser att vissa av de övriga projekten skulle omfattas av Levande 

skog anses vara mindre troligt. Detta då dels projektet Levande Skog klart definieras som att 

avse fauna och flora, samt dels att projektet inte medgavs avdragsrätt då det bedrevs hos 

IFIAS. Detta tyder istället på att Regeringsrätten helt enkelt har ansett att de övriga 

forskningsprojekten inte har haft ett tillräckligt starkt samband med Kopparberg AB:s 

näringsverksamhet för att avdragsrätt skulle föreligga.  

Kriteriet om rimligt intresse innebär således inte en automatisk avdragsrätt för FoU-

verksamhet som bedrivs inom ett verksamhetsområde som kan antas ha viss betydelse för 

                         
181 RÅ 1976 ref. 105. 

182 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 386. 

183 Staberg, SN 1993, s. 729. 

184 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 386. 

185 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 386. 
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bidragsgivarens näringsverksamhet, utan detta samband måste vara tydligare än så.186 Enligt 

Landerdahl och Marcks v Würtemberg ska avdrag för grundforskning medges endast i det 

fall då forskningen sker inom det egna verksamhetsområdet. Om FoU-verksamheten 

istället bedrivs inom något annat verksamhetsområde ska avdragsrätten prövas enligt de 

allmänna avdragsreglerna i 16 kap. 1 § IL.187  

Vid två olika tillfällen har Regeringsrätten prövat frågan om avdragsrätt för FoU-bidrag 

lämnade till cancerforskning.188 I dessa två mål visas problematiken kring tolkningen av 

sambandskravets tillämpning tydligt. I ICA-målet hanterade Regeringsrätten 

gränsdragningsproblematiken för vilka kostnader som skulle anses vara avdragsgilla och 

vilka som inte skulle anses vara detta.189  ICA AB medgavs här avdrag för ett FoU-bidrag 

lämnat till Cancerfonden för forskning inom området cancer-kost-hälsa. Att FoU-bidraget 

skulle användas inom FoU-verksamheten kan här mycket väl ha presumerats, då det är 

allmänt känt att det föreligger ett samband mellan cancer och kost.190 Rättsnämnden, i 

vilkas slutsats Regeringsrätten instämde, tog vid bedömningen av sambandskravet hänsyn 

till hela ICA-koncernens verksamhet vilket får anses vara ett uttryck för 

neutralitetsprincipen.191 Regeringsrätten analyserade dock inte närmare begreppet rimligt 

intresse, varför det utifrån detta mål inte är möjligt att avgöra vad som krävs för att uppfylla 

sambandskravet.192 Då sambandskravet i ICA-målet prövades objektivt för hela ICA-

koncernen som en enhet, blev Regeringsrättens slutsats att ICA AB medgavs avdragsrätt 

för det FoU-bidrag som hade lämnats till Cancerfonden för forskning inom 

forskningsområdet cancer-kost-hälsa.  

I Bil och drivmedels-målet nekades däremot fåmansföretaget A AB, vars verksamhet 

bedrevs inom bil- och drivmedelsförsäljning, avdragsrätt för ett FoU-bidrag lämnat till en 

stiftelse för forskning inom cancer och tumörsjukdomar.193 Regeringsrätten motiverade 

                         
186 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 386. 

187 Landerdahl, G, och Marcks v Würtemberg, N, SN 1987, s. 541. 

188 RÅ 1987 not. 440; RÅ 1990 ref. 114. 

189 RÅ 1987 not. 440. 

190 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 388. 

191 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 387. 

192 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 387. 

193 RÅ 1990 ref. 114. 



  

 
33 

tyvärr inte heller i detta mål tillämpningen av FoU-avdragsregeln. Det konstaterades här 

endast att forskning inom cancer och tumörsjukdomar inte kunde anses ha ett tillräckligt 

starkt samband med bil- och drivmedelsförsäljning för att avdragsrätt skulle föreligga för A 

AB. Att avdragsrätten nekades bör, enligt Bjuvberg, främst ha berott på att det framstod 

som oklart på vilket sätt som detta forskningsresultat skulle kunnat leda till någon 

förbättring i driften av A AB:s verksamhet.194 Avgörandet är dock knapphändigt varför 

några närmare slutsatser är svåra att dra.195 Enligt Bjuvberg bör det föreligga en presumtion 

om att ett tillräckligt starkt samband skulle föreligga mellan FoU-verksamheten och A AB:s 

näringsverksamhet.196 Då det är allmänt känt att både bilkörning och framförallt bilavgaser 

leder till cancer är det troligt att andra orsaker, som exempelvis att företagets VD vid 

tillfället för lämnandet av FoU-bidraget var svårt cancersjuk, har haft inverkat vid 

Regeringsrättens bedömning.197 Resultatet i målet tyder därmed på att Regeringsrätten inte 

gjort någon objektiv bedömning av sambandskravet, vilket gör det mycket svårt att dra 

några generella slutsatser utifrån detta mål.198 Hade en lika generös objektiv bedömning 

gjort av sambandskravet som var fallet i ICA-målet hade förmodligen A AB istället 

medgetts avdragsrätt för FoU-bidraget lämnat för cancerforskning. 

Vid en jämförelse mellan ICA-målet och Bil- och drivmedels-målet kan konstateras att 

subtila gränsdragningsproblem uppstått.199 I ICA-målet medgavs avdragsrätt för 

cancerforskning, medan i Bil- och drivmedels-målet avdragsrätt för samma ändamål 

vägrades. Detta visar svårigheten i att tillämpa FoU-avdragregeln i 16 kap. 9 § IL. För att 

Regeringsrättens bedömning ska vara trovärdig krävs att den är kontrollerbar och då att 

den är välmotiverad.200 Genom att inte motivera var skillnaden mellan de olika 

bedömningarna i ICA-målet och Bil- och drivmedels-målet låg undandrar sig 

                         
194 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 298. 

195 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 388. 

196 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 298. 

197 Staberg, L, SN 1993, s. 728. 

198 Bjuvberg, J, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 298. 

199 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 390. 

200 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 390. 
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Regeringsrätten verklig legitimering.201 Domarna blev därmed även mindre lämpade att 

använda som prejudikat vid en senare prövning.  

En slutsats av de båda målen är att Regeringsrätten sannolikt inte uppfattat att det, i 

förarbetet, skulle föreligga något presumtionssynsätt för avdragsrätt.202 Detta framkom 

tydligt då avdragsrätt nekades i Bil- och drivmedels-målet trots att ett uppenbart samband 

mellan bilavgaser och cancer objektivt sett föreligger. Det är även intressant att konstatera 

att Regeringsrätten efter mycket korta diskussioner kommit fram till helt olika slut i de båda 

målen. I ICA-målet gjordes en relativt generös bedömning då hela koncernen bedömdes 

som en enhet vid sambandskravsbedömningen, medan en betydligt mer restriktiv 

bedömning gjordes i Bil- och drivmedels-målet. Då Regeringsrätten har kommit till olika 

slutsatser i de båda målen, utan att någon direkt motivering har gjorts i något av dessa mål 

är målen mycket svåra att förena. Därmed blir inget av målen heller lämpade att använda 

som prejudikat vid bedömningen av likartade fall i framtiden, varför rättsläget även efter 

dessa mål fortsatt anses vara oklart. Då oklarhet fortsatt föreligger får vidare ledning sökas i 

Kammarrättens avgöranden.  

