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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Nästan dagligen möts vi i media av olika rapporter kring klimathotet, 

naturkatastrofer eller andra händelser med koppling till klimatdebatten. Frågor 

om klimatet och vilka insatser som bör vidtas för att stoppa temperaturökningen 

diskuteras ofta på olika toppmöten. Klimatfrågor är ständigt närvarande och 

påverkar såväl beslut av styrande politiker likväl som beslut som enskilda tar i 

sitt dagliga liv.  

Samtidigt som klimatdebatten intensifierats har det blivit vanligare att företag 

frivilligt tar ett visst samhällsansvar, så kallat Corporate Social Responsibility 

(CSR). Denna typ av samhällsansvar gör att företag kan förbättra sitt renommé i 

allmänhetens ögon. Inom ramen för sitt samhällsansvar är det en del företag som 

väljer att klimatkompensera sin verksamhet. Det innebär att företaget på något 

sätt ser till att den verksamhet företaget bedriver inte påverkar klimatet negativt.  

Detta har gett upphov till en intressant fråga, nämligen om företag ska få dra av 

klimatkompensation som avdragsgill kostnad. Frågan har behandlats av Högsta 

Förvaltningsdomstolen (HFD) i ett fall från 2014. Fallet rörde frågan om 

företaget Saltå Kvarn hade rätt att dra av sin utgift för klimatkompensation som 

kostnad i verksamheten. Avgörandet kommer i det följande att diskuteras 

tillsammans med annan rättspraxis för att utreda om klimatkompensation utgör 

en avdragsgill kostnad enligt inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda i vilka situationer klimatkompensation kan 

vara en avdragsgill kostnad i den svenska företagsbeskattningen. Utifrån svaret 

på denna fråga kommer även ett resonemang de lege ferenda att föras.   
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1.3 Metod och material 

I uppsatsen används den traditionella rättsdogmatiska metoden. Vad som avses 

med denna är dock inte oomstritt.
1
 I denna uppsats menas med denna metod att 

jag försökt fastställa gällande rätt utifrån de tillgängliga rättskällorna, så som 

rättspraxis, doktrin, lagtext och förarbeten.
 2

 För att nå en ökad förståelse för 

ämnet har källor även utanför de traditionellt juridiska konsulterats. Främst har så 

skett för att få en ökad förståelse av vad klimatkompensation innebär. Det blir 

enklare när det är klarlagt vad en företeelse innebär att avgöra hur denna ska 

bedömas juridiskt.  

Ämnet är relativt nytt i skattemässiga sammanhang, med endast ett avgörande 

från HFD avseende frågan om avdrag för klimatkompensation. Även i doktrinen 

har frågan om att dra av utgiften för klimatkompensation som en kostnad 

behandlats mycket sparsamt. Därför har klargörande sökts i praxis och doktrin 

där snarlika frågor behandlas, exempelvis kommer rättspraxis som berör 

avdragsrätt för andra typer av miljövårdande insatser än klimatkompensation att 

behandlas. Detta ger förstås inte vägledning med samma grad av säkerhet som 

material som direkt berör det aktuella ämnet hade gjort, det är dock den materia 

som finns tillgänglig och således också den materia som kan användas.  

I den del frågan behandlas de lege ferenda i framställningen blir behandlingen 

naturligt något mer fristående. Visserligen utgår även en sådan diskussion från de 

befintliga rättskällorna, svaret kan dock inte på samma sätt finnas i dessa källor. 

Det kan jämföras med att fastställa gällande rätt där svaret söks i de befintliga 

källorna. I en de lege ferenda diskussion behandlas istället de problem som 

identifierats i gällande rätt, och ett försök att lösa dessa problem görs genom att 

föreslå förändringar av denna.  

                                              
1
 För en fördjupning i hur den rättsdogmatiska metoden ska förstås kan Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor 

och Rättstillämpningen, vara en intressant fördjupning i ämnet. Även Hellner, Jan, Metodproblem i 

rättsvetenskapen, problematiserar kring metodfrågan och hur rättsdogmatisk metod ska förstås.  

Kleineman, Jan, Rättsdogmatiskt metod, har ytterligare tankar kring den rättsdogmatiska metodens 

innehåll.  
2
 Lehrberg, Bert, Praktisk Juridisk Metod, s. 203 f.  
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1.4 Avgränsningar 

Det som kommer behandlas inom ramen för denna uppsats är 

inkomstskatterättsliga avdrag för klimatkompensation. Det innebär att andra 

beskattningseffekter som kan uppstå inte kommer att behandlas, exempelvis 

uttagsbeskattning. Inte heller andra områden inom skatterätten, exempelvis 

mervärdesskatt kommer att beröras. Civilrättsliga aspekter kommer inte heller att 

behandlas inom ramen för denna uppsats. Vidare begränsas behandlingen till att 

avse klimatkompensation gjord av juridiska personer, fysiska personers 

klimatkompensation behandlas inte.  

Alla begränsningar som gjorts har skett i syfte att renodla framställningen och 

rikta all uppmärksamhet mot själva kärnfrågan, alltså när det föreligger 

avdragsrätt för klimatkompensation för företag.   

 

1.5 Disposition  

Inledningsvis, i kapitel 2, presentras vad klimatkompensation är, hur det fungerar 

och vilka olika alternativ som finns. I detta kapitel ges också en kort bakgrund till 

vad CSR är, för att förklara varför företag blivit intresserade av 

klimatkompensation. Efter detta behandlas i kapitel 3 den allmänna avdragsrätten 

för kostnader, följt av en genomgång i kapitel 4 av hur rättstillämpningen för 

sponsring har sett ut. Varför just rättspraxis för avdrag för sponsring är intressant 

förklaras också. Kort kan sägas att detta beror på att HFD valt att bedöma 

klimatkompensation enligt den praxis som utvecklats kring avdrag för sponsring. 

Efter att rättspraxis avseende avdragsrätt för sponsring behandlas berörs i kapitel 

5 Skatteverkets ställningstagande på samma område. Efter detta följer sedan i 

kapitel 6 en sammanfattning av rättsläget vad gäller avdragsrätt för utgifter för 

sponsring. Efter att praxis berörts och rättsläget avseende avdrag för sponsring i 

den mån det är möjligt har klarlagts går behandlingen i kapitel 7 in på att avse det 

fall som behandlar avdragsrätten för klimatkompensation. Att detta fall, som får 

sägas vara själva kärnan i framställningen, behandlas så sent beror på att för att 
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till fullo kunna förstå rättsfallet och diskussioner kring detta krävs att man först 

tillgodogjort sig den rättsliga ram enligt vilken fallet bedöms. Efter att rättsfallet 

presenterats och det redovisats hur samtliga instanser bedömt frågan övergår 

framställningen i kapitel 8 till att med ledning av fallet samt övrig rättspraxis som 

presenterats försöka dra slutsatser av hur rättsläget ser ut idag. Framställningen 

går sedan i kapitel 9 över i en kortare rättspolitisk diskussion angående om några 

förändringar är önskvärda på detta område. Framställningen avslutas i kapitel 10 

med några slutord.   

 

2 Allmänt om klimatkompensation 

2.1 Bakgrund och hur det fungerar 
Under en konferens anordnad av Förenta Nationerna (FN) år 1992 med temat 

miljö och utveckling undertecknades Förenta Nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar (Klimatkonventionen).
3
 Konventionen är inte bindande för 

parterna men uppger att de bör vidta förebyggande åtgärder för att förutse, 

förhindra eller minimera orsakerna till klimatförändringen. Klimatkonventionen 

trädde i kraft 21 september 1994.
4
 

Inom ramen för Klimatkonventionen har sedan Kyotoprotokollet arbetats fram. 

Kyotoprotokollet
5
 kan sägas vara bakgrunden till de försök som idag görs att 

minska utsläppen av växthusgaser. I Japan i december 1997 antogs 

Kyotoprotokollet som sedan trädde i kraft i februari 2005. I protokollet anges 

bland annat i artikel 3 att de länder som anslutit sig till protokollet till år 2012 ska 

ha minskat sina sammanlagda utsläpp av växthusgaser med fem procent jämfört 

med 1990 års nivåer. I december 2012 antogs i Doha ett tillägg till 

Kyotoprotokollet, tillägget innebär bland annat att länderna som anslutit sig ska 

ha sänkt sina sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 18 procent fram till 

                                              
3
 Naturvårdsverket, Klimatkonventionen.  

4
 Naturvårdsverket, Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet. 

5
 Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change.  
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2020 jämfört med 1990 års nivåer.
6
 Målet innebär inte att alla länder ska sänka 

sina utsläpp lika mycket fram till 2020, Sveriges mål är exempelvis att sänka 

utsläppen med 20 procent. Andra länder har högre eller lägre mål, sammanlagt 

ska dock den totala minskningen uppgå till 18 procent om alla länder når sina 

mål. Många länder har anslutit sig till Kyotoprotokollet och tillägget till detta 

som antogs i Doha, däribland Sverige. Bland länder som idag inte är anslutna 

märks bland annat USA och Kanada. Kyotoprotokollet har satt fingret på behovet 

av att minska utsläppen av växthusgaser, något som kan ske genom bland annat 

klimatkompensation.  

Klimatkompensation förutsätter, som namnet skvallrar om, att exempelvis ett 

företag genom sin verksamhet har en negativ inverkan på miljön och 

kompenserar för detta. Företaget neutraliserar således sin påverkan på klimatet. 

Detta kan ske på ett flertal olika sätt, och såväl privatpersoner som företag kan 

klimatkompensera. Exempelvis erbjuder Swedavia, det statliga bolag som äger 

många av Sveriges flygplatser, resenärer att kompensera för de kolioxidutsläpp 

deras flygresa orsakar. Det går till så att genom en uträkning utifrån flygresans 

längd anges den mängd koldioxid som en resa ger upphov till. Sedan presenteras 

hur mycket pengar det kostar att kompensera för detta utsläpp. Efter att resenären 

betalat för kompensationen går pengarna sedan till ett projekt som genererar 

förnybar energi. Pengarna ska räcka för att producera den mängd förnybar energi 

som behövs för att den totala påverkan på miljön ska bli noll. Genom flygresan 

släpps en viss koldioxidmängd ut, samtidigt som förnybar energi produceras i 

sådan mängd att om den inte hade producerats hade energi tagits från icke 

förnybar energikälla som släpper ut samma mänga koldioxid som flygresan.
7
 

Detta är en typ av klimatkompensation, där man genom att stödja projekt i 

framför allt utvecklingsländer ser till att icke förnyelsebar energi byts ut mot 

förnybar energi.  

                                              
6
 Doha Amendment to The Kyoto Protocol, Doha, 8 December 2012.  

7
 Swedavia, Klimatkompensera din resa.  
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Ett annat sätt att klimatkompensera bygger på ett liknande system som det ovan, 

med den skillnaden att det projekt som stöds har till uppgift att plantera träd. Det 

planteras då så många träd som krävs för att kunna binda den koldioxid som har 

släppts ut och som ett företag vill kompensera för. Precis som vid projekt som 

producerar förnybar energi så sker trädplanteringen i huvudsak i 

utvecklingsländer.
8
  

Projekt som stöds för att klimatkompensera kan även fungera på andra sätt än 

genom produktion av förnybar energi eller trädplantering, dock alltid med syftet 

att den koldioxid som släpps ut ska neutraliseras genom projektet. Projekten kan 

vara FN-reglerade eller oreglerade. De FN-reglerade projekten kan vara antingen 

CDM-projekt eller JI-projekt. CDM står för Clean Development Mechanism och 

rör investeringar i projekt i länder som Kyotoprotokollet räknar som 

utvecklingsländer. JI står för Joint Implementation och behandlar investeringar i 

projekt i länder som Kyotoprotokollet räknar som industriländer. Projekt som 

ingår i CDM eller JI granskas och verifieras av FN. Oreglerade projekt behöver 

inte vara sämre än de som står under FN:s tillsyn, men de kontrolleras alltså inte 

av FN vilket kan ställa högre krav på företag att själva kontrollera att de projekt 

man stödjer för att klimatkompensation faktiskt utför det som är utlovat.
9
 

Med anledning av Kyotoprotokollets krav på minskade utsläpp av växthusgaser 

har inom EU ett system med utsläppsrätter tagits fram. Handeln med 

utsläppsrätter regleras i ett EU-direktiv
10

 och har implementerats i Sverige genom 

Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Systemet omfattar inte alla 

verksamheter som släpper ut växthusgaser utan endast en begränsad del av dessa. 