4.4 Prövning i Kammarrätten 

4.4.1 Swegmark-målet203 

4.4.1.1 Referat 

I Swegmark-målet lämnade Swegmark Invest AB (Swegmark) ett FoU-bidrag om 75 000 kr 

till Handelshögskolan i Stockholm (Handels) avseende FoU-verksamhet vid Stockholm 

School of Economics i Riga (SSE Riga). Skattemyndigheten nekade dock Swegmark 

avdragsrätt för detta FoU-bidrag samt påförde ett skattetillägg, varefter Swegmark 

överklagade Skattemyndighetens beslut först till Länsrätten och därefter vidare till 

Kammarrätten. 

Swegmark-koncernen bestod vid tidpunkten för bidragslämnandet av sex operativa 

dotterbolag. Två av dessa dotterbolag var starkt beroende av att ett lettiskt bolag fortsatt 

utvecklades, då bolaget tillverkade hälften av dotterbolagens produkter. Då Swegmark 

arbetade aktivt för att öka sin kunskap om de ekonomiska förhållandena i Ryssland och 

                         
201 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 390. 

202 Påhlsson, R, Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 390. 

203 Kammarrätten i Göteborgs dom 2004-01-21 i mål nr 3018-02. 
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Baltikum, ansåg bolaget det vara väsentligt att erhålla underlag om dessa förutsättningar. 

SSE Riga gav ett antal olika företag möjlighet till ett samarbete genom att bidragsgivaren 

fyllde i ett allmänt avtal och därmed blev en Progress Partner till skolan. Genom detta 

åtagande fick Swegmark tillgång till ett antal forskaruppsatser om exempelvis lettisk och 

rysk ekonomi och utveckling.204 Swegmark menade därför att bolaget, direkt och indirekt, 

hade ett ekonomiskt intresse i samarbetet med SSE Riga samt även ett generellt intresse i 

de baltiska staterna, främst då i Lettland där Swegmark etablerat ett eget dotterbolag. 

Genom SSE Rigas verksamhet kunde Swegmark dra nytta av såväl kvalificerad information 

som av kompetent personal. Vidare gavs möjlighet att sprida kännedom om koncernens 

verksamhet både inom Ryssland och inom Baltikum.205 Swegmark försökte även att vid ett 

flertal diskussioner med SSE Rigas rektor försäkra sig om att FoU-bidragen enbart skulle 

användes inom SSE Rigas FoU-verksamheten, vilket denne försäkrade Swegmark om.  

Länsrätten, i vilkas bedömning Kammarrätten senare instämde, ansåg att i och med att 

forskningen vid SSE Riga inte bedrevs inom Swegmarks huvudsakliga 

verksamhetsområde(textilindustri) skulle FoU-bidraget inte anses vara avdragsgillt.206 

Orsaken var att FoU-bidragets väsentlighet ansågs ligga hos det lettiska dotterbolaget och 

alltså inte hos det svenska moderbolaget, Swegmark. Slutsatsen byggdes på att de varor 

som såldes i Lettland såldes under dotterbolagets eget namn och således inte under 

Swegmarks namn. Vid en bedömning av sambandskravet har i viss rättspraxis207  en 

koncern bedömts som en enhet medan i andra mål208 varje enskilt företag i koncernen 

bedöms för sig. Kammarrätten gjorde i detta mål en bedömning utifrån varje enskilt företag 

för sig. Därmed medgavs Swegmark ingen avdragsrätt för FoU-bidraget till SSE Riga.209  

Swegmark menade vidare att avdragsrätt ändå borde ha förelegat i och med att företaget 

även erhöll betydelsefulla motprestationer. Motprestationen bestod bland annat i: fri 

tillgång till skolans rekryteringsbas, reklamplats på skolan, marknadsföringsmöjligheter samt 

tillgång till skolans kontaktnät och kompetensområden. Den mest betydelsefulla 

                         
204 Kammarrätten i Göteborgs dom 2004-01-21 i mål nr 3018-02, s. 1. 

205 Kammarrätten i Göteborgs dom 2004-01-21 i mål nr 3018-02, s. 2. 

206 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 64. 

207 RÅ 1987 not. 440. 

208 RÅ 2000 ref. 31 (I). 

209 Kammarrätten i Göteborgs dom 2004-01-21 i mål nr 3018-02. 
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motprestation ansågs dock vara de kostnadsfria möten med professor Mutén som 

Swegmark fick tillgång till genom åtagandet att vara Progress Partner.210 Dessa 

motprestationer ansåg dock inte Kammarrätten vara tillräckliga, varför Swegmarks 

överklagan avslogs och Swegmark därmed nekades avdragsrätt. Då Regeringsrätten inte 

meddelade något prövningstillstånd i målet vann Kammarrätts dom laga kraft. Swegmark 

medgavs således ingen avdragsrätt för FoU-bidraget till SSE Riga. 

4.4.1.2 Analys 

I Swegmark-målet nekades Swegmark avdragsrätt för FoU-bidrag lämnat för 

grundforskning vid SSE Riga, inom området ekonomi och företagsledning. Kammarrätten 

menade att de motprestationer som Swegmark erhållit som till exempel: forskningsmaterial 

om Lettland och Rysslands ekonomi, tillgång till SSE Rigas rekryteringsbas och kontaktnät 

samt kostnadsfria möten med professor Mutén inte ansågs vara tillräckliga för att 

avdragsrätt skulle kunna medges på denna grund.  

Vidare menade Kammarrätten att inget tillräckligt starkt samband förelåg mellan den vid 

SSE Riga bedrivna FoU-verksamheten och Swegmarks näringsverksamhet. Visserligen 

arbetade Swegmark aktivt för att få kunskaper om marknaden i Ryssland och Baltikum, 

men då möjligheten att vara Progress Partner inte var speciellt riktad till Swegmark samt att 

avtalet om detta åtagande var allmänt utformat ansågs FoU-bidraget vara av allt för allmän 

karaktär för att avdragsrätt skulle kunna medges. Inte heller Swegmarks yrkande om att ett 

lettiskt bolag tillverkade stora delar av produkterna för två av Swegmarks dotterbolag skulle 

leda till att sambandskravet skulle vara uppfyllt. Orsakerna bakom denna bedömning var att 

Kammarrätten här ansåg att en koncern skulle bedömas företag för företag, samt att 

Swegmark-koncernens varor såldes i Lettland direkt under dotterbolagets eget namn, och 

således inte under Swegmarks märke. Kammarrätten nekade av denna anledning Swegmark 

avdragsrätt för FoU-bidrag till SSE Riga.  