I bilaga 2 till Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter framgår 

vilka verksamheter som omfattas av systemet. Regleringen är detaljerad och 

omfattande, här finns ingen anledning att detaljerat ange alla verksamheter utan 

det kan konstateras att det främst är tung industri som omfattas av systemet. 

                                              
8
 Klimatkompensation genom trädplantering erbjuds exempelvis av Vi-skogen.  

9
 Energimyndigheten, Klimatkompensera.  

10
 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett 

system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets 

direktiv 96/61/EG.  
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Sedan 2012 omfattas även flygverksamhet av handeln med utsläppsrätter. 

Systemet med utsläppsrätter fungerar så att ett visst antal utsläppsrätter delas ut 

gratis till de verksamheter som omfattas av systemet, resterande del av 

utsläppsrätterna auktioneras ut. Varje utsläppsrätt ger rätt för ett företag att 

släppa ut ett ton växthusgaser. Ett företag får endast släppa ut den mängd 

växthusgaser som täcks av utsläppsrätter som företaget har. Behöver ett företag 

extra utsläppsrätter finns möjlighet att köpa detta av andra företag som inte 

behövt utnyttja alla sina utsläppsrätter. Systemet uppkom med anledningen av de 

krav på minskade utsläpp av växthusgaser som Kyotoprotokollet ställer på EU.
11

  

Genom systemet med utsläppsrätter införs ett tak för hur mycket växthusgaser 

som får släppas ut inom EU av den typen av verksamheter som systemet 

omfattar.
12

  

Att inneha en utsläppsrätt har ingen klimatkompenserande verkan i sig. Att 

klimatkompensera genom handel med utsläppsrätter innebär att ett företag köper 

in utsläppsrätter som man sedan annullerar. På detta sätt kan ingen annan utnyttja 

utsläppsrätten och tanken är det totala utsläppet av växthusgaser inom EU 

minskar genom detta.
13

  

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att klimatkompensation går ut på att 

antingen stödja projekt som minskar utsläpp av växthusgaser alternativt att köpa 

in och annullera utsläppsrätter. Detta är ingen uttömmande bild av 

klimatkompensation, men det ger ändå en bild av hur klimatkompensation i 

huvudsak går till. Poängteras bör att om ett företag inom sin verksamhet försöker 

minska sina utsläpp, exempelvis att man byter ut alla bilar inom företaget från 

bensindrivna till eldrivna, rör det sig inte om klimatkompensation. Att minska 

sina egna utsläpp är något annat, klimatkompensation innebär att företaget 

                                              
11

 Syftet med den Europeiska marknaden för utsläppsrätter framgår av punkt 5 i motiveringen till 

Direktivet om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen.  
12

 En omfattande genomgång av hur systemet med utsläppsrätter är uppbyggt och fungerar samt bland 

annat vilka skatterättsliga aspekter detta ger upphov till ges i Elgebrant, Emil, Ägande & värde av 

utsläppsrätter och andra likande handelsobjekt.  
13

 Energimyndigheten, Klimatkompensera.  
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släpper ut växthusgaser och ser till att minska utsläppen av växthusgaser på annat 

håll, ofta i utvecklingsländer.  

 

2.2 Corporate Social Responsibility 
Kyotoprotokollet förklarar framför allt länders intresse av minskade utsläpp, men 

inte på samma sätt företags intresse att minska sin miljöpåverkan, det gör istället 

CSR. Vid det här laget börjar CSR bli ett vanligt uttryck i företagsekonomiska 

sammanhang, någon absolut definition finns dock inte. EU-kommissionen 

definierar CSR på följande sätt:  

“the responsibility of enterprises for their impacts on society.”
14

  

Det finns dock en mängd andra definitioner på CSR, skillnaden mellan de olika 

definitionerna är emellertid begränsade.
15

 Det finns inte anledning att här gå in på 

exakt hur CSR har definierats på olika hålla, utan det räcker att konstatera att 

CSR handlar om att företag tar ett ansvar för den påverkan företagets verksamhet 

har på samhället utöver vad lagen kräver.
16

 CSR brukar på svenska kallas 

företagens sociala ansvar. CSR är dock så vedertaget även i Sverige att det blir 

tydligare att fortsatt använda den engelska benämningen.   

Att CSR fått ökad betydelse visas exempelvis av en undersökning genomförd 

2009 som konstaterade att av Europas 700 största företag så arbetar 78 % av 

dessa aktivt med CSR enligt deras egna hemsidor.
17

 Det är inte bara för företagen 

som CSR anses vara en viktig fråga, inom EU har riktlinjer tagits fram med syfte 

att CSR ska bli ännu mer utbrett och en självklar del av ett företags verksamhet.
18

  

Det kan här vara intressant att något beröra varför företag väljer att arbeta aktivt 

med sitt samhällsengagemang. Det är säkerligen så att företagsledare tycker att 

det är viktigt att deras företag gör gott. I grund och botten bör det dock kunna 

                                              
14

 COM(2011) 681 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 

the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A renewed EU 

strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, s. 6.  
15

 Dahlsrud, Alexander, How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions, s. 6.  
16

 COM(2011) 681 final, s. 3.  
17

 Halvarsson & Halvarsson, SKF bäst i Sverige på CSR.  
18

 COM(2011) 681 final.   
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antas att de flesta beslut att arbeta med CSR har föregåtts av affärsmässiga 

överväganden där det konstaterats att kostnaden för samhällsengagemanget 

överstigs av mervärde som skapas för företaget, exempelvis genom ökad 

goodwill.
19

  

Inom ramen för sitt arbete med CSR är det en del företag som väljer att 

klimatkompensera sina utsläpp. Bland svenska företag som anger att de 

klimatkompenserar sina utsläpp kan förutom Saltå Kvarn nämnas Max 

Hamburgerrestauranger
20

, Vasakronan
21

, Folksam
22

 och Arla
23

 för att nämna 

några. Det bör således finnas ett stort intresse från svenska företags sida för hur 

klimatkompensation behandlas skattemässigt.  

Detta är något om den utveckling i samhället som lett fram till att 

klimatkompensation växt och att företag intresserat sig för det. I det följande 

övergår jag till att utreda hur avdragsrätten för utgifter för klimatkompensation 

behandlas enligt IL.  

 

3 Allmänt om avdragsrätt 

3.1 Klimatkompensation bedöms som sponsring  
Innan reglerna om avdragsrätt behandlas bör det klargöras att enligt HFD ska 

frågan om rätt till avdrag för klimatkompensation bedömas enligt den praxis som 

utvecklats kring avdrag för sponsring.
24

 Detta kan anses förvånande, när man 

tänker på sponsring tänker man förmodligen inte i första hand på 

klimatkompensation, men det är alltså den bedömning HFD gjort. Sponsring är 

ett ord som inte används i IL och således saknas en legaldefinition. HFD har 

uttalat följande om innebörden av ordet sponsring: 

                                              
19

 Bjuvberg, Jan, Avdragsrätt för utgifter för sponsring m.m. – igen, s. 104.  
20

 Max Hamburgerrestauranger, Klimatansvar.   
21

 Vasakronan, Välkommen till en miljövänligare värld.   
22

 Folksam, Vi lever som vi lär.  
23

 Arla, Ett litet steg i rätt riktning.   
24

 Se HFD 2014 ref. 62 som behandlas nedan under kap. 7.  
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”Med sponsring förstås i regel att ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en 

verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur.”
25

 

Definitionen är bred, det räcker med att något av värde, oftast rör det sig 

förmodligen om pengar, överlämnas från ett företag till en verksamhet av 

allmännyttig natur. Inom denna definition har alltså klimatkompensation ansetts 

falla. Inte så konstigt kanske, klimatkompensation bör anses vara av allmännyttig 

natur så om pengar förs över från ett företag till ett sådant projekt bör 

definitionen av sponsring vara uppfylld. Lika självklart är det inte att 

klimatkompensation genom inköp och annullering av utsläppsrätter ryms inom 

denna definition. I ett sådant sammanhang lämnar inte företaget något 

ekonomiskt stöd till en allmännyttig verksamhet, däremot kan själva 

annulleringen av utsläppsrätten sägas vara allmännyttig. Att denna typ av 

klimatkompensation eventuellt inte ryms inom definitionen för sponsring bör 

vara av underordnad betydelse. Det är fortfarande rättspraxis gällande sponsring 

som ger bäst vägledning även för klimatkompensation som sker genom 

annullering av utsläppsrätter. Därför kommer i det följande inte göras någon 

skillnad mellan klimatkompensation som sker med hjälp av utsläppsrätter och 

klimatkompensation som sker genom stöd till olika projekt. Båda typerna av 

klimatkompensation bör i min mening bedömas enligt den rättspraxis som 

utvecklats kring avdrag för sponsring.  

 

3.2 Utgifter för inkomstens förvärvande 
Det svenska inkomstskattesystemet bygger på nettovinstbeskattning.

26
 

Innebörden av detta är att alla intäkter minskas med samtliga kostnader, det som 

sedan blir kvar är det som beskattas.
27

 Främsta skälet bakom detta system är att 

skattebördan ska fördelas utifrån förmågan att bära den.
28

 Alla utgifter ett företag 

har får dock inte dras av. Möjligheten att dra av utgifter som kostnader i 

                                              
25

 RÅ 2000 ref. 31.  
26

 Rabe, Gunnar & Hellenius, Richard, Det svenska skattesystemet, s. 59.  
27

 A.a.s. 59.  
28

 Påhlsson, Robert, Levnadskostnader Gränsdragningsproblem vid beskattning av förvärvsinkomster, s. 

17.   
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inkomstslaget näringsverksamhet reglernas i 16 kap. 1 § IL. Där stadgas att 

utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Det 

innebär således att utgifter som inte är för inkomstens förvärv inte får dras av. 

Det finns sedan en mängd specialregler, bland annat i 16 kap. 2-37 §§ IL, som 

reglerar avdragsrätt i olika specifika fall. För sponsring eller klimatkompensation 

finns ingen specialregel, huvudregeln blir därför avgörande för avdragsrätten.  

Att utgiften, för avdragsrätt, ska vara för inkomstens förvärvande och 

bibehållande kan ge bilden av att förvärv av nya inkomstkällor är avdragsgillt. Så 

är emellertid inte fallet, endast utgifter i en redan befintlig förvärvskälla får dras 

av. Utgifter för förvärv, förbättring eller utvidgning av en inkomstkälla får inte 

dras av som en kostnad. En sådan utgift för anskaffning eller utvidgning av 

förvärvskälla kan istället utnyttjas när omkostnadsbeloppet ska beräknas enligt 

44 kap. 13-14 §§ Il. Begränsningarna har sitt ursprung i källteorin, som innebär 

att avdrag inte medges för anskaffning av inkomstkällan, men däremot för dess 

bibehållande.
29

   

Att utgiften är för att förvärva eller bibehålla inkomster betyder att det måste 

finnas ett samband mellan en utgift och en inkomst. Det hade varit väl snävt att 

kräva att det för alla utgifter skulle kunna visas att utgiften lett till en viss 

inkomst. Därför gäller som huvudregel att det är tillräckligt att utgiften företagits 

i och för den skattskyldiges verksamhet, det krävs inte att utgiften faktiskt gett 

något resultat.
30

 Det finns två scenarier i vilket en utgift är avdragsgill. Antingen 

att en utgift syftat till att ge inkomst, då spelar det ingen roll om den faktiskt gjort 

det. Alternativt att utgiften givit inkomst, då spelar det ingen roll vad syftet 

bakom utgiften var från början.
31

  

För aktiebolag föreligger en presumtion för att bolagets utgifter uppfyller kravet 

för avdragsrätt. Det ligger i regel utanför såväl Skatteverkets som domstolarnas 

kompetens att göra affärsmässiga bedömningar, de ska alltså inte gå in och 

bedöma om en utgift var för dyr eller onödig eller om den faktiskt var 

                                              
29

 Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 103. 
30

 A.a.s. 103. 
31

 A.a.s. 104.  
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inkomstbringande. De ska normalt endast pröva om en utgift är en utgift för 

verksamhetens drift.
32

  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det krävs att en utgift ska vara för 

inkomstens förvärvande eller bibehållande för att få dras av, det innebär att en 

utgift antingen ska haft till syfte att skapa en inkomst eller att den faktiskt har 

skapat en inkomst oavsett vad syftet var med utgiften. För aktiebolag föreligger 

en presumtion att så är fallet. Skatteverket och domstolarna ska därför normalt 

endast pröva om en utgift är för verksamhetens drift. Endast när en utgift ligger 

utanför verksamheten bör således avdrag för aktiebolag vägras för att 

presumtionen har brutits.  