4.4.2 Sapa-målet211 

4.4.2.1 Referat 

I Sapa-målet överklagade Skatteverket en länsrättsdom till Kammarrätten. Skatteverket 

menade, i sin överklagan, att Sapa AB (Sapa) inte skulle medges avdragsrätt för FoU-bidrag 

                         
210 Kammarrätten i Göteborgs dom 2004-01-21 i mål nr 3018-02. 

211 Kammarrätten i Stockholms dom 2006-02-20 i mål nr 6837-03 och mål nr 6838-03. 
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lämnat till Handelshögskolan i Stockholms (Handels) partnerprogram avseende ett belopp 

om 300 000 kronor.212  

Sapa var moderbolag i en koncern som bedrev verksamhet inom tillverkning av plast- och 

aluminiumprodukter.213 Sapa medverkade i Handels partnerprogram och lämnade inom 

detta ett FoU-bidrag avseende grundforskning inom företagsledning och ekonomi.214 Den 

vid Handels bedrivna FoU-verksamheten skulle enligt Länsrätten anses ha betydelse för 

Sapa. Därmed skulle Sapas FoU-bidrag till Handels partnerprogram anses vara avdragsgillt.  

Skatteverket anförde i sin överklagan till Kammarrätten att det av rättspraxis framgick att 

det vid bidragslämnande till en institution, som bedriver verksamhet inom såväl 

undervisning som forskning krävdes att FoU-bidraget aktivt villkorades till att enbart 

användas inom FoU-verksamheten, vilket i Sapas fall inte hade gjorts.215 En motprestation 

ska även krävas, men denna motprestation måste inte nödvändigtvis riktas direkt till 

bidragsgivaren. Skatteverket menade att de mindre motprestationer som Sapa hade erhållit 

saknade såväl samband med FoU-verksamheten som med Sapas näringsverksamhet.216 Då 

Sapa är ett tillverkande industriföretag medan Handels bedriver forskning inom ekonomi, 

så skulle således inte sambandskravet anses vara uppfyllt. Då motprestationerna varit så 

pass obetydliga menade Skatteverket vidare att bidraget inte skulle anses vara avdragsgillt 

för Sapa, utan att det istället skulle betraktas som en icke avdragsgill gåva.217 Därmed skulle 

ingen avdragsrätt medges för Sapa.     

Sapa anförde till Kammarrätten att syftet med FoU-bidraget var att stödja vetenskaplig 

forskning inom ekonomi, vilket Sapa ansåg ligga inom området för deras 

näringsverksamhet. Bidraget var enbart menat för FoU-verksamheten som bedrevs vid 

Handels, varför kravet på villkorande av FoU-bidrag därmed skulle anses uppfyllt. Sapa 

anförde vidare att bolaget genom FoU-bidraget fick tillgång till Handels akademiska 

seminarier, workshops och konferenser. Dessa tillgångar möjliggjorde en 

kompetenshöjning bland Sapas anställda samt skapade en möjlighet för Sapa att föra en 

                         
212 Kammarrätten i Stockholms dom 2006-02-20 i mål nr 6837-03 och mål nr 6838-03 s. 1. 

213 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 64. 

214 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 64. 

215 RÅ 2000 not. 158. 

216 Kammarrätten i Stockholms dom 2006-02-20 i mål nr 6837-03 och mål nr 6838-03 s. 2. 
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dialog med ledande forskare inom området. Värdet av motprestationerna som Sapa erhållit 

från Handels skulle därmed anses stå i proposition med värdet av det lämnade FoU-

bidraget.218 Då en proportionerlig motprestation utförs av mottagaren ska inte gåvoreglerna 

anses vara tillämpliga, varför FoU-bidraget skulle anses vara avdragsgillt för Sapa enligt 

FoU-avdragsreglerna i 16 kap. 9 § IL.219 

Kammarrätten menade att de motprestationer som Sapa erhållit från Handels inte var 

tillräckliga för att avdragsrätt skulle föreligga enligt detta yrkande. FoU-bidraget skulle, 

enligt Kammarrättens mening, istället betraktas som en icke avdragsgill gåva.220 

Sapa anförde vidare att bolaget trots att Kammarrätten ansåg att inte tillräckliga 

motprestationer förelåg, skulle anses ha avdragsrätt i och med att sambandskravet var 

uppfyllt. Sapa ansåg att detta krav var uppfyllt i och med att Handels bedrev framgångsrik 

forskning vilken, direkt och indirekt, bidrog till Sapas framgång. Av denna anledning 

förelåg det därför ingen tvekan om att Sapa hade ett starkt intresse i den vid Handels 

bedrivna FoU-verksamheten. Sapa skulle därför anses ha avdragsrätt för FoU-bidrag 

lämnade till Handels.  

Kammarrätten fokuserade i sin bedömning på sambandskravet och påpekade att det såväl i 

praxis som i förarbetet uppställs krav på att ett samband måste föreligga mellan FoU-

verksamheten och bidragsgivarens näringsverksamhet, för att avdragsrätt skulle föreligga. 

Enligt förarbetet ska det dock anses som tillräckligt om bidragsgivaren kan anses ha ett 

rimligt intresse i FoU-verksamheten.221 Inget hinder ansågs heller ligga i att Handels även 

bedrev utbildningsverksamhet. Det framgick klart i målet att FoU-bidraget inte hade 

villkorats till att avse något specificerat forskningsändamål, vilket enligt Kammarrätten inte 

heller skulle krävas. Då Kammarrätten dock menade att ett starkare samband än att det 

svenska näringslivet i allmänhet främjades, var tvunget att föreligga för att avdragsrätt 

skulle kunna medges, nekades således Sapa avdragsrätt. Då Regeringsrätten valde att inte 

meddela något prövningstillstånd så vann Kammarrättens dom laga kraft, varför Sapa 

nekades avdragsrätt för FoU-bidraget till Handels för forskning inom ekonomi och 

företagsledning. 

                         
218 Kammarrätten i Stockholms dom 2006-02-20 i mål nr 6837-03 och mål nr 6838-03 s. 4 f. 

219 RÅ 2000 ref. 31 (I).  

220 Kammarrätten i Stockholms dom 2006-02-20 i mål nr 6837-03 och mål nr 6838-03 s. 8 f. 

221 Prop. 1970:135, s. 32. 
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4.4.2.2  Analys 

I Sapa-målet ansåg inte Kammarrätten att det förelåg ett tillräckligt starkt samband mellan 

FoU-verksamheten och bidragsgivarens näringsverksamhet.222 Sapa var moderbolag i en 

koncern, vars kärnverksamhet låg inom tillverkning av aluminium- och plastprodukter, 

medan mottagaren av FoU-bidraget var Handels allmänna forskning inom ekonomi.  

Kammarrätten menade visserligen att FoU-verksamheten kunde anses vara till nytta för 

Sapa i den löpande verksamheten, men att det allmänna samband som här förelåg mellan 

denna verksamhet och FoU-verksamhet bedriven vid Handels inte var tillräckligt starkt för 

att avdragsrätt skulle kunna medges.223 Kammarrättens bedömning synes vara att det för 

avdragsrätt istället krävdes att FoU-verksamheten hade utförts inom Sapas kärnverksamhet, 

det vill säga inom tillverkning av plast- och aluminiumprodukter.224 Denna slutsats skulle 

innebära att ett FoU-bidrag till grundforskning inte skulle kunna medföra avdragsrätt.  

Detta synsätt överensstämmer inte med en av Melz och Silfverberg gjord analys, där det 

framkommit att viss grundforskning skulle kunna vara till nytta för i stort sett samtliga 

typer av företag.225 Enligt Kammarrättens synsätt skulle istället avdragsmöjligheten vara 

begränsad till att endast omfatta bidragsgivare som använder det slutgiltiga 

forskningsresultatet vid produktionen av sina produkter.226 Kritik riktas mot detta synsätt 

då rättsläget bör tolkas på så sätt att så länge bidragsgivaren anses få nytta av FoU-

verksamheten, det vid en bedömning om avdragsrätt ska anses vara oväsentligt huruvida 

något annat företag skulle kunna få nytta av denna verksamhet.227 

Det framgår klart i Sapa-målet att Kammarrätten inte haft så mycket stöd i 

Regeringsrättens praxis, då uttrycket enligt Kammarrättens mening återkommer på ett flertal 

kritiska punkter i domen.228 Kriteriet om att FoU-verksamheten ska ha ett rimligt intresse för 

bidragsgivarens näringsverksamhet anses vara problematiskt. Om Regeringsrätten redan i 
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223 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 64. 

224 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 64. 
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Swegmark-målet229 hade kommit med ett starkt uttalande, hade Kammarrätten haft 

betydligt mer stöd vid sin bedömning i Sapa-målet och hade då eventuellt kunnat komma 

fram till en annan slutsats. Då Regeringsrätten, trots det oklara rättsläget, även i Sapa-mål 

valde att neka prövningstillstånd bestod rättsläget även efter  detta mål som oklart.  

Då de svenska universiteten och högskolorna blir allt mer beroende av delfinansiering från 

privata företag ansågs det efter Sapa-målet viktigare än någonsin att ambitionerna bakom 

FoU-avdragsregeln så snart som möjligt skulle komma till ett tydligt utförande i den 

svenska rättstillämpningen.230 Delfinansiering från de privata företagen är även något som 

uppmuntras av Regeringen.231 De medel som staten tillgodoser, genom exempelvis 

statsanslag, täcker inte på långa vägar de krav som ställts på den konkurrensutsatta svenska 

FoU-verksamheten.232 Då trots denna ståndpunkt hittills ingen ändring skett i FoU-

avdragsrätten är det nu viktigare än någonsin att de ambitioner som fanns bakom 

införandet av denna avdragsregel så snart som möjligt kommer till tydlig tolkning i dagens 

rättstillämpning.233 Ett steg på vägen skulle kunna vara att Regeringsrätten prövar ett 

likartat mål och därigenom skapar en stark prejudikatdom om hur denna regel ska tolkas 

och tillämpas. Då än så länge inget sådant uttalande har gjorts av Regeringsrätten förblir 

rättsläget fortsatt oklart.  

4.4.3 Investor-målet234 

4.4.3.1 Referat 

Investor AB (Investor) var ett investmentföretag inom en verksamhet där ekonomi, 

företagsledning och affärsutveckling var av mycket stor betydelse.235 Inom Investor bedrevs 

verksamhet inom områden som: kärninvesteringar, finansiella investeringar, operativa 

investeringar och Private equity-investeringar. I korthet innebar detta att Investor 

utvecklade framgångsrika företag, varför tillsättandet av kompetenta företagsledare var en 

                         
229 Kammarrätten i Stockholms dom 2006-02-20 i mål nr 6837-03 och mål nr 6838-03. 

230 Påhlsson, R, SvSkt 2006, s. 523. 
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viktig del av Investors verksamhet. Investor bildade tillsammans med ett antal andra bolag 

forskningsstiftelsen SSE-MBA (Stiftelsen). Stiftelsen skapade sedan tillsammans med 

Handelshögskolan i Stockholm (Handels) en MBA-utbildning. Syftet med Stiftelsen var att 

lämna FoU-bidrag för att bland annat främja den forskning inom företagande, ledarskap 

och ekonomi som var bunden till MBA-utbildningen.236  

Investor överklagade till Kammarrätten en länsrättsdom, och yrkade här på avdragsrätt för 

FoU-bidrag lämnade till Stiftelsen om 30 miljoner kronor för taxeringsåret 2003 och 20 

miljoner kronor för taxeringsåret 2004. Investor menade här att avdragsrätt skulle medges 

enligt 16 kap. 9 § IL, oberoende av huruvida något samband förelåg mellan FoU-

verksamheten och Investors verksamhet.237 Skatteverket menade dock att Investor inte 

hade någon avdragsrätt för FoU-bidragen då sambandskravet inte ansågs vara uppfyllt.  

Investor stödde sitt yrkande i äldre lagtexter, främst den numera upphävda 

Forskningsförordningen238. Enligt Forskningsförordning skulle en ovillkorlig avdragsrätt 

för FoU-bidrag till universitet och högskolor föreligga även om inget direkt samband 

kunde visas mellan FoU-verksamheten och bidragsgivarens näringsverksamhet.239 Då 

upphävandet av Forskningsförordning endast skedde av konstitutionella skäl, var inte 

lagstiftarens avsikt att någon försämring av avdragsmöjligheterna skulle uppstå utan att 

denna avdragsrätt fortsatt oförändrat skulle gälla.240 

Kammarrätten kom med stöd i propositionen,241 till den slutsats att även om ingen 

precisering av FoU-verksamheten behövde göras förutsattes ändå att det bidragsgivaren 

hade ett rimligt intresse i FoU-verksamheten.242 Investors första yrkande, om att avdragsrätt 

skulle föreligga även om inget samband med FoU-verksamheten kunde konstateras, skulle 

således lämnas utan bifall.243 

                         
236 Kammarrätten i Stockholms dom 2009-01-22 i mål nr 5263-08 och mål nr 5265-08, s. 3. 

237 Kammarrätten i Stockholms dom 2009-01-22 i mål nr 5263-08 och mål nr 5265-08, s. 1 f. 

238 Förordning (1975:127 senast ändrad genom SFS 1988:1154) om avdrag för bidrag till viss forskning. 

239 Prop. 1989/90:110 s. 611 f. 

240 Prop. 1989/90:110, s. 611 f. 

241 Prop. 1970:135, s. 33. 

242 Kammarrätten i Stockholms dom 2009-01-22 i mål nr 5263-08 och mål nr 5265-08, s. 5. 

243 Kammarrätten i Stockholms dom 2009-01-22 i mål nr 5263-08 och mål nr 5265-08, s. 5 f. 
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Investor anförde vidare att ett FoU-bidrag till grundforskning skulle anses vara avdragsgillt  

så länge FoU-verksamheten normalt sett inte föll helt utanför bidragsgivarens 

näringsverksamhet.244 Därmed skulle Investor trots det eventuellt bristande 

sambandskravet i alla fall anses ha avdragsrätt, då det endast krävdes att ett rimlig intresse 

förelåg. Då Investors verksamhet hade en stark koppling till FoU-verksamheten i Stiftelsen 

skulle detta rimliga intresse anses som uppenbart och Investor skulle därmed ha avdragsrätt 

för FoU-bidragen lämnade till Stiftelsen.245 

Skatteverket anförde att den FoU-verksamhet som bedrevs i Stiftelsen var av sådan allmän 

karaktär att denna inte kunde anses vara till specifik nytta enbart för Investor. Lagstiftaren 

har genom förarbetet visserligen inte avsett att försämra avdragsrätten för FoU-bidrag, men 

inte heller att utvidga denna avdragsrätt till att innefatta FoU-bidrag till forskning av rent 

allmän karaktär.246 Vidare anförde Skatteverket att sambandet mellan Investors 

näringsverksamhet och den vid Handels bedrivna FoU-verksamheten var alltför svagt för 

att avdragsrätt skulle föreligga. Utifrån den i Investor bedrivna verksamheten ansåg dock 