 

3.3 Gåvoförbudet  

Utöver frågan om en utgift är för inkomstens förvärvande finns en annan regel 

som måste beaktas vid bedömningen av om sponsring är avdragsgillt. I 9 kap. 2 § 

st. 1 IL stadgas att den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter inte 

får dras av. I andra stycket förtydligas att utgifter för gåvor, premier för egna 

personliga försäkringar samt avgifter till kassor, föreningar och andra 

sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i räknas som utgifter enligt 

första stycket. Det som framför allt har visat sig vara av intresse i 

rättstillämpningen för om sponsring är avdragsgillt är gåvoförbudet. I en del fall 

har sponsring ansetts utgöra gåva och avdrag har vägrats.
33

  

Förhållandet mellan gåvoförbudet i 9 kap. 2 § IL och regeln om vilka utgifter 

som får dras av i 16 kap. 1 § IL har av domstolarna behandlats enligt lex specialis 

för att bestämma vilken regel som ska ha företräde. Lex specialis är en term som 

inom juridiken används för att beteckna en lag som är mer specialiserad jämfört 

med en annan. När två lagar säger emot varandra ska enligt lex specialis den lag 

                                              
32

 Lodin, Sven-Olof m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 104.   
33

 Se exempelvis RÅ 2000 ref. 31 I och RÅ 1976 ref. 127 II.  
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tillämpas som är mer specialiserad framför den lag som är mer generell.
34

 

Eftersom gåvoförbudet är den mer specialiserade regeln innebär det att om en 

utgift anses vara för att förvärva eller bibehålla inkomster kan avdrag ändå 

vägras på grund av gåvoförbudet.
35

 Frågan om förhållandet mellan de två 

reglerna kommer att behandlas ytterligare under genomgången av praxis,
36

 men 

det kan vara bra att redan nu ha berört hur de förhåller sig till varandra.  

Vad som utgör en gåva är inget som är definierat i lag inom varken skatterätten 

eller civilrätten.
37

 HFD
38

 har, beträffande sponsring, uttalat att det inte finns 

något enhetligt gåvobegrepp, men att alla former av gåvor torde kännetecknas av 

tre rekvisit, nämligen förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt.
39

  

Förmögenhetsöverföring innebär att givarens förmögenhet ska minska, och 

mottagarens förmögenhet öka.
40

 Denna bedömning kan försvåras om mottagaren 

av gåvan ger en motprestation. Har prestationerna samma värde sker ingen 

förmögenhetsöverföring. Har prestationerna däremot olika värde kan 

mellanskillnaden utgöra gåva. Beror differensen på att den ena parten gjort en bra 

affär bör gåva avseende mellanskillnaden dock inte föreligga.
41

 En ytterligare 

aspekt vid bedömningen av om förmögenhetsöverföring föreligger är om 

framtida förmögenhetsförhållanden ska beaktas. Med detta menas att fördelar 

som i framtiden kommer givaren till del, som framtida förvärvsmöjligheter eller 

inbesparade utgifter, skulle kunna tas in i bedömningen av 

förmögenhetsöverföring. Om sådana framtida fördelar faktiskt ska beaktas är 

omstritt.
42

 Vid genomgången av rättsfall nedan finns dock inget som tyder på att 

                                              
34

 Samuelsson, Joel & Melander, Jan, Tolkning och tillämpning, s. 162.  
35

 Påhlsson, Robert, Sponsring Avdragsrätt vid inkomstbeskattning, s. 44-45.  
36

 Se vidare under avsnitt 4.3.  
37

 Påhlsson, Robert, Sponsring Avdragsrätt vid inkomstbeskattning”, s. 68.  
38

 Genomgående kommer HFD användas för att benämna högsta instans i förvaltningsmål, även för 

avgöranden från tiden innan domstolen bytte namn och fortfarande hette Regeringsrätten.   
39

 RÅ 2000 ref. 31 I.  
40

 Seth, Staffan & Tjäder, Clas, Slopad Arvs- och Gåvoskatt, s. 20.  
41

 Silfverberg, Christer, Gåvobeskattningen i Nordiskt Perspektiv, s. 18.  
42

 A.a.s. 17. 
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HFD lagt vikt vid framtida fördelar vid bedömning av gåva i 

sponsringssammanhang.
43

  

Frivillighet innebär att det inte får föreligga någon skyldighet att betala. Om ett 

avtal finns om att en viss arbetsprestation ska utföras går det inte att ersätta 

kompensationen för arbetsprestationen med en gåva. Finns ett avtal om att arbete 

ska utföras råder inte frivillighet för betalningen.
44

  

Gåvoavsikt är ett subjektivt rekvisit som går ut på att identifiera en vilja hos 

givaren att avsikten faktiskt var att ge något. Utvecklingen har gått mot en mer 

objektiv bedömning av gåvoavsikten.
45

 Exempelvis anses det inom familjen vara 

större sannolikhet att gåvoavsikt föreligger, jämfört med mellan två företag där 

det istället kan antas att gåvoinslaget är mindre.
46

 Hur långt det objektiva 

synsättet sträcker sig i olika rättsliga sammanhang råder det emellertid ingen 

enhetlig uppfattningen om.
47

 I den rättspraxis som finns gällande avdragsrätt för 

sponsring kan det i alla fall konstateras att HFD valt att basera 

gåvoavsiktsbedömningen på vad det verkar helt objektiva grunder. Mer om detta 

nedan.  

Är samtliga tre rekvisit uppfyllda ska alltså gåva anses föreligga och avdragsrätt 

ska vägras. Detta gäller även om utgiften har ansetts vara för inkomstens 

förvärvande eller bibehållande.  

  

4 Avdragsrätt för sponsring i rättspraxis 

Ovan har de allmänna krav som finns för att en utgift ska få dras av berörts. I det 

följande riktas uppmärksamheten mot hur sponsring har behandlas i praxis och 

vilka särskilda krav som har utkristalliserat sig för att medge avdragsrätt. Som 

                                              
43

 Se nedan under avsnitt 4.  
44

 Seth, Staffan & Tjäder, Clas, Slopad Arvs- och Gåvoskatt, s. 21.  
45

 Påhlsson, Robert, Sponsring Avdragsrätt vid inkomstbeskattning, s. 69.  
46

 Seth, Staffan & Tjäder, Clas, Slopad Arvs- och Gåvoskatt, s. 21.  
47

 Silfverberg, Christer, Gåvobeskattningen i Nordiskt Perspektiv, s. 23.  
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nämnts är det enligt den praxis som utvecklats kring avdrag för sponsring som 

HFD valt att bedöma avdragsrätten för utgifter för klimatkompensation.  

 

4.1 RÅ 1976 ref . 127 I & II 
HFD avgjorde två fall som behandlade bidrag till olika kampanjer mot 

nedskräpning, fallen resulterade i såväl avdragsrätt som vägrad sådan för de olika 

bidragen.  

4.1.1 I Aktiebolaget Plåtmanufaktur  

I det första fallet behandlades Aktiebolaget Plåtmanufaktur (PLM) som hade 

bidragit med pengar till två kampanjer med namnen ”Håll Skåne Rent” och ”Håll 

Sundet Rent”. PLM tillverkade bland annat ölburkar och engångsglas. HFD fann 

att PLM:s bidrag till renhållningskampanjerna var en avdragsgill kostnad. I sin 

motivering tog HFD upp att det under andra halvan av 1960-talet varit en livlig 

opinionsbildning mot engångsförpackningar och deras våda för miljövården. 

Utfallet av opinionsbildningen kunde enligt HFD antas få påtagliga 

återverkningar på avsättningen av bolagets produkter. Under dessa förhållanden 

menade domstolen att PLM:s medverkan i kampanjerna Håll Skåne Rent och 

Håll Sundet Rent var att se som ett led i bolagets förvärvsverksamhet och 

kostnaderna utgjorde avdragsgilla driftskostnader.  

PLM hade även lämnat ett bidrag till Sveriges Industriförbund för en utredning 

angående skadeverkningar av nedskräpning på människor och djur. Detta ansåg 

HFD vara ett projekt av allmän natur utan direkt samband med bolagets 

förvärvsverksamhet, bidraget ansågs därför inte utgöra avdragsgill driftskostnad.  

4.1.2 II Kooperativa Förbundet  

I det andra fallet var frågan om Kooperativa Förbundet (KF) skulle få göra 

avdrag för sina bidrag till olika renhållningskampanjer. KF menade att man 

genom sin produktion och försäljning av varor indirekt bidrog till nedskräpning 

och uppkomsten av miljöproblem. Därför menade KF att de hade ett ansvar att i 

möjligaste mån lämna bidrag till kostnaderna för att praktiskt motverka 

nedskräpning. HFD ansåg att det KF framfört inte kunde anses innefatta något 
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sådant samband mellan KF:s verksamhet och de ifrågavarande utbetalningarna, 

därför ansågs bidragen inte utgöra driftskostnader och avdrag vägrades.  

4.1.3 Slutsatser 

Fallen är mycket intressanta för bedömningen av om avdrag för kostnader för 

klimatkompensation ska medges. Precis som för klimatkompensation behandlar 

fallen situationer där den skattskyldige anser sig ha påverkat miljön negativt och 

genom ekonomiska bidrag till olika projekt önskar minska denna påverkan. 

Avgörande för om avdragsrätt ansågs föreligga var om tillräckligt samband fanns 

mellan verksamheten den skattskyldige bedrev och det projekt som den 

skattskyldige valt att stödja. PLM:s argumentation om varför avdragsrätt skulle 

medges byggde mycket på att kampanjerna de valt att stödja arbetade med att ta 

bort skräp som utgjordes av bland annat PLM:s förpackningar. Att PLM på det 

sättet försökte städa upp det skräp bolaget själva producerat är dock inget HFD la 

vikt vid i sin bedömning av om samband förelåg mellan bidragen till 

renhållningskampanjer och bolagets verksamhet.
48

 Istället påpekar HFD att det 

varit en livlig opinionsbildning mot engångsförpackningar och att bidragen till 

renhållningskampanjer är ett sätt att motverka denna negativa publicitet. Det 

synes alltså vara av avgörande betydelse för sambandsbedömningen att bidragen 

haft positiv inverkan på bolagets varumärke.
49

 Med beaktande av lagtexten 

verkar HFD:s bedömning rimlig, att motverka dålig publicitet genom bidragen 

till renhållningskampanjerna bör ske med avsikt att motverka att inkomsterna 

sjunker, alltså en kostnad för inkomstens bibehållande.
50

 Att det är just 

marknadsföringsvärdet för företaget som HFD lägger vikt vid bekräftas av att 

PLM inte fick avdrag för bidrag till en utredning om nedskräpningens påverkan 

på djur och människor, resultatet av en sådan undersökning bör vara svår att 

använda i marknadsföringssyfte.   