Skatteverket att ett visst samband med Stiftelsen  förelåg. Detta samband förelåg dock även 

för Investors moderbolaget, varför sambandet var av allt för allmän karaktär. Då praxis på 

området vid denna tidpunkt var mycket restriktivt,247 ansåg Skatteverket att avdragsrätt för 

FoU-bidragen därmed inte skulle föreligga. Kammarrätten gick på Skatteverkets linje och 

bedömde att sambandet mellan FoU-verksamheten som bedrevs vid Handels och Investors 

näringsverksamhet var för svagt för att avdragsrätt skulle medges.248 FoU-bidragen 

bedömdes således inte som avdragsgilla för Investor. Regeringsrätten beslutade under 

hösten 2009 att neka prövningstillstånd i Investor-målet, varför Kammarrättens dom vann 

laga kraft. Investor medgavs därmed ingen avdragsrätt för FoU-bidragen lämnade till 

Stiftelsen för grundforskning inom ekonomi och företagsledning bedriven vid Handels.  

                         
244 Prop. 1989/90:110, s. 611. 

245 Kammarrätten i Stockholms dom 2009-01-22 i mål nr 5263-08 och mål nr 5265-08, s. 3. 

246 Prop. 1989/90:110, s. 612. 

247 Se t.ex. Kammarrätten i Stockholms dom 2006-02-20 i mål nr 6837-03 och mål nr 6838-03. 

248 Kammarrätten i Stockholms domskäl i dom 2009-01-22 i mål nr 5263-08 och mål nr 5265-08, s. 6. 
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4.4.3.2 Analys 

I Investor-målet nekades Investor avdrag för FoU-bidrag lämnade till Stiftelsen för 

forskning inom ledarskap, företagande och ekonomi vid Handels.249 Investor stödde sitt 

yrkande på den upphävda Forskningsförordningen.250 Enligt denna förordning skulle FoU-

bidrag till universitet och högskolor anses vara avdragsgilla oberoende av om något 

samband förelåg mellan FoU-verksamheten och Investors näringsverksamhet. 

Kammarrätten stödde istället sin bedömning i rättspraxis, varför de ansåg att ett rimligt 

intresse skulle krävas mellan FoU-verksamheten och Investors näringsverksamhet för att 

avdragsrätt skulle föreligga. Investor anförde vidare att det var uppenbart att ett sådant 

samband förelåg mellan bolagets näringsverksamhet och FoU-verksamheten. 

Kammarrätten ansåg däremot att detta samband var av allt för allmän karaktär för att 

avdragsrätt skulle föreligga. Att Kammarrätten gjorde bedömningen på detta sätt beror 

troligtvis på att även moderbolaget i Investor-koncernen ansågs ha samma samband med 

FoU-verksamheten som det klagande bolaget hade.251 I senare rättspraxis har 

Regeringsrätten bedömt sambandskravet för en koncern genom en bedömning av varje 

enskilt företag för sig.252 I tidigare rättspraxis bedömde istället Regeringsrätten en koncern 

som en enhet, vilket får anses ha varit en klart mer generös bedömning.253 Då den troliga 

orsaken till att Investor inte medgavs avdragsrätt för FoU-bidragen var att även 

moderbolaget i Investor-koncernen kunde uppvisa samma samband med FoU-

verksamheten som det klagande företaget,254 hade vid en bedömning av koncernen som en 

enhet förmodligen Investor istället medgetts avdragsrätt för dessa FoU-bidrag. Att 

domstolarna inte har varit konsekventa vid sina bedömningar skapar osäkerhet hos 

bidragsgivaren då förutsebarheten för vilka skatterättsliga konsekvenser som en viss 

handling medför då blir mycket låg. Regeringsrätten bör därför så snart som möjligt 

komma med ett förtydligande uttalande om hur FoU-avdragsregeln ska bedömas och 

därmed öka förutsebarheten, rättssäkerheten samt förenkla för bidragsgivaren.  

                         
249 Kammarrätten i Stockholms dom 2009-01-22 i mål nr 5263-08 och mål nr 5265-08. 

250 Förordning (1975:127 senast ändrad genom SFS 1988:1154) om avdrag för bidrag till viss forskning. 

251 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 63. 

252 Se t.ex. RÅ 2000 ref. 31 (I); Kammarrätten i Göteborgs dom 2004-01-21 i mål nr 3018-02. 

253 RÅ 1987 not. 440. 

254 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 63. 
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Investor yrkade i målet att bolaget skulle ha avdragsrätt med stöd i den upphävda 

Forskningsförordningen.255 När denna förordning upphävdes var lagstiftarens avsikt att 

dess funktion fortsatt skulle kvarstå i den svenska rättstillämpningen genom den generösare 

rättspraxis som då förelåg samt genom en vidare utformning av avdragsregeln i 16 kap. 9 § 

IL.256 Vid en bedömning utifrån Forskningsförordningens funktioner hade förmodligen 

Investor medgetts avdragsrätt. Kammarrätten valde dock att främst stödja sin bedömning 

på rättspraxis, med ett sämre utfall för den skattskyldige än vad som hade varit fallet om 

Forskningsförordningen hade tillämpats som resultat. Kammarrättens bedömning bör 

således kritiseras. Orsaken till kritiken är att det objektivt sett måste anses som högst 

osannolikt att Investor skulle investera 50 miljoner kronor i en FoU-verksamhet som 

bolaget inte kunde anses ha intresse i, eller som låg helt utanför bolagets 

näringsverksamhet.257 Att ett investmentföretag objektivt sett ska antas ha rimligt intresse i 

FoU-verksamhet inom ekonomi och företagsledning som bedrivs vid en högskola, anses 

vara fullt naturligt.258 Då Kammarrätten trots dessa aspekter kom fram till den slutsats att 

Investor  inte ansågs ha ett tillräckligt nära samband med FoU-verksamheten för att 

avdragsrätt skulle medges, hade ett förtydligande uttalande från Regeringsrätten i detta mål 

varit mycket välkommet.  