I doktrinen har även motstående ståndpunkt framförts, att det var av betydelse att 

det var just PLM:s ”egen” nedskräpning som skulle städas upp som bidrog till att 

                                              
48

 Påhlsson, Robert, Sponsring, Avdragsrätt vid inkomstbeskattning, s. 50. 
49

 A.a.s. 50.  
50

 A.a.s. 50.  
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avdragsrätt medgavs.
51

 Det finns inget stöd direkt i domskälen för ett sådant 

påstående, det medför dock inte att ett sådant resonemang direkt kan avfärdas. 

Det kan visserligen inte utifrån det domstolen anförde i de två målen dras 

slutsatsen att det faktum att det är det egna företagets miljöpåverkan som ska 

stävjas i sig betyder att det föreligger en sådan när koppling med den egna 

verksamheten att avdragsrätt ska medges. Däremot bör faktumet att det är 

negativ miljöpåverkan från det egna företaget betyda att marknadsföringsvärdet 

av att neutralisera denna påverkan är högre jämfört med om det mera allmänt 

handlar om att göra en insats för miljön utan koppling till det egna företaget. Så 

behöver inte alltid vara fallet men i jämförelsen mellan PLM- och KF-fallen bör 

det faktum att det var PLM:s egen miljöpåverkan som skulle åtgärdas vara en del 

i bedömningen av marknadsföringsvärdet av bidraget. Att det rör sig om 

företagets egen miljöpåverkan medför inte i sig att avdragsrätt föreligger, 

däremot kan detta fungera som ett argument för att marknadsföringsvärdet är 

högt och avdragsrätt därför ska föreligga.  

När det så har konstaterats att det är marknadsföringsvärdet som var avgörande 

för HFD:s bedömning uppstår dock frågan varför KF inte medgavs avdrag, även 

detta företag bör ha kunnat använda stödet till renhållningskampanjer i sin 

marknadsföring för att förbättra allmänhetens syn på KF. Olika åsikter har 

framförts i doktrinen. Roos anser att skillnaden mellan PLM och KF fallet är 

möjligheten att byta förpackning.
52

  För KF kan en minskad försäljning av 

produkter i engångsförpackningar vägas upp av försäljning av samma produkter i 

andra typer av förpackningar, samma möjlighet har inte PLM, menar Roos. 

Liknande synpunkter har även framförts av Landerdahl och Würtemberg som 

bland annat poängterar att KF inte hade egen tillverkning av engångsartiklar och 

att KF:s försäljning endast påverkades indirekt av renhållningskampanjerna 

eftersom exempelvis läsk och öl kunde säljas i andra typer av förpackningar.
53

  

                                              
51

 Cejie, Katia, HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet – flera missade möjligheter, s. 940.  
52

 Roos, Olle, Sponsring – en avdragsgill kostnad?, s. 6.  
53

 Landerdahl, Göran & Marcks v Würtemberg, Nils, Den skatterättsliga synen på sponsring, s. 542.  
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Påhlsson väljer istället att fokusera på de motiv KF angett som orsak till bidragen 

till renhållningskampanjerna, nämligen att de genom sin försäljning av varor 

ansett sig ha en moralisk skyldighet att bidra till att städa upp den nedskräpning 

som orsakas av förpackningarna de sålda varorna levereras i. Detta skulle enligt 

Påhlsson kunna tolkas så att förpliktelser som endast är moraliska inte kan 

konstituera ett tillräckligt samband för att avdragsrätt ska medges, utan istället 

krävs att dessa utgifter rimligen kan antas resultera i positiva effekter på 

företagets inkomster som avdragsrätt kan föreligga.
54

  

Den avgörande skillnaden mellan fallen är enligt Påhlsson att det saknades 

anledning att förmoda att allmänheten skulle förknippa nedskräpningen med KF. 

Bidraget till de olika renhållningskampanjerna kunde därför inte förväntas ge 

några effekter på KF:s renommé.
55

 PLM däremot förknippades med 

engångsförpackningar och nedskräpningen dessa förpackningar medförde, det 

kunde därför påverka PLM:s renommé positivt att stödja 

renhållningskampanjerna och kunde således påverka PLM:s ekonomiska 

resultat.
56

 Detta resonemang stämmer överens med det anförda om att 

marknadsföringsvärdet kan öka om det är det egna företagets miljöpåverkan som 

bidraget avser att åtgärda.  

Det är svårt att dra några alldeles klara slutsatser av vad den avgörande 

skillnaden mellan de två fallen är. Det är i alla fall klart att det är 

marknadsföringsvärdet för den skattskyldige som HFD lagt avgörande betydelse 

vid. Vad som gör att marknadsföringen hade ett större värde för PLM än KF 

skulle kunna bero på att PLM inte hade samma möjlighet att byta ut 

engångsförpackningar till andra typer av förpackningar, och att det därför blev av 

större vikt för PLM att motverka badwill hos allmänheten. Samtidigt angav inte 

KF marknadsföringsvärdet av bidragen till renhållningskampanjerna som 

argument för att det förelåg avdragsrätt, utan istället angavs att bolagets 

försäljning av produkter bidrog till nedskräpning och att det därför hade en 

                                              
54

 Påhlsson, Robert, Sponsring, Avdragsrätt vid inkomstbeskattning, s. 50-51.  
55

 A.a.s. 63.  
56

 A.a.s. 63.  
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skyldighet att städa upp detta. Kanske hade utgången för KF blivit en annan om 

man poängterat marknadsföringsvärdet av utgiften och att detta syftade till att 

sälja fler produkter i engångsförpackningar eller liknande.  

 

4.2 RÅ 2000 ref. 31 I & II  
De förmodligen mest betydelsefulla målen på sponsringsområdet som också gav 

upphov till mycket debatt när de kom är RÅ 2000 ref. 31 I & II. Även i dessa mål 

var utfallet delat med såväl avdragsrätt och avdragsförbud som resultat av 

domstolens bedömning.  

4.2.1 I Sponsring av Operan 

I det första fallet hade Procordia (sedan namnändrat till Pharmacia) slutit ett avtal 

med Kungliga Teatern (Operan) angående sponsring. Procordia lämnade ett 

ekonomiskt bidrag till Operan i utbyte mot att Procordia erhöll bland annat 

biljetter till föreställningar, möjlighet att i viss utsträckning nyttja Operans 

lokaler och rätt att i sin marknadsföring ange att man sponsrade Operan. Frågan 

som var uppe till HFD:s behandling var om Procordias bidrag till Operan 

inkomstskattemässigt var en avdragsgill kostnad. HFD började med att 

konstatera att det föreligger en klar presumtion för att utgifter i ett aktiebolag 

uppfyller kraven på att vara för intäkternas förvärvande eller bibehållande. 

Endast i undantagsfall när det framstår som uppenbart att en utgift inte är ägnad 

att bidra till intäkternas förvärvande eller bibehållande kan avdrag vägras menade 

HFD. Sedan konstaterades att det i detta fall inte fanns anledning att vägra 

avdrag på grund av att sponsorutgifterna inte utgjorde utgifter för intäkternas 

förvärvande eller bibehållande.  

Sedan gick HFD in på bedömningen om sponsorutgiften utgjorde gåva. HFD 

konstaterar att det för att gåva ska föreligga krävs förmögenhetsöverföring, 

frivillighet och gåvoavsikt. Angående rekvisitet förmögenhetsöverföring 

konstateras att någon sådan inte föreligger om mottagaren av sponsorersättningen 

utför en motprestation vars värde är lika högt som den lämnade ersättningen. 

Vidare anges att motprestationen kan vara både direkta och indirekta. Som direkt 
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motprestation nämns exempelvis exponering av reklam som mottagaren står för, 

som indirekt motprestation nämns som exempel att det kan finnas så stark 

anknytning mellan sponsorns och mottagarens verksamheter att en av 

sponsringen möjliggjord ökning av den av mottagaren bedrivna verksamheten 

bör utesluta en tillämpning av avdragsförbudet. PLM-fallet nämns som ett 

exempel på ett fall där en indirekt motprestation förelåg med hänvisning till den 

starka anknytningen mellan sponsorns och mottagarens verksamheter. 

Resonemangen kring gåvoförbudet mynnar ut i följande viktiga uttalande från 

HFD:  

”Slutsatsen av vad nu sagts är att sponsring träffas av förbudet mot avdrag för 

gåvor om mottagaren inte tillhandahåller någon direkt motprestation och 

ersättningen inte heller avser en verksamhet hos mottagaren som har ett sådant 

samband med sponsorns verksamhet att ersättningarna kan ses som indirekta 

omkostnader i denna. Den omständligheten att sponsringen är ägnad att förbättra 

sponsorns goodwill och därigenom kan vara kommersiellt motiverad innebär 

således inte i sig att sponsringen förlorar sin karaktär av gåva.”  

HFD går sedan in på bedömningen i det aktuella målet. För den del av 

sponsorutgifterna som Procordia erhållit direkt motprestation för medger HFD 

avdrag. Motprestationerna var som sagt bland annat möjlighet att nyttja lokalerna 

och möjlighet att använda samarbetet i reklamsammanhang. För den del av 

beloppet som mer allmänt stödjer Operans verksamhet, utan att direkt 

motprestation utgår, medges däremot inte avdrag med hänsyn till avsaknaden av 

anknytning mellan Procordias och Operans verksamheter. Denna del ansåg HFD 

utgjorde gåva. Eftersom det enligt HFD inte var möjligt att fastställa hur stor del 

av sponsorersättningen som motsvarades av en direkt motprestation från Operan 

gjorde HFD en skönsmässig bedömning där den avdragsgilla delen av 

ersättningen uppskattades till hälften.  



 

 

27 

 

 

4.2.2 II Projekt Pilgrimsfalken 

I det andra fallet behandlades bryggeriet Falcons bidrag till ett projekt för att 

rädda pilgrimsfalken. Falcon har pilgrimsfalken som symbol och varumärke. 

Falcon hade därför valt att stödja Svenska Naturskyddsföreningens och 

Göteborgs ornitologiska förenings projekt Pilgrimsfalk som syftade till att rädda 

pilgrimsfalken. Precis som i föregående fall gick bedömningen in på om den 

lämnade sponsorersättningen skulle anses utgöra gåva. HFD fann att så inte var 

fallet med hänvisning till att det förelåg en sådan anknytning mellan Falcons 

verksamhet och det av föreningen bedrivna falkprojektet att Falcons bidrag inte 

träffas av avdragsförbudet för gåvor. Någon ytterligare motivering än så gavs 

inte. Det bör uppmärksammas att Falcon kunde visa att marknadsföringen som 

innehöll stödet till projektet för att rädda pilgrimsfalken hade lett till ökad 

försäljning av öl och således en inkomstökning för Falcon. Denna omständighet 

är inget domstolen nämner i skälen för avgörandet, men det är inte omöjligt att 

den ändå beaktat detta. De mycket knapphändiga domskälen ger tyvärr inte 

ledning angående vilken betydelse detta haft för utgången av målet.  

4.2.3 Slutsatser 

Ett flertal viktiga slutsatser kan dras av de två fallen. Det är här HFD fastslår att 

förhållandet mellan avdragsförbudet för gåva enligt 9 kap. 2 § IL och den 

allmänna regeln om avdragsrätt i 16 kap. 1 § IL ska behandlas enligt lex 

specialis. Det betyder att en utgift kan anses vara både för inkomstens 

bibehållande eller förvärvande, samtidigt som den också anses utgöra gåva.
57

 

Bjuvberg har kritiserat ordningen och menar att det enligt gällande rätt inte bör 

vara möjligt för en utgift att samtidigt vara både omkostnad och gåva, detta med 

hänvisning till att om en utgift utgör en omkostnad betyder detta att den är 

affärsmässigt eller kommersiellt motiverad, en sådan utgift kan då inte utgöra 

gåva eftersom gåvoavsikt saknas.
58

 Påhlsson menar å sin sida att HFD:s synsätt 

är korrekt eftersom olika syften kan utkristallisera sig beroende på hur man 
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betraktar den. Han tar exemplet att sponsorn sponsrar en kulturinstitution och 

inte erhåller någon direkt motprestation. Om man ser på denna relation isolerat 

menar Påhlsson att syftet kan sägas vara att berika kulturinstitutionen utan att 

sponsorn får något i gengäld. Betraktas samma förhållande ur ett annat 

perspektiv, på lång sikt och i relation till framtida affärskontrahenter, framstår 

istället syftet vara kommersiellt motiverat med mål att öka inkomsterna med 

hjälp av den positiva bild som skapas av sponsorn och som kommuniceras ut 

genom marknadsföringsåtgärder.
59

  

Det är svårt att förstå varför Påhlsson gör denna uppdelning. Olika syften kan 

givetvis visa sig beroende på hur ett förhållande mellan två parter betraktas. 