Problem uppstår här i och med att Investor-målet var ytterligare ett i raden av avgöranden 

där Regeringsrätten nekade prövningstillstånd för mål rörande FoU-bidrag till universitet 

och högskolor. Tidigare hade Regeringsrätten även nekat prövningstillstånd i såväl 

Swegmark-målet259 som i SAPA-målet260. En prejudikatdom från Regeringsrätten om hur 

dessa situationer ska bedömas, har inom doktrinen därför länge efterlysts.261 Trots att 

sakförhållandena i Investor-målet var rena och målet i sig var väl lämpat att kunna utgöra 

en prejudikatdom, så valde alltså Regeringsrätten att inte meddela något prövningstillstånd. 

Regeringsrättens nekande av prövningstillstånd tyder på att inget rättsfall rörande 

                         
255 Förordning (1975:127 senast ändrad genom SFS 1988:1154) om avdrag för bidrag till viss forskning. 

256 Prop. 1989/90:110 s. 611 f. 

257 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 65. 

258 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 65. 

259 Kammarrätten i Göteborgs dom 2004-01-21 i mål nr 3018-02. 

260 Kammarrätten i Stockholms dom 2006-02-20 i mål nr 6837-03 och mål nr 6838-03. 

261 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 60. 
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avdragsrätt för FoU-bidrag till universitet och högskolor kommer att prövas inom den 

närmaste tiden.262 Rättsläget får därmed anses innebära att en bidragsgivare oavsett inom 

vilken bransch bolaget bedriver sin näringsverksamhet, i dagsläget inte har någon möjlighet 

att erhålla avdragsrätt för FoU-bidrag lämnade för grundforskning inom företagsekonomi 

och därtill angränsade områden vid universitet och högskolor. Detta avdragsförbud får stora 

konsekvenser då FoU-verksamheten vid universitet och högskolorna är mycket beroende 

av FoU-bidrag från privata finansiärer för att kunna bedrivas.263 Ett av syftena med 

införandet av det lägre sambandskravet i 16 kap. 9 § var att FoU-bidrag avdragsgillt skulle 

kunna lämnas till denna typ av grundforskning, vilket således inte fullt ut följs i den svenska 

rättstillämpningen.264 

Enligt Kammarrättens syn i Investor-målet, samt även i Swegmark-målet och Sapa-målet, 

skulle avdragsrätten för FoU-bidrag vara begränsad till att enbart omfatta bidragsgivare 

som använder forskningsresultatet vid produktionen av produkter.265 I alla övriga fall skulle 

i stort sett ett avdragsförbud råda. Då som ovan nämnts,266 universiteten och högskolorna är 

mycket beroende av FoU-bidrag från privata företag riskerar detta avdragsförbud att slå hårt 

mot den svenska FoU-verksamheten. Om ett FoU-bidrag inte med säkerhet kan lämnas 

avdragsgillt finns risken att det bidragsgivande företaget helt enkelt väljer att placera sitt 

kapital i andra verksamheter, där det tydligt framgår att avdragsrätt föreligger. Detta vore 

naturligtvis ödesdigert för den svenska FoU-verksamheten. Av denna anledning är det 

viktigt att en översyn och eventuell korrigering av FoU-avdragsregeln genomförs så snart 

som möjligt. 

                         
262 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 60. 

263 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 60. 

264 Melz, P, och Silfverberg, C, En minnesskrift, s. 346 f. 

265 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 60. 

266 Se Avsnitt 4.4.1.2. 
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5 Sammanfattande analys 

5.1 Inledning 

I detta kapitel kommer de olika delanalyserna som gjorts i uppsatsens föregående kapitel att 

kort sammanfattas för att sedan sammanfogas till en slutlig analys. Vidare kommer här de 

olika analysdelarna att vägas mot varandra för att kunna leda fram till uppsatsens slutsats, 

vilken kommer presenteras i det efterföljande kapitlet.  

5.2 Sammanfattande analys 

Uppsatsens huvudsyfte är att med fokus på tolkningen och tillämpningen utreda den 

privata näringsidkarens utrymme för avdragsrätt för FoU-bidrag lämnade till statliga 

universitet och högskolor.267 Den specifika avdragsregeln för FoU-verksamhet finns 

stadgad i 16 kap. 9 § IL. För att kunna medges avdragsrätt enligt FoU-avdragsregeln krävs 

att fyra förutsättningar är uppfyllda.268 Dessa fyra förutsättningar är: att kostnaden går att 

kategorisera som en FoU-utgift, att ett FoU-bidrag som lämnas till en mottagare som 

bedriver blandad verksamhet aktivt villkoras till att enbart avse FoU-verksamhet, att 

bidragsgivaren erhåller en motprestation, samt att ett samband föreligger mellan FoU-

verksamheten och bidragsgivarens näringsverksamhet.  

Vid en jämförelse med huvudregeln i 16 kap. 1 § IL, kan konstateras att den specifika FoU-

avdragsregeln har ett mildare sambandskrav än vad som är fallet då det, enligt förarbetet, 

anses vara tillräckligt att bidragsgivaren har ett rimligt intresse i FoU-verksamheten.269 

Sambandskravet i huvudregeln är utformat så strikt att det här krävs att en utgift ska gå att 

hänföra till en intäkts förvärvande eller bibehållande för att avdragsrätt ska föreligga.270 I 

och med att FoU-avdragsregelns kriterier är mildare utformade bör bidragsgivaren i första 

hand åberopa denna avdragsregel vid ansökan om avdragsrätt, för att på så sätt ha större 

möjlighet att erhålla avdragsrätt. 

Tidigare var FoU-avdragsreglerna förenade med en av Regeringen utfärdad 

forskningsförordning.271 Denna förordning medgav en ovillkorad avdragsrätt för FoU-

                         
267 Se Avsnitt 1.2. 

268 Se Kapitel 3-4. 

269 Prop. 1970:135, s. 32. 

270 16 kap. 1 § IL. 

271 Förordning (1975:127 senast ändrad genom 1988:1154) om avdrag för bidrag till viss forskning. 
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bidrag som lämnades till universitet och högskolor.272 Funktionen bakom denna förordning 

var att mjuka upp den tidigare rådande restriktiv praxisen:  genom att förenkla förfarandet, 

undvika tvister med Skatteverket, samt att öka förutsebarheten för den skattskyldige.273 

Funktionerna bakom Forskningsförordningen får anses som uppfyllda då förfarandet 

förenklades och förutsebarheten blev bättre för den skattskyldige i och med att 

avdragsrätten var ovillkorad. Då forskningsförordningens tillämpning inte vid något tillfälle 

prövats av Regeringsrätten, medan FoU-avdragsregeln i 16 kap. 9 § IL vid ett flertal 

tillfällen har varit uppe för prövning, får även förordningens funktion att undvika tvister 

med Skatteverket anses vara uppfyllt.274 När Forskningsförordningen upphävdes vid 

skattereformen 1991 konstaterade lagstiftaren att ingen särreglering behövde göras då 

förordningens funktioner fortsatt skulle tillämpas genom en vidare tolkning av FoU-

avdragsregeln i 16 kap. 9 § IL samt genom den generösa rättspraxis som hade utvecklats på 

området.  