Lämpligast måste ändå vara en helhetsbedömning, inte en uppdelning i flera 

olika led. Vid en helhetsbedömning kan det svårligen sägas att en transaktion 

både uppfyller kravet enligt 16 kap. 1 § IL att vara för inkomstens förvärv 

samtidigt som den träffas av gåvoförbudet enligt 9 kap. 2 § IL. En transaktion 

som sker med syfte att skapa inkomst bör sakna gåvoavsikt och syftet är att tjäna 

pengar inte att ge bort pengar. Jag delar således inte HFD:s uppfattning att 

förhållanden mellan 16 kap. 1 § IL och 9 kap. 2 § IL ska behandlas enligt lex 

specialis. Precis som Bjuvberg framfört bör det faktum att en utgift är för 

inkomstens förvärvande omöjliggöra att den också utgör gåva. Likväl är det 

denna väg HFD valt och som vi har att förhålla oss till.  

I fallen fastslås också vad som krävs för att en sponsringsutgift ska anses vara 

gåva, nämligen att det saknas direkt eller indirekt motprestation. HFD valde att 

inte göra en heltäckande prövning av de tre rekvisit som angavs vara nödvändiga 

för att gåva ska föreligga, nämligen frivillighet, förmögenhetsöverföring och 

gåvoavsikt. Frivillighet är här inte av större intresse eftersom det bör kunna antas 

att det rör sig om en frivillig betalning i sponsringssammanhang. Däremot är det 

mycket intressant att HFD i målen inte verkar genomföra någon fristående 
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prövning av om gåvoavsikt föreligger. Istället verkar gåvoavsikten presumeras så 

fort någon motprestation inte föreligger.
60

  

En ytterligare bedömning HFD gör som är mycket intressant är den om indirekt 

motprestation. Genom hänvisningen till PLM-fallet slår HFD fast att det i det 

fallet fanns en indirekt motprestation, precis som i Falconmålet. I inget av fallen 

är HFD speciellt generös med vägledning avseende vad det är som gör att 

anknytningen är så stark mellan företagens verksamhet och den sponsrade 

verksamheten. Från PLM-fallet vet vi att det är marknadsföringsvärdet som är av 

avgörande betydelse. I Falconmålet kunde företaget visa att försäljningen av öl 

hade ökat i samband med marknadsföringskampanjer avseende stödet till projekt 

Pilgrimsfalk. I PLM-målet förväntades marknadsföringen även där ha direkt 

påverkan på företagets försäljning och resultat. I KF-målet och Operamålet fanns 

visserligen även där möjligheter att sponsringen skulle ge en positiv bild av 

företaget. På lång sikt skulle detta kunna påverka företagets resultat positivt. 

Samma direkta kausalitet mellan utgiften för sponsring och inkomstökningen 

fanns dock inte.  

Det är en mycket svår bedömning att avgöra när en indirekt omkostnad 

föreligger, och alltså anknytningen är tillräckligt nära mellan den sponsrade 

verksamheten och sponsorns verksamhet. Av Falconmålet skulle i alla fall 

slutsatsen kunna dras att om det kan visas att sponsringen lett till en 

inkomstökning så föreligger tillräcklig anknytning för att den ska utgöra en 

indirekt kostnad. För det fall sådan kausalitet inte kan visas kan utifrån PLM-

målet jämfört med KF-målet sägas att det krävs att det mycket klart framgår av 

omständigheterna att utgiften för sponsringen kommer ha direkt positivt inverkan 

på sponsorns resultat. Dessa slutsatser vilar dock, på grund av HFD:s 

knapphändiga riktlinjer i frågan, på mycket osäker grund.  

HFD gör även det principiellt viktiga uttalandet att omständigheten att 

sponsringen är ägnad att förbättra sponsorns goodwill och därigenom kan vara 

kommersiellt motiverad inte i sig innebär att sponsringen förlorar sin karaktär av 
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gåva. Helt lätt är det inte att förstå hur detta uttalande förhåller sig till det faktum 

att såväl Falcon som PLM beviljades avdragsrätt. Den sponsring som de två 

bolagen genomförde måste båda sägas ha skett i syfte att skapa goodwill för 

företaget, eller i PLM:s fall att motverka badwill. Som uttalats ovan är det 

förmodligen den direkta kopplingen mellan goodwillskapandet och inkomsten 

som gör att PLM och Falcon fick göra avdrag för sina utgifter. Följande skulle 

alltså kunna sägas om allmänt goodwillskapande. Det räknas aldrig som en 

motprestation i sig. Är däremot den goodwill som skapas så nära kopplat till 

företagets verksamhet att den på ett direkt sätt påverkar företagets inkomster kan 

sponsringen räknas som en indirekt omkostnad och avdrag medges. Som visats 

krävs det dock mycket för att ett sådant samband ska föreligga, antingen att 

kausalitet mellan sponsringen och inkomstökning kan visas eller att en sådan 

extraordinär händelse som stark opinionsbildning mot företagets produkter pågår 

och måste motverkas. Som kommer framgå nedan råder det dock delade 

meningar om hur detta uttalande ska tolkas.
61

  

 

4.3 Kammarrätten i Stockholm mål nr 6371-10  
Det kan här vara av värde att kort återge ett rättsfall även från kammarrätten 

(KR). Fallet skänker inte någon ny vägledning avseende hur sponsring ska 

bedömas, men visar däremot på ett tydligt sett vilka problem dagens regler för 

med sig.  

I fallet hade Posten sponsrat ett flertal olika organisationer eller företag, bland 

annat Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Skidförbundet, Scandinavian Touring 

Car Championship (STCC) och filmen Göta Kanal 2 - Kanalkampen. KR 

ifrågasatte inte att utgifterna var för inkomstens bibehållande eller förvärvande, 

därför gick bedömningen in på om sponsringen utgjorde gåva. Avgörande för 

denna bedömning blev om den motprestation Posten erhållit motsvarade det 

värde som Posten erlagt till de olika organisationerna och företagen. 

Motprestationerna bestod framför allt i olika typer av exponering på 
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reklamskyltar och liknande. För stödet till filmen erhölls motprestationen genom 

så kallad produktplacering i filmen Göta Kanal 2 – Kanalkampen.  

SKV hade satt ned den summa med vilken Posten fick avdrag för sina utgifter för 

sponsring. Förvaltningsrätten delade SKV:s bedömning medan KR fann att 

Posten hade fått motprestation motsvarande sponsringsutgiften och därför 

medgavs avdrag för hela utgiften för sponsring. Det som blir väldigt tydligt i 

fallet är den närmast slumpartade värderingen av motprestationer som SKV gör. 

Motprestationerna utgörs i huvudsak av marknadsföring som är väldigt svår att 

värdera. Hur ska SKV exempelvis avgöra vad det är värt att Postens logga sitter 

på Prins Carl-Philips bildörr när han tävlar i STCC? Eller att Postens logga finns 

med på Snowboardlandlagets tävlingsdräkter? Det säger sig självt att det är 

väldigt svårt att komma fram till exakt vad sådan exponering är värd. SKV och 

domstolarna blir tvungna att göra en bedömning eftersom gåvoavsikt presumeras 

vid utebliven motprestation. Hade istället gåvoavsikten bedömts separat hade det 

förmodligen i fall som detta snabbt kunnat konstateras att gåvoavsikt saknas, 

någon bedömning av värdet på olika motprestationer hade då inte behövt ske.  

Det är inte enbart i detta fall som RÅ 2000 ref. 31 I fått genomslag och avdrag 

endast medgetts med delar av det yrkade beloppet. Genomgående har 

domstolarna anammat att det endast ska medges avdrag för delar av det yrkade 

beloppet, normalt mellan 10 och 50 procent efter att en skälighetsbedömning 

gjorts.
62

 Detta anser jag är en olycklig utveckling som medför stor rättsosäkerhet 

för de skattskyldiga.  
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5 Skatteverkets ställningstagande  

5.1 Bakgrund 
Reglerna om avdrag för kostnader och gåvoförbudet är breda till sin utformning. 

Det är svårt att dra några slutsatser endast av reglernas ordalydelse. Som framgått 

ovan är det inte heller lätt att dra några klara slutsatser av praxis.  

Därför får vägledning sökas också på andra ställen. Skatteverket har publicerat 

ett ställningstagande när det gäller avdrag för sponsring som söker förtydliga 

rättsläget. Innan en närmare genomgång av innehållet i Skatteverkets 

ställningstagande görs finns det anledning att beröra bakgrunden till 

Skatteverkets ställningstagande.  

Efter att rättsfallen RÅ 2000 ref. 31 I och II hade avgjorts av HFD väcktes åsikter 

om att reglerna om avdrag för sponsring måste förändras. Det dröjde dock två år 

efter domen avkunnats innan Skatteutskottet väckte frågan i ett betänkande till 

regeringen. Utskottet föreslog att regeringen borde göra en översyn av reglerna 

kring den skattemässiga behandlingen av utgifter i samband med sponsring. 

Utgångspunkten för regeringens utredning av reglerna skulle enligt utskottet vara 

att det var viktigt att uppnå neutralitet mellan olika typer av sponsring och att det 

eventuellt behövdes tydligare regler för att redan på förhand kunna bedöma den 

skattemässiga behandlingen av sponsring.
63

   

Regeringen genomförde sedan en översyn av avdragsreglerna för sponsring, 

slutsatsen blev att det inte var lämpligt att inom ramen för lagstiftning reglera 

frågan. Regeringen menade att det var mycket svårt att inom ramen för generella 

skatteregler precisera avdragsrätten för sponsring. Istället menade regeringen att 

Skatteverket skulle ange närmare riktlinjer om hur sponsring ska behandlas 

skattemässigt. Att använda rekommendationer istället för lagstiftning hade enligt 

regeringen den fördelen att i rekommendationer kan hänsyn tas till kontinuerlig 

utveckling på rättsområdet. Skulle lagstiftning användas skulle den naturliga 
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rättsutvecklingen som sker i rättstillämpningen genom hänsynstagande till 

utvecklingen i företagen och samhället komma att förhindras.
 64

 Skrivelsen 

röstades igenom av riksdagen och därför blev det aldrig några regler om hur 

sponsring ska hanteras skattemässigt.  

När lagstiftning valdes bort var det alltså delvis för att rättsutvecklingen skulle 

kunna följa utvecklingen i företag och samhället. När detta beslut togs var det 

förmodligen inte i första hand klimatkompensation regeringen tänkte på, inte 

desto mindre har även detta område berörts av beslutet. Utvecklingen i samhället 

och bland företag när det gäller klimatkompensation och medvetenheten om 

klimatpåverkan har varit stor under de senaste åren, det återstår att undersöka om 

Skatteverkets ställningstagande följt samhällsutvecklingen.  

 

5.2 Innehållet i ställningstagandet 
Skatteverkets ställningstagande

65
 om avdragsrätt för sponsring är omfattande. 

Mycket har dock inte relevans här utan rör annan typ av sponsring än 

klimatkompensation. Därför kommer här endast de generella kraven för 

avdragsrätt återges, som har relevans för hur avdragsrätt för klimatkompensation 

bedöms.  

SKV ställer upp en lista med tre punkter, om samtliga punkter är uppfyllda 

medges avdrag för utgifter för sponsring, dessa är
66

:  

 Utgiften utgör inte gåva. 

 Sponsringsutgiften är avsedd att öka eller bibehålla företagets inkomster. 