I domstolarna är det främst sambandskravet som har prövats, varför denna förutsättning 

för avdragsrätt enligt FoU-avdragsregeln får anses vara den mest betydelsefulla.275 Då 

domstolarna har varit mycket restriktiva, samt att de inte varit helt konsekventa i sin 

bedömning av FoU-avdragsregeln har problem uppstått i det rådande rättsläget. Då 

domstolarna brister i att vara konsekventa vid sina bedömningar uppstår även brister i 

bidragsgivarens förutsebarhet. Här kan konstateras att trots lagstiftarens avsikt att 

funktionerna bakom den nu upphävda  Forskningsförordningen, vilka ovan nämns, skulle 

kvarstå, dessa funktioner inte längre tillämpas i samma utsträckning i den svenska 

rättstillämpningen. Vid en jämförelse mellan Kammarrättens bedömning i Swegmark-

målet276 och Regeringsrättens bedömning i ICA-målet277 kan konstateras att Regeringsrätten 

i ICA-målet tagit hänsyn till hela ICA-koncernens verksamhet vid bedömningen av 

sambandskravet, medan Kammarrätten i Swegmark-målet enbart tagit hänsyn till 

moderbolagets verksamhet vid denna bedömning. Kritik riktas mot att de svenska 

                         
272 1 § 1 st. 1p. Förordning (1975:127 senast ändrad genom 1988:1154) om avdrag för bidrag till viss 

forskning. 

273 Se Avsnitt 2.4.2. 

274 Se Avsnitt 2.4.3. 

275 Se Kapitel 4. 

276 RÅ 1987 not. 440. 

277 Kammarrätten i Göteborgs dom 2004-01-21 i mål nr 3018-02. 
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domstolarna här inte har varit konsekventa, utan att en mer generös bedömning gjorts i 

ICA-målet medan en mer restriktiv bedömning gjorts i Swegmark-målet. Om istället hela 

Swegmark-koncernen hade vägts in vid bedömningen av sambandskravet hade denna 

förutsättning troligtvis ansetts som uppfylld, i och med att två av Swegmarks dotterbolag 

var mycket beroende av FoU-verksamheten bedriven vid SSE Riga. Därigenom hade ett 

samband mellan Swegmark och FoU-verksamheten varit uppenbar, varför Swegmark hade 

medgetts avdragsrätt. Istället valde alltså Kammarrätten att bedöma Swegmark-koncernen 

som fristående bolag, vilket då ledde till att Swegmark nekades avdragsrätt. Då ingen 

motivering gjordes vare sig i ICA-målet eller i Swegmark-målet är det svårt att utreda 

skillnaden i bedömningen av sambandskravet i de olika målen. En regeringsrättsprövning 

av Swegmark-målet hade därför varit önskvärd för att förtydliga det rådande rättsläget. 

Regeringsrätten nekade dock prövningstillstånd i detta mål, vilket innebar att 

Kammarrättens avgörande vann laga kraft. I och med den osäkerhet som uppstått på grund 

av den omotiverade skillnaden i rättens bedömningar, kan här ifrågasättas varför 

Regeringsrätten inte redan i Swegmark-målet skapade en tydlig prejudikatdom för att 

tydliggöra hur liknande fall skulle bedömas. Hade en sådan prejudikatdom skapats, hade 

förmodligen senare tvister i likartade mål kunnat undvikas då rättsläget med stöd i 

prejudikatdomen hade varit betydligt tydligare. Istället valde alltså Regeringsrätten att inte 

meddela något prövningstillstånd, varför ingen prejudikatdom uppkom i fallet. Rättsläget 

bestod därmed som oklart, vilket fick till följd att framtida tvister uppstod. 

I två senare kammarrättsfall har avdragsrätten för FoU-bidrag lämnade till universitet och 

högskolor återigen prövats. I Sapa-målet nekades Sapa avdragsrätt då sambandet mellan 

FoU-verksamheten och Sapas näringsverksamhet ansågs vara av allt för allmän karaktär för 

att avdragsrätt skulle föreligga.278 I detta mål framgick det klart att Kammarrätten inte hade 

något större stöd i Regeringsrättens praxis då definitionen: enligt Kammarrättens mening dök 

upp på ett antal kritiska punkter i avgörandet. Detta kritiseras i och med att Regeringsrätten 

alltså inte meddelade något prövningstillstånd i det likartade Swegmark-målet och 

därigenom förtydliga det rådande rättsläget, vilket varit till mycket hjälp för Kammarrätten i 

Sapa-målet.  

Då universitet och högskolor är mycket beroende av delfinansiering från de svenska privata 

företagen, något som även uppmuntras av Regeringen, ansågs det efter Sapa-målet viktigare 

                         
278 Kammarrätten i Stockholms dom 2006-02-20 i mål nr 6837-03 och mål nr 6838-03. 
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än någonsin att ambitionerna bakom FoU-avdragsregeln skulle få ett tydligt utförande i den 

svenska lagstiftningen.279 Ett steg mot denna ambition hade varit att Regeringsrätten 

kommit med ett tydligt uttalande i Sapa-målet om hur FoU-avdragsregeln skulle tillämpas. 

Men då Regeringsrätten nekade prövningstillstånd i detta fall, så kom aldrig FoU-

avdragsrättens ambitioner fram i ljuset, varigenom rättsläget bestod som osäkert även efter 

Sapa-målets avgörande.  

I Investor-målet280 gavs Regeringsrätten ytterligare en möjlighet att pröva frågan om 

avdragsrätt för FoU-bidrag lämnade till universitet och högskolor, för att kunna skapa 

tydlighet om tillämpningen av FoU-avdragsreglerna. Även i detta mål valde dock 

Regeringsrätten att neka prövningstillstånd.281 Investor yrkade i målet att bedömningen av 

avdragsrätten skulle göras utifrån den upphävda Forskningsförordningen. Kammarrätten 

valde dock istället att göra sin bedömning utifrån rättspraxis, varför Investor nekades 

avdragsrätt. Då lagstiftarens avsikt vid upphävande av Forskningsförordningen var att dess 

funktion fortsatt skulle kvarstå,282 kan denna bedömning kritiseras då 

kammarrättsavgörandet klart visar att avdragsmöjligheten för den skattskyldige har 

försämrats. Även förutsebarheten för bidragsgivaren har blivit sämre i och med att 

domstolarnas bedömningar inte har varit konsekventa. I Investor-målet bedömdes 

Investor-koncernens samband med FoU-verksamheten för varje enskilt företag för sig. Om 

en bedömning av Investor-koncernen som en enhet istället hade gjorts, hade förmodligen 

detta lett till att avdragsrätt medgetts för Investor. Då osäkerhet råder kring tolkningen och 

tillämpningen av FoU-avdragsregeln bör Regeringsrätten så snart som möjligt komma med 

ett förtydligande om hur denna avdragsregel ska tolkas och tillämpas.  