 Sponsorn erhåller en direkt motprestation från den sponsrade som 

förväntas ha ett marknadsvärde som motsvarar sponsringsutgiften eller att 

utgiften är en indirekt omkostnad på grund av att det finns en stark 

anknytning mellan sponsorns och den sponsrades verksamhet. 
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Denna inledande lista innehåller inga överraskningar jämfört med det som 

anförts i rättspraxis som gåtts igenom ovan. En intressant detalj är att 

gåvobegreppet här inte verkar innehålla kravet på motprestation, eftersom detta 

anges i en egen punkt. Förmodligen är det inte vad SKV avsett utan det har 

snarare valt denna uppdelning för att förtydliga att det just är bedömningen av 

om det finns direkt motprestation eller om utgiften är en indirekt kostnad som 

varit av särskilt intresse i rättspraxis. Likväl blir uppdelningen märklig, det 

framstår som att bedömningen av om det föreligger en gåva inte innehåller en 

prövning av om motprestation erhållits.  

SKV:s ställningstagande är framförallt inriktat på gränsdragningen mot gåva. För 

bedömningen av om det föreligger en direkt motprestation uttalar SKV att det är 

marknadsvärdet av motprestationen som ska ligga till grund för bedömningen, 

och att om sponsorn inte utnyttjat motprestationen så medges i normalfallet inte 

avdrag. 
67

 Att dispositionsrätten i sig inte är en tillräcklig motprestation är 

intressant. Det framgår inte vart ifrån SKV fått detta påstående, i rättspraxis har 

jag inte kunnat hitta något stöd för detta. Det framgår inte heller huruvida hela 

dispositionsrätten måste användas eller om det räcker med en del av denna. Om 

vi tar Operamålet som exempel så hade Procordia rätt att nyttja operans lokaler i 

en viss utsträckning. Krävs det då att Procordia nyttjar lokalerna maximalt för att 

avdragsrätt för denna motprestation ska gälla i sin helhet, eller räcker att 

lokalerna nyttjas någon enstaka gång för att avdragsrätt ska föreligga? Svaret på 

detta framgår inte av SKV:s ställningstagande.  

Vidare sägs att en utgift som endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image 

och goodwill inte är avdragsgill. SKV:s uttalande är restriktivare än det från HFD 

i operamålet. Domstolen konstaterade där att det faktum att sponsring är ägnad 

att förbättra sponsorns goodwill innebär således inte i sig att sponsring förlorar 

sin karaktär av gåva. SKV ser till syftet av en sponsringsåtgärd och menar att om 

syftet är att skapa goodwill så föreligger inte avdragsrätt. HFD synes istället titta 

på effekten av en sponsringsåtgärd och menar att om denna effekt är 
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goodwillskapande så betyder inte detta att avdragsrätt föreligger. Enligt HFD:s 

synsätt bör det dock fortsatt finnas möjlighet att erhålla avdragsrätt genom 

exempelvis att erforderlig motprestation erhålls, oavsett om syftet är att skapa 

goodwill eller inte, något som inte verkar vara möjligt med SKV:s synsätt.
68

  

SKV gör även vissa uttalanden om hur bedömningen av om en utgift ska anses 

vara indirekt omkostnad går till. Det uttalas att det kan finnas så stark anknytning 

mellan sponsorns och den sponsrades verksamheter att avdrag kan medges för 

sponsringsbidrag som mer indirekt kommer sponsorn tillgodo.
69

 Någon 

vägledning av hur bedömningen av när anknytningen är tillräckligt stark ges 

emellertid inte mer än med hänvisningar till PLM- och Falconmålen.  

Eftersom SKV:s ställningstagande till viss del skiljer sig mot vad som 

framkommit i praxis kan det här finnas anledning att något beröra vilket 

rättsskällevärde SKV:s ställningstaganden har. SKV:s ställningstaganden anses 

ha ett begränsat rättskällevärde, som överstigs av den tyngd som läggs vid 

förarbeten eller uttalanden från HFD.
70

 I fall där rättspraxis och SKV:s 

ställningstagande säger olika, bör således företräde ges för rättspraxis.  

 

6 Sammanfattning av rättsläget - avdrag för sponsring 

Rättläget om avdrag för sponsring har efter en del rättsfall på området klarnat 

något, fortsatt råder dock osäkerhet i många fall. Följande bör med i alla fall ett 

rimligt mått av säkerhet kunna sägas vara klart. Bedömningen utgår ifrån två 

punkter, om den aktuella utgiften är för inkomstens förvärvande eller 

bibehållande samt om den utgör gåva. Bedömningen av om utgiften är för 

inkomstens förvärvande eller bibehållande präglas av att det presumeras att så är 

fallet för aktiebolag. Vad som krävs för att denna presumtion ska brytas är inte 

helt klarlagt men presumtionen synes i alla fall vara stark, eftersom varken SKV 
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eller domstolarna i regel ska göra några affärsmässiga bedömningar av ett 

företags utgifter.
71

 Således bör endast klara fall där utgiften ligger utanför den 

övriga affärsverksamheten vara sådant som inte anses uppfylla kravet på att 

utgiften ska vara för inkomstens förvärvande eller bibehållande.  

Bedömningen av om sponsring utgör gåva utgår från två olika bedömningar, dels 

om sponsringen medför en direkt motprestation och dels om sponsringen utgör 

indirekta omkostnader i sponsorns verksamhet. För att det ska vara fråga om en 

direkt motprestation krävs att motprestationens marknadsvärde uppgår till samma 

värde som sponsringens storlek. Vidare krävs enligt SKV att motprestationen 

nyttjas, att ha rätt att disponera något räcker inte. Huruvida detta krav är något 

som skulle upprätthållas av domstolarna är oklart. Att sponsringen enbart leder 

till ökad goodwill för sponsorn är inte en tillräcklig motprestation för att 

sponsringen inte ska anses utgöra gåva.   

Bedömningen av om en utgift för sponsring ska anses utgöra indirekt omkostnad 

i sponsorns verksamhet är beroende av anknytningen mellan sponsorn och 

mottagaren av sponsringen. Är den tillräckligt stark anses indirekt omkostnad 

föreligga. När anknytningen faktiskt är tillräckligt stark är väldigt svårt att ge ett 

generellt svar på, men PLM-målet och Falconmålet ger i alla fall viss vägledning. 

Dessa mål ger vid handen att det krävs en nära anknytningen mellan det företaget 

saluför och det som sponsras. Alltså, i PLM-målet kan sponsringen sägas ha haft 

som huvudmål att skapa allmän goodwill. Men eftersom det hade nära koppling 

till produkter PLM sålde, och att det genom sponsringen avsågs att påverka 

denna försäljning i positiv riktning, eller i alla fall stoppa minskad försäljning, 

ansåg utgiften utgöra indirekt omkostnad. I Falconmålet kunde Falcon till och 

med visa att den aktuella sponsringen genom marknadsföring hade inverkat 

positivt på försäljningen av företagets produkter. Denna prövning synes ha stora 

likheter med den om att utgiften varit för inkomstens förvärvande eller 

bibehållande, dock utan en presumtion om att så är fallet. Endast i de fall där 

utgiften synes påverka inkomstens förvärvande eller bibehållande i positiv 
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riktning har avdrag medgetts. HFD verkar alltså ställa upp ett krav på kausalitet 

mellan utgift och inkomst för att indirekt omkostnad ska anses föreligga.  

Avdragsreglerna för sponsring är oklara i många delar och bedömningen av om 

en utgift för sponsring är avdragsgill blir ofta svår. I det följande övergår 

framställningen till att se hur klimatkompensation har behandlats i rättspraxis 

enligt avdragsreglerna för sponsring.  

 

7 Saltå Kvarn domen 

Det finns endast ett rättsfall från HFD som behandlar avdragsrätten avseende 

utgifter för klimatkompensation. I det följande kommer fallet att gås igenom.  

7.1 Omständigheter 
Bakgrunden till målet var följande. Saltå Kvarn är ett bolag som säljer olika typer 

av kravmärkta jordbruksprodukter. Tidigare hade Saltå Kvarn endast sålt varor 

som producerats i Sverige, men företaget hade valt att nu också sälja importerade 

produkter som ledde till ökade transporter för företaget. Som ett led i sin 

ekologiska profil valde Saltå Kvarn att klimatkompensera för samtliga sina 

transporter. Klimatkompensation gick till så att ett konsultföretag fick i uppdrag 

att räkna ut vilken klimatpåverkan bolagets transporter hade. Utifrån resultatet av 

konsultföretagets analys av Saltå Kvarns klimatpåverkan köptes sedan 

utsläppskrediter in i sådan mängd att klimatpåverkan från transporterna 

neutraliserades. Pengarna som Saltå Kvarn betalade för utsläppskrediterna 

bekostade ett frivilligt kontrollerat projekt som köpte in träd för plantering i 

Uganda. Det rörde sig alltså inte om sådana projekt som kontrolleras av FN, utan 

av projekt som kontrolleras på andra sätt. Hur dessa kontroller skulle gå till 

framgår tyvärr inte av beslutet från varken SKV, Skatterättsnämnden (SRN) eller 

HFD. Frågan som uppkom i samband med detta var om Saltå Kvarn hade rätt till 

avdrag för utgifterna för att anlita konsultföretaget och för utgiften att köpa in 

utsläppskrediter.    
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7.2 Skatteverket  
Saltå Kvarn yrkade avdrag för de utgifter de haft för klimatkompensationen vid 

2012 års taxering. Skatteverket fann att utgifterna rörde en ej avdragsgill gåva. 

SKV ansåg att klimatkompensation var en utgift för allmänt goodwillskapande 

som inte motsvarandes av någon mätbar motprestation. Det förelåg inte heller en 

tillräckligt stark anknytning mellan bolagets och mottagarens verksamheter. 

Därför medgavs inte avdrag för utgifterna för klimatkompensation för Saltå 

Kvarn.  

Skatteverket måste ges beröm för sin tydlighet. Det finns ingen tvekan om att det 

är gåvoförbudet i 9 kap. 2 § IL som gör att avdrag vägras. Som kommer framgå i 

det följande har inte alla instanser anammat samma tydlighet.   

 

7.3 Skatterättsnämnden72 
Allmänna ombudet (AO) hos Skatteverket valde att överklaga verkets beslut till 

SRN. AO menade att det var svårt att hävda att Saltå Kvarn inte fått en 

marknadsmässig motprestation. Dessutom ansåg AO att klimatkompensationen 

borde uppfattas så att Saltå Kvarn fått en tjänst utförd som har ett sådant 

samband med bolagets verksamhet att utgifterna i vart fall utgör indirekta 

omkostnader i bolagets verksamhet. Därav skulle utgifterna för 

klimatkompensation också utgöra avdragsgilla kostnader.  

Majoriteten i SRN (fyra av sju ledamöter) gick på AO:s linje och valde att medge 

avdrag för Saltå Kvarns kostnader. Beslutet motiverades med att allmänhetens 

intresse för miljöfrågor och efterfrågan på ekologiskt producerade livsmedel ökat 

och att Saltå Kvarn hade en uttalad miljöprofil. För att upprätthålla sin 

trovärdighet menade majoriteten att det var nödvändigt för Saltå Kvarn att ha 

kontroll över negativa konsekvenser som företagets verksamhet kan ha för miljön 

och i förekommande fall vidta lämpliga åtgärder för att neutralisera detta. 

Majoriteten ansåg att det fanns en så klar anknytning mellan Saltå Kvarns 
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verksamhet och de vidtagna klimatkompenserande åtgärderna att utgifterna inte 

kan träffas av avdragsförbudet för gåvor. Som jag förstår majoritetens 

argumentation anser de alltså att utgiften för klimatkompensationen ska ses som 

en indirekt kostnad i verksamheten. De går inte in på någon bedömning av om 

motprestation utgår.  

Minoriteten i SRN (tre ledamöter) ansåg att kostnaderna för konsultföretaget var 

avdragsgilla, men att det för utgifterna för inköp av utsläppskrediterna inte skulle 

medges avdrag. Minoriteten inleder med att konstatera att den aktuella frågan ska 

prövas mot den praxis som finns gällande avdrag för kostnader för sponsring. 

Sedan följer en genomgång av praxis innan minoriteten konstaterar att den 

trädplantering som sker i Uganda inte kan anses ske i syfte att förvärva eller 

bibehålla inkomster i företaget. Minoriteten konstaterar att sponsringsåtgärden 

(klimatkompensationen) saknar ett sådant direkt samband vad gäller 

motprestation som är en förutsättning för avdragsrätt. Sedan konstateras, med 

hänvisning till RÅ 1976 ref. 27 II (KF-målet), att det faktum att bolaget ansett sig 

föranlett att lämna bidrag till miljöåtgärder inte i sig är avdragsgrundande. Till 

sist konstaterar minoriteten att klimatkompensationen kan leda till viss ökad 

goodwill, men att det i enligt med RÅ 2000 ref. 31 I (operamålet), inte medför 

rätt till avdrag. Klimatkompensationen används inte i reklamsyfte enligt vad som 

framkommit och det finns inte heller något annat som ger stöd för att kostnaden 

på ett direkt eller indirekt sätt leder till ökade intäkter för företaget. Därför 

medger inte minoriteten avdrag för utgiften för klimatkompensation.  

Minoritetens argumentation är spretig och svårtolkad.
73

 Det framgår inte klart om 

avdrag vägras för att det inte är en utgift för inkomst förvärvande enligt 16 kap. 1 

§ IL eller om det är gåvoförbudet enligt 9 kap. 2 § IL som sätter stopp. 

Minoriteten uttalar alltså att det inte finns ett sådant direkt samband vad gäller 

motprestation som är en förutsättning för avdragsrätt, uttalandet blir en aning 

förvirrande eftersom det framstår som att motprestation skulle innebära att ett 

tillräckligt samband mellan företaget och den som mottagit utgiften finns. En 
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sådan bedömning av om tillräckligt samband föreligger har tidigare endast gjorts 

för att avgöra om utgiften ska anses utgöra en indirekt omkostnad. Om en 

motprestation har utgått har enligt praxis någon sådan bedömning inte behövt 

göras. Minoriteten uttalar också att det inte heller framkommit något som ger 

stöd för att utgiften för klimatkompensationen på ett direkt eller indirekt sätt 

leder till ökade intäkter för företaget. Hänvisningen till motprestation och 

indirekt ökning av intäkterna måste ändå sägas peka mot att det är gåvoförbudet 

som minoriteten använt sig av, någon klarhet är dock svår att få.
74

  

På vilken grund minoriteten ansåg att avdragsrätt inte skulle medges går inte att 

svara på med säkerhet. Kanske ansåg minoriteten att utgiften var såväl en gåva 

som att den inte var en utgift för inkomstens förvärv. De flesta argument tyder 

dock på att det var 9 kap. 2 § IL minoriteten lutade sig emot.  

 

7.4 Högsta Förvaltningsdomstolen75  
SRN:s beslut överklagades och hamnade, eftersom fri fullföljd råder för 

förhandsbesked från SRN till HFD, på HFD:s bord. Precis som såväl minoriteten 

som majoriteten i SRN medger HFD avdrag avseende kostnaderna för att anlita 

konsultföretaget. För utgifterna för inköp av utsläppskrediter ges däremot inget 

avdrag. HFD:s motivering är så kort att den här kan återges i sin helhet:  

”I övrigt avser utgifterna bolagets förvärv av s.k. utsläppskrediter. Den ersättning 

som bolaget betalar skapar förutsättningar för att, inom ramen för ett privat 

projekt, plantera träd i Uganda. Någon direkt motprestation kommer inte bolaget 

till del. Det finns inte heller någon egentlig anknytning mellan bolagets 

verksamhet avseende ekologiska produkter och trädplanteringen. 

Skatterättsnämndens förhandsbesked ska därför ändras i denna del.” 

HFD anger två orsaker till att det inte föreligger någon avdragsrätt, brist på 

direkt motprestation och avsaknad av anknytning mellan trädplantering och 

bolagets verksamhet. Det är tydligt att HFD således gör sin bedömning utifrån 
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om gåvoförbudet i 9 kap. 2 § IL är tillämplig eller inte. En mer utvecklad 

argumentering från HFD:s sida hade varit mycket välkommet för att få en 

bättre bild av hur rättsläget ser ut för avdrag för kostnader för 

klimatkompensation.
76

 Nu valde dock HFD att hålla motiveringen kort, varför 

detta är vad vi har att utgå ifrån. I det följande kommer bedömningen av om 

direkt motprestation respektive indirekt omkostnad förelåg behandlas separat 

för att öka tydligheten.  

7.4.1 Direkt motprestation  

Enligt HFD erhåller Saltå Kvarn ingen direkt motprestation, ett påstående som 

inledningsvis kan anses vara lite svårt att förstå. Till en början måste det 

bestämmas utifrån vad bedömningen om en motprestation föreligger ska utgå, 

är det trädplanteringen eller koldioxidreduceringen som ska bedömas? AO 

samt även minoriteten i SRN utgår från trädplanteringen, AO menar att detta 

är en motprestation och minoriteten i SRN att de inte är det. Majoriteten i SRN 

ansåg att utgiften var en indirekt omkostnad och gick inte in på frågan om 

direkt motprestation. Vad HFD utgår ifrån i sin bedömning är inte möjligt att 

avgöra, endast att någon direkt motprestation inte ansågs komma Saltå Kvarn 

till del. Det faktum att HFD uttalar att ersättningen Saltå Kvarn lämnat skapar 

förutsättningar för att plantera träd i Uganda skulle kunna tala för att även 

HFD ansett att bedömningen ska utgå från trädplanteringen och inte 

klimatkompensationen trädplanteringen skapar. Dessutom utgår HFD:s 

bedömning av om utgiften utgör en indirekt omkostnad utifrån trädplantering 

och inte klimatkompensation, även detta pekar åt att det är trädplanteringen 

som är utgångspunkten för bedömningen av om direkt motprestation 

föreligger. Ett sådant antagande vilar dock på allt för osäker grund, slutsatsen 

får därför bli att det inte går att avgöra hur HFD gjort sin bedömning avseende 

motprestation.  

Även om ovisshet råder kring bedömningen av motprestation kan vissa 

slutsatser dras. Varken klimatkompensationen eller trädplanteringen utgjorde i 
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detta fall en motprestation. Av detta bör slutsatsen kunna dras att 

klimatkompensation i sig inte heller i andra fall kommer anses utgöra en 

motprestation. Visserligen kan klimatkompensation fungera på lite olika sätt, 

trädplantering avser att absorbera växthusgaser medan exempelvis 

klimatkompensation genom utvecklande av förnybar energi istället sker 

genom minskade utsläpp. Eftersom resultatet ändå är detsamma; ett minskande 

av den totala mängden växthusgaser i världen, bör också bedömningen av 

detta bli detsamma. Med ett rimligt mått av säkerhet bör därför sägas att 

klimatkompensationen i sig inte utgör en direkt motprestation, oavsett hur 

klimatkompensationen skapas.  

Det kan även konstateras att trädplantering i Uganda inte utgjorde en direkt 

motprestation för Saltå Kvarn, av detta kan dock inte lika långtgående 

slutsatser dras avseende hur andra fall skulle bedömas.  De bakomliggande 

projekten har inte samma grad av likhet som gäller för klimatkompensation, 

det är rätt stor skillnad på att plantera träd och bidra till framtagande av 

förnybar energi. Däremot ligger det förmodligen i farans riktning att inte heller 

andra typer av projekt än trädplantering skulle anses ge det 

klimatkompenserandet företaget någon motprestation. Det är svårt att hävda 

att ett bidrag till att bygga exempelvis ett vindkraftverk ger en motprestation 

om inte trädplantering räknas som en sådan. Fastslås kan i alla fall att det kan 

ha betydelse för bedömningen av om en motprestation föreligger vilken typ av 

projekt ett företag stödjer genom sin klimatkompensation.  

I samband med detta blir det intressant att behandla hur klimatkompensation 

genom att köpa och annullera utsläppsrätter inom EU:s system skulle 

behandlas med avseende på HFD:s bedömning. En sådan utsläppsrätt måste 

sägas ge en motprestation i form av en rättighet att släppa ut en viss mängd 

växthusgaser, något som är direkt avgörande för att vissa typer av 

verksamheter ska kunna bedrivas. Enligt SKV måste dock en motprestation 

användas för att avdragsrätt ska föreligga, att annullera en utsläppsrätt skulle i 

så fall innebära att ingen motprestation kommer företaget till del. Som nämnts 
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ovan är det inte klart vart ifrån SKV:s krav härrör. Under förutsättning att ett 

sådant krav föreligger kan vi här konstatera att klimatkompensation även 

genom en sådan procedur inte innebär att någon motprestation erhålls.   

Det framstår inte som att HFD lagt någon värdering i om klimatkompensationen 

faktiskt fungerar eller inte. Det ger vid handen att det inte hade spelat någon roll 

om klimatkompensationen skett genom ett projekt som kontrolleras av FN 

istället, och på det sättet funnits en viss garanti för att klimatkompensationen 

skulle fungera som utlovat.  

Katia Cejie anser att HFD:s bedömning kan ifrågasättas och menar att det inte 

alls är omöjligt att det skulle kunna anses föreligga en direkt motprestation. 

Hon pekar främst på att absorptionen av koldioxid som utgör en sådan direkt 

motprestation, men menar att även om det är trädplanteringen som ligger till 

grund för bedömningen kan HFD:s bedömning ifrågasättas med hänvisning till 

den presumtion som gäller för att aktiebolags utgifter uppfyller kraven för 

avdragsrätt.
77

 Det är lätt att ur ett allmänt perspektiv dela denna åsikt. Det är 

inte så att Saltå Kvarn inte får något alls för sina pengar utan de erhåller 

faktiskt klimatkompensation. Här finns dock anledning att jämföra fallet med 

RÅ 1976 ref. 127 I (PLM-målet). I det fallet var det precis som här frågan om 

en reducering av ett företags miljöpåverkan, i det fallet dock genom 

skräpplockning. I PLM-målet ansågs ingen direkt motprestation föreligga utan 

avdrag medgavs eftersom utgiften ansågs utgöra indirekt omkostnad. Med 

hänsyn till detta bör inte heller klimatkompensation anses utgöra en direkt 

motprestation.  

Om det istället är trädplanteringen som ska bedömas anser jag likväl att ingen 

motprestation kommer Saltå Kvarn till del. Saltå Kvarn har ingen rätt till de 

träd som planteras, de har endast genom sitt bidrag till projektet sett till att ett 

visst antal träd kan planteras. Visserligen kan sägas att Saltå Kvarn har lämnat 

mer än ett allmänt bidrag till trädplanteringsprojektet, de har genom sin 

betalning också ett anspråk på att ett visst antal träd ska planteras. För att en 
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motprestation ska föreligga krävs att det på ett eller annat sätt kommer något 

av värde Saltå Kvarn till del, genom trädplanteringen kan inte sägas att så 

sker. Enligt min bedömning var HFD:s slutsats att någon direkt motprestation 

inte utgick korrekt i detta fall med utgångspunkt från tidigare praxis, en annan 

sak är att motiveringen är mycket bristfällig.   

Sammanfattningsvis kan sägas att det råder en hel del oklarhet kring om 

klimatkompensation under några omständigheter kan utgöra direkt 

motprestation, som redovisats ovan är det dock troligare att så inte är fallet. En 

sådan ordning skulle också ligga i linje med neutralitetsprincipen som innebär 

att skattereglerna ska vara utformade så att de är neutrala mellan olika 

handlingsalternativ.
78

 På det sättet görs ingen skillnad mellan olika typer av 

klimatkompensation.  