Med hänvisning till de ovan nämnda kammarrättsdomarna anses nu Sverige vara tillbaka i 

den restriktiva syn på avdragsrätt för FoU-bidrag lämnade till universitet och högskolor 

som förelåg innan särregleringen av FoU-avdragsrätten gjordes 1970.283 Det rådande 

rättsläget är så pass restriktivt att det i stort sett råder avdragsförbud för FoU-bidrag lämnade 

för grundforskning inom exempelvis företagsekonomi vid universitet och högskolor, 

                         
279 Påhlsson, R, SvSkt 2006, s. 523. 

280 Kammarrätten i Stockholms dom 2009-01-22 i mål nr 5263-08 och mål nr 5265-08. 

281 Se Avsnitt 4.4.3. 

282 Prop. 1989/90:110, s. 611 f. 

283 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 64 f. 
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oavsett inom vilken bransch som bidragsgivaren bedriver sin verksamhet.284 Då universitet 

och högskolor i dagsläget är mycket beroende av FoU-bidrag från privata finansiärer och 

Regeringen även har betonat betydelsen av en ökad FoU-verksamhet inom Sverige är det 

hög tid att FoU-avdragsreglerna ses över och korrigeras.285 En tydligare och mindre 

restriktiv utformad lagregel skulle innebära en större möjligheter att erhålla avdragsrätt för 

FoU-bidrag. Vid detta förtydligande bör SCB:s definitioner av begreppen: målforskning, 

grundforskning och utvecklingsarbete införas i förarbetet. Detta skulle göras för att 

förenkla tillämpning av FoU-avdragsregeln då definitionerna i förarbetet då hade varit 

identiska med de idag praktiskt tillämpade definitionerna från SCB. Förutsättningen att ett 

FoU-bidrag till blandad verksamhet aktivt måste villkoras finns som ovan nämnts,286  varken 

stadgat i lagtext eller förarbete. Då denna förutsättning skapar mycket negativt merarbete 

för bidragsgivaren, vilket på sikt kan leda till att affärsrelationerna försämras och då inga 

FoU-bidrag kommer att lämnas, är slutsatsen att denna förutsättning bör upphävas vid ett 

sådant förtydligande av FoU-avdragsregeln. Även om lagstiftarens avsikt var att den 

upphävda Forskningsförordningens tre centrala funktioner: att förenkla förfarandet för den 

skattskyldige, att undvara tvister med Skatteverket, samt att öka förutsebarheten för den 

skattskyldige,287 skulle tillämpas i den svenska rättstillämpningen så har detta praktiskt sett 

inte blivit fallet. Genom ett förtydligande av FoU-avdragsregeln skulle även denna ambition 

från lagstiftaren slutligen kunna uppfyllas. Med större möjligheter att erhålla avdragsrätt 

ökar även möjligheten att fler företag väljer att lämna FoU-bidrag till universitet och 

högskolor. Ett ökat bidragslämnande medför även att möjligheten för Sverige att bibehålla 

den internationellt sett starka ställningen gällande FoU-verksamhet som man idag innehar 

avsevärt förbättras.288  

För att uppnå dessa ambitioner är det viktigt att en översyn och en korrigering av FoU-

avdragsregeln i 16 kap. 9 § IL sker så snart som möjligt. Detta främst för att minska risken 

att Sverige ska hamna på efterkälken gentemot andra länders motsvarande FoU-verksamhet 

samt för att öka förutsebarheten för bidragsgivaren i den svenska rättstillämpningen. Av 

                         
284 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 60. 

285 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 65. 

286 Se Avsnitt 3.3. 

287 Prop. 1989/90:110, s. 612. 

288 Hemmingsson, L, SN 2010, s. 65. 
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konstitutionella skäl bör bestämmelsen om den specifika avdragsrätten för FoU-bidrag till 

universitet och högskolor denna gång lagstiftas.289 Den nuvarande FoU-avdragsregeln i 16 

kap. 9 § IL bör, vilket även Lindencrona anser,290 dock fortsatt tillämpas med hänsyn till 

övriga bidragsgivare, mottagare och situationer. Införandet av en sådan lagparagraf skulle 

leda till att bidragsgivaren återigen fick en ovillkorad avdragsrätt för alla FoU-bidrag 

lämnade till universitet och högskolor. Detta skulle förmodligen öka FoU-bidragen, främst 

inom humanism, juridik och företagsekonom där det tidigare varit svårt för bidragsgivaren 

att motivera att sambandskravet varit uppfyllt. En ökad bidragsgivning skulle öka 

resurserna för våra svenska universitet och högskolor, vilket därigenom även skulle öka 

möjligheten för dessa att ta upp kampen i den globala utvecklingen. Då en stark FoU-

verksamhet leder till ett starkt näringsliv och en stark tillväxt bör ett återinförande av 

funktionerna bakom Forskningsförordningen ske omgående. Återinförandet av dessa 

funktioner bör då ske genom att den specifika avdragsrätten för FoU-bidrag lämnade till 

universitet och högskolor återigen särregleras, nu i en egen lagparagraf. Den befintliga 

FoU-avdragsregeln i 16 kap. 9 § IL ska dock fortsatt kvarstå och tillämpas i de fall då 

bidragsgivaren, mottagaren eller situationen inte uppfyller kriterierna för att den specifika 

avdragsregeln för FoU-bidrag till universitet och högskolor ska kunna tillämpas.  

                         
289 8 kap. 3, 5 och 7 §§ RF. 

290 Lindencrona, G, Festskrift till Ole Bjørn, s. 339 ff. 
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6 Slutsats 

Utifrån den utredning som gjorts i uppsatsen har det konstaterats att det, för att avdragsrätt 

ska föreligga enligt FoU-avdragsregeln i 16 kap. 9 § IL, krävs: att kostnaden kan 

kategoriseras som en FoU-utgift, att ett FoU-bidrag till blandad verksamhet aktivt villkoras till 

att avse FoU-verksamhet, att en motprestation erhålls, samt att bidragsgivaren anses ha ett 

rimligt intresse i FoU-verksamhet. Utifrån den praktiska tillämpningen av FoU-avdragsregeln 

kan konstateras att i stort sett ett avdragsförbud råder för FoU-bidrag lämnade till universitet 

och högskolor. Utrymmet för den private näringsidkaren att lämna avdragsgilla FoU-bidrag 

får därmed anses vara ytterst begränsat.  

Domstolen har inte varit konsekvent i sin bedömning av FoU-avdragsregeln, varför 

osäkerhet kring avdragsregelns tolkning uppstått. Då den praktiska tillämpning av FoU-

avdragsregeln har även medfört en klar försämring av möjligheten att erhålla avdragsrätt 

för FoU-bidrag efter det att forskningsförordningen upphävts, bör FoU-avdragsregeln ses 

över och korrigeras så snart som möjligt. Trots lagstiftarens ursprungliga syfte att behålla 

forskningsförordningens tre centrala funktioner: att förenkla förfarandet, att undvika tvister 

med Skatteverket, samt att öka förutsebarheten för den skattskyldige, har funktionerna inte 

bibehållits. För att uppfylla denna ambition bör avdragsrätten för FoU-bidrag till 

universitet och högskolor återigen särregleras, denna gång i en egen lagparagraf, för att på 

så sätt lätta upp det nu rådande restriktiva rättsläget. 
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