7.4.2 Indirekt omkostnad 

Vi övergår nu till bedömningen HFD gjorde avseende om utgiften för 

klimatkompensationen skulle anses utgöra en indirekt omkostnad. HFD 

konstaterade att det i Saltå Kvarn inte finns någon egentlig anknytning mellan 

bolagets verksamhet avseende ekologiska produkter och trädplanteringen. Därför 

ansågs utgiften inte utgöra en indirekt omkostnad. Som konstaterats krävs det i 

princip kausalitet mellan utgiften för klimatkompensation och ökade inkomster 

alternativt motverkande av sänkta inkomster för att utgiften ska anses utgöra en 

indirekt omkostnad.  

HFD väljer att göra bedömningen om tillräcklig anknytningen föreligger mellan 

företagets verksamhet och mottagarens verksamhet utifrån trädplanteringen och 

inte den absorption av växthusgaser som är syftet med att träden planteras. Att 

HFD väljer att utgå från trädplanteringen är förvånande, det företaget faktiskt 

köpt är en klimatkompensation, att detta sedan sker genom trädplantering bör 

vara av underordnad betydelse.  
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Eftersom HFD väljer att göra bedömningen utifrån trädplanteringen finns inte så 

mycket att säga om denna bedömning. Det är svårt att påstå att trädplanteringen, 

sett isolerat från syftet med planteringen, skulle leda till inkomstökning för Saltå 

Kvarn. Som konstaterats är det enligt PLM-målet marknadsföringsvärdet som 

ska ligga till grund för bedömningen av om utgiften ska anses utgöra indirekt 

omkostnad. Marknadsföringsvärdet av att ett antal träd planteras i Uganda kan 

knappast sägas vara speciellt högt för Saltå Kvarn och borde inte leda till att 

Saltå Kvarn säljer fler av sina produkter. HFD:s bedömning i denna del kan 

därför inte ifrågasättas. 

Hade HFD istället utgått från klimatkompensationen i sin bedömning kunde 

domslutet med hänsyn till PLM-målet eventuellt blivit annorlunda. Som anförts 

är likheterna mellan fallen stora med neutraliserad miljöpåverkan som resultat. 

Det finns dock en stor skillnad, det förelåg ingen opinionsbildning mot Saltå 

Kvarn som det gjorde mot PLM. Visserligen skulle klimatkompensation kunna 

ses som en säkerhetsåtgärd mot risken för framtida badwill,
79

 det finns dock inget 

i praxis som tyder på att ett sådant resonemang har stöd. Däremot skulle 

eventuellt avdragsrätt kunna föreligga med hänsyn till Falconmålet. För det hade 

förmodligen krävts att Saltå Kvarn kunde visa att klimatkompensationen lett till 

eller sannolikt skulle leda till ökade intäkter. Det finns dock inget i fallet som 

tyder på att Saltå Kvarn hade använt eller skulle använda klimatkompensationen i 

sin marknadsföring. Detta är inget HFD nämner i sin motivering, men det är inte 

omöjligt att utgången i målet blivit en annan om det kunde visats att Saltå Kvarn 

använt klimatkompensationen för att marknadsföra sina produkter och att detta 

skedde i syfte att öka försäljningen.  
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 Se Cejie, Katia, HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet – flera missade möjligheter, s. 11, som 

anser att åtgärder som motverkar en risk för att i framtiden drabbas av badwill är tillräckligt för 

avdragsrätt.  
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8 Sammanfattning av rättsläget – avdrag klimatkompensation 

Eftersom HFD:s motivering i Saltå Kvarn-målet var ytterst kortfattad och övrig 

praxis angående sponsring endast erbjuder begränsad vägledning måste rättsläget 

avseende avdragsrätten för klimatkompensationen sägas vara oklart. Med hjälp 

av den praxis som finns kan i alla fall vissa slutsatser dras.  

Till en början kan konstateras att HFD i Saltå Kvarn-målet aldrig gör någon 

bedömning av om klimatkompensationen uppfyller kravet på att vara för 

inkomstens förvärvande eller bibehållande enligt 16 kap. 1 § IL utan går direkt in 

på bedömningen av om klimatkompensationen utgör gåva. Det får antas betyda 

att utgiften för klimatkompensation inte är sådan att den bryter presumtionen för 

aktiebolag att alla utgifter är för inkomstens förvärvande.  

Avseende bedömningen av om klimatkompensation ska anses utgöra en 

motprestation kan följande sägas. Själva klimatkompensationen eller 

koldioxidreduktionen anses inte vara en motprestation enligt HFD. Att träd 

planteras i Uganda kan vi konstatera att HFD inte heller anser vara en 

motprestation. Eventuellt skulle under vissa förutsättningar en motprestation 

kunna anses föreligga beroende vad projektet som skapar klimatkompensationen 

går ut på. Det bör dock vara få projekt som skapar en direkt motprestation för ett 

företag samtidigt som den bidrar till att klimatkompensera.  

Avdragsrätten för utgiften att köpa in och annullera sådana utsläppsrätter som 

köps och säljs inom EU och på så sätt uppnå en klimatkompensation är svårare 

att bedöma utifrån den praxis som finns idag. Dessa utsläppsrätter ger rätt att 

släppa ut en viss mängd kolioxid. Denna rätt att släppa ut växthusgaser bör vara 

en direkt motprestation. Emellertid har i alla fall SKV fastslagit att det inte räcker 

att ha dispositionsrätt över en motprestation för att den ska anses ha kommit den 

skattskyldige till del, det krävs även att denna utnyttjas. Eftersom den inte 

utnyttjas om den annulleras bör någon direkt motprestation inte anses föreligga, 

vilket bör medföra att även klimatkompensation genom annullerade av 

utsläppsrätter inte utgör en direkt motprestation.  
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Vad gäller att klimatkompensation skulle utgöra indirekt omkostnad utgör det i 

alla fall inte det för Saltå Kvarn. Om det skulle finnas någon möjlighet för ett 

annat företag att få avdrag för sin klimatkompensation är den troligtvis störst 

chans att få detta med hänvisning till att den är en indirekt omkostnad. Antingen 

skulle så kunna ske om det likt i PLM-målet uppstår en opinionsbildning bland 

allmänheten där det aktuella företagets miljöansvar ifrågasätts, i så fall skulle 

utgiften för klimatkompensation troligtvis få dras av. Ett något mer troligt 

scenario är att ett företag likt i Falconmålet kan visa att klimatkompensationen 

används i marknadsföringen och att detta påverkar försäljningen av företagets 

produkter positivt.  

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det bör finnas vissa situationer där 

klimatkompensation kan vara avdragsgill, men att denna möjlighet förmodligen 

är mycket begränsad.  

 

9 De lege ferenda 

De lege ferenda är ett latinskt uttryck som används för att beteckna hur lagen 

borde vara,
80

 här övergår alltså behandlingen från att som ovan beröra hur lagen 

är till att diskutera hur lagen i framtiden borde vara utformad.  

Enligt min mening bör klimatkompensation, som den Saltå Kvarn investerat i, ge 

rätt till avdrag. Inte för att det är bra för miljön utan för att det är ett affärsmässigt 

motiverat beslut att köpa in klimatkompensation och ett sådant beslut ska inte 

SKV eller någon domstol överpröva. Det är min övertygelse att företag inte 

enbart klimatkompenserar för att de vill göra gott utan framför allt för att de 

utifrån sina bedömningar tror att kunderna villa köpa produkter från företag som 

klimatkompenserar sina utsläpp. Att underkänna ett affärsmässigt beslut är inte 

myndigheternas sak att göra, utan marknadens. Visar det sig att konsumenterna 

inte alls efterfrågar varor från klimatkompenserande företag kommer antagligen 

företagen sluta med klimatkompensation.  
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 Lehrberg, Bert, Praktisk Juridisk Metod, s. 204.  
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Det stora problemet i min mening är att det i rättstillämpningen vid tillämpning 

av gåvoförbudet inte görs en fristående bedömning av om gåvoavsikt föreligger. 

Istället presumeras gåvoavsikt föreligga om förmögenhetsöverföring har 

konstaterats. Detta leder till att utgifter som framstår som i sin helhet 

affärsmässigt motiverade ändå bedöms utgöra gåva. Hade istället en fullständig 

bedömning gjorts hade det enkelt kunnat konstateras att det saknas gåvoavsikt 

och det kunde därmed avfärdats att utgiften för klimatkompensation skulle utgöra 

gåva. I fall där det förelåg gåvoavsikt hade även fortsättningsvis avdrag kunnat 

vägras på denna grund. Den enklaste lösningen på problemet hade således varit 

att HFD valt att i rättstillämpningen ändra hur de prövar gåvoavsikten vid mål 

rörande avdragsrätt för sponsring och framför allt klimatkompensation. Om detta 

kommer ske i framtiden är omöjligt att svara på, men det är knappast något att 

räkna med. Därmed återstår alternativet att lagstifta i frågan.  

Det har tidigare gjorts försök att föreslå förändringar på området så att sponsring 

ska bli avdragsgillt. Ett projekt från Stockholms Handelskammare från 2006 

föreslog förändringar avseende rätten till avdragsrätt för sponsring.
81

 Förslaget 

gick ut på att det skulle tas in en ny paragraf i IL som uttryckligen stadgar att 

utgifter för marknadsföring som har eller kan antas få betydelse för 

näringsverksamheten ska dras av.
82

 Förslaget rör som sagt sponsring som helhet, 

och det får sägas vara tveksamt om en sådan paragraf hade fått inverkan på 

avdragsrätten för klimatkompensation. Det blir beroende av hur domstolarna 

skulle bedöma marknadsföring. Med beaktande av den restriktivitet som 

domstolarna hittills anammat gällande avdrag på detta område bör det inte hållas 

för otroligt att klimatkompensation inte skulle anses utgöra marknadsföring. 

Förslaget i Stockholms Handelskammares rapport skulle eventuellt fungera för 

att sponsring i sig ska bli avdragsgillt, för klimatkompensation är det mer 

tveksamt.  
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En lösning skulle kunna vara att ändra 9 kap. 2 § IL och uttryckligen i lagen 

definiera att det för att gåvoförbudet ska vara tillämpligt krävs att tre rekvisit är 

uppfyllda, förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt, samt att ange hur 

prövningen av gåvoavsikten ska gå till. Det skulle tvinga domstolarna att i 

framtiden göra en egen prövning av gåvoavsikten och den restriktiva 

rättstillämpningen som gäller idag skulle upphöra. En sådan förändring är dock 

förenad med en rad svårigheter. Det är inte bara på detta område en sådan 

förändring skulle få betydelse. Gåvoförbudet tillämpas även i andra 

skatterättsliga sammanhang och det är inte säkert att förändringen alltid skulle 

vara av godo i dessa sammanhang. Det är också svårt att överblicka vilken effekt 

en sådan förändring skulle få på det civilrättsliga gåvobegreppet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det eventuellt skulle vara en möjlig lösning, 

men att det skulle krävas en grundlig utredning av vilka följder det skulle få på 

andra områden.  

Även andra lösningar kan tänkas, exempelvis att införa en ny paragraf som 

uttryckligen stadgar att klimatkompensation är avdragsgillt. I slutändan bör den 

största utmaningen vara att övertyga lagstiftaren om vikten av denna fråga. 

Framtagandet av lagstiftningen som ger rätt till avdrag för klimatkompensation 

bör, efter noggrann utredning, vara fullt möjlig.  

10 Slutord 

Avdragsrätten för utgifter för klimatkompensation har bedömts av HFD i Saltå 

Kvarn-målet, slutet där blev att avdrag inte medgavs. Med beaktande av detta fall 

samt övrig praxis har slutsatsen kunnat nås att det endast är i rena undantagsfall 

som avdragsrätt för klimatkompensation eventuellt kan föreligga, normalt sett 

bör alltså någon avdragsätt för utgiften för klimatkompensation inte finnas.  

Denna ordning är olycklig eftersom det innebär att affärsmässigt motiverade 

investeringar felaktigt klassificeras som gåva. HFD:s restriktiva rättstillämpning 

bör åtgärdas, helst genom att domstolen själv väljer att ändra sin praxis. 

Alternativt kan detta ske genom lagstiftning.  
